
Hlavní město Praha 
 

RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 
 

U S N E S E N Í  
Rady hlavního města Prahy 

 
číslo 1506 

ze dne  24.6.2014 

k návrhu na úpravu rozpočtu kapitoly 0662 OZV MHMP v roce 2014 a přijetí partnerství v 
oblasti kultury 2014 

 
 

Rada hlavního města Prahy   

I .   s c h v a l u j e  
1.  snížení běžných výdajů kapitoly 0662 - OZV MHMP, § 3319, položka 5169  o částku 

5.295 tis. Kč a zvýšení § 3392 - partnerství o stejnou částku, z toho položka 5212 o 
částku 95 tis. Kč, položka 5213 o částku 1.900 tis. Kč, položka 5221 o částku 500 
tis. Kč a položka 5222 o částku 2.800 tis. Kč 

2.  poskytnutí finančních prostředků z běžných výdajů kapitoly 0662 - OZV MHMP, § 
3392 - partnerství formou daru nepřevyšujícího částku 2.000.000,- Kč na rok 2014 
žadatelům uvedeným v příloze č. 1 tohoto usnesení v celkové výši 5.295.000,- Kč 
dle přílohy č. 1 usnesení Rady HMP č. 2253 ze dne 18.12.2012 s tím, že pokud by 
částka schválená žadateli v režimu „de minimis” ke dni podpisu darovací smlouvy 
znamenala překročení celkové výše podpory „de minimis”, budou finanční 
prostředky poskytnuty pouze do této výše 

3.  vzor darovací smlouvy uvedený v příloze č. 2 tohoto usnesení 



I I .   u k l á d á  
1.  MHMP - OZV MHMP 

1.  vypracovat darovací smlouvy dle bodu I.2. tohoto usnesení 
Termín: 31.7.2014 

2.  náměstkovi primátora Novotnému 
1.  podepsat darovací smlouvy dle bodu II.1.1. tohoto usnesení 

Termín: 31.8.2014 

3.  MHMP - ROZ MHMP 
1.  provést rozpočtové opatření dle bodu I.1. tohoto usnesení 

Termín: 31.7.2014 

 

 
 

RNDr. Tomáš Hudeček, Ph.D. 
primátor hl.m. Prahy 

 
 
 
 
 

Jiří Vávra 
I. náměstek primátora hl.m. Prahy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Předkladatel:  náměstek primátora Novotný  
Tisk: R-14045  
Provede: MHMP - OZV MHMP, náměstek primátora Novotný, MHMP - ROZ MHMP  
Na vědomí: odborům MHMP  
  
  



Partnerství hlavního města Prahy v oblasti kultury - výše částek do 2.000.000,- Kč jednomu a témuž subjektu za rok

Projekty  dle bodu I.2.1.2. Zásad pro partnerství hl. m. Prahy při pořádání akcí v oblasti kultury a v oblasti cestovního ruchu
 - Akce konané z přímé iniciativy hl. m. Prahy
Poř. 
č.

Č. j. Žadatel Název projektu Celkové 
náklady 
projektu

Požadovaná 
částka

Podpora v 
režimu 

"de 
minimis" 

*

Doporučení 
výboru**

Rada HMP

Kč Kč Kč Kč Kč

64 518519/2014 Blahoslav Lukavec Betlémské zvonění v 
Betlémské kapli

979 000 95 000 projekt v 
režimu "de 
minimis"

95 000 95 000

Součet za položku 5212 979 000 95 000 95 000 95 000

61 405590/2014 DOX PRAGUE, a.s., Poupětova 
793/1, 170 00 Praha 7 - Holešovice, 
IČO:27177718

Výstava THIS PLACE 6 500 000 1 900 000 projekt v 
režimu "de 
minimis"

1 900 000 1 900 000

Součet za položku 5213 6 500 000 1 900 000 1 900 000 1 900 000

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 1506 ze dne 24. 6. 2014

Položka dle právní subjektivity 5212

Projekt konaný v podzemních prostorách Betlémské kaple má termín 29.11.2014 - 4.1.2015. Jedná se o již 35. vánoční výstavu ukazující kouzlo klasických českých lidových 
Vánoc. Každoročně se jí zúčastňuje kolem 250 vystavovatelů, a to dětí z MŠ, různých výtvarných kolektivů, rodin a tvůrců, kteří obdrželi titul Nositel lidových tradic. Každým 
rokem se daří vystavit betlémy a každý den na výstavě předvádí své umění některý z lidových tvůrců.  Každým rokem má výstava téma. Letošní výstava je zaměřena na zvony a 
vše, co s nimi souvisí (včetně ukázky lití velkého zvonu). Dosavadní podpora žadatele v posledních 3 letech v oblasti KUL: 2011 - 90.000 Kč, 2012 - o podporu nežádal, 2013 - 0 
Kč.  Limit "de minimis" - žadatel dosud nečerpal.

Položka dle právní subjektivity 5213

Žádost o partnerství k výstavě, která bude mít vernisáž 18.9.2014 a potrvá do 2.2.2015. Bude mít v Centru současného umění DOX celosvětovou premiéru a v následujících 3 
letech bude prezentována ve světě. Výstava představí prostřednictvím děl dvanácti předních světových fotografů Izrael (včetně českého fotografa Josefa Koudelky). Výstavu 
doprovodí řada programů (diskuse s autory, filmové projekce, workshopy, programy pro ZŠ a SŠ). Dosavadní podpora žadatele v posledních 3 letech v oblasti KUL: 2012 – 
5.200.000 Kč, 2013 – 6.651.000 Kč, 2014 - 7.060.000 Kč (žadatel obdržel čtyřletý grant na léta 2014-2017 - 7 mil. Kč/rok). Limit "de minimis" - žadateli zbývá 192 080,78 €.

Vysvětlivky:
* Celost. registr podpor (částka stanovená pro subjekty je ve výši 200 000 EUR na 3 roky)
** Výbor pro kulturu, pam. péči, výst., cestovní ruch a zahr. vztahy MHMP 1/1



Poř. 
č.

Č. j. Žadatel Název projektu Celkové 
náklady 
projektu

Požadovaná 
částka

Podpora v 
režimu 

"de 
minimis" 

*

Doporučení 
výboru**

Rada HMP

Kč Kč Kč Kč Kč

68 714644/2014 ZAHRADA, o.p.s., Ctiradova 6, 140 
00 Praha 4, IČO:28162919

Praga Caput Cultura - 
Konference o městotvorném 
významu kultury

580 000 400 000 projekt v 
režimu "de 
minimis"

200 000 200 000

70 738653/2014 BUBEC, o.p.s., Radouňova 366/1, 
Řeporyje, 155 00 Praha 5, 
IČO:70824185

Ocelové skulptury v botanické 
zahradě - Výstava soch 
Čestmíra Sušky a Lukáše Raise

1 002 850 350 000 Podpora v 
režimu "de 
minimis" *

300 000 300 000

Součet za položku 5221 1 582 850 750 000 500 000 500 000

Položka dle právní subjektivity 5221

Třídenní konference o významu kultury pro rozvoj města  je určená pracovníkům městské samosprávy, autorům městských strategií, uměleckým manažerům a producentům, 
organizátorům i realizátorům lokálního kulturního života, studentům i širší odborné veřejnosti. Má artikulovat a medializovat skutečný význam kultury pro rozvoj Prahy, 
formulovat koncepční pohled na pražskou kulturu, otevřít diskusi o formách a nástrojích správy pražské kultury a přispět ke konstruktivnímu dialogu a životaschopné spolupráci 
současných kulturních aktérů. Projekt zdůrazňuje, že chce-li Praha být skutečnou a živou kulturní metropolí, musí si uvědomit potenciál kultury, formulovat vizi a nalézt řešení, 
která povedou k naplňování stanovených cílů. O vystoupení na konferenci byli požádání odborníci z mnoha zemí – např. Rakouska, Velké Británie, Polska, Nizozemska či 
Slovenska  - podporu konferenci vyjádřil Institut plánování a rozvoje HMP, který se má také částkou 80 000 Kč podílet na financování projektu. Dosavadní podpora žadatele v 
posledních 3 letech v oblasti KUL: 2012 - 100.000 Kč, 2013 - 500.000 Kč, 2014 - 1.490.000 Kč. 
Limit "de minimis"-žadateli zbývá 197 969,96 €. 

Výstava devatenácti kovových objektů ve venkovních expozicích Botanické zahrady hl. m. Prahy v termínu 12.6.-16.11.2014. Projekt propojuje prostor zahrady s uměleckým 
světem.  Byla vybrána díla, k jejichž vytvoření inspirovala umělce příroda. Venkovní expozice botanické zahrady jsou stále více vyhledávány a  kromě botanicky vzácných druhů 
umožňují relaxaci a odpočinek pro návštěvníky všech věkových kategorií. Výstava na ně opět upozorní a pomůže získat další zájemce o jejich návštěvu, zejména zvýšit 
návštěvnost v období letních prázdnin. Žadatel se úspěšně uchází o podporu svých projektů řadu let, v posledních letech získal v oblasti KUL celkové částky: 2011 - 750.000 Kč, 
2012 - 580.000 Kč, 2013 - 270.000 Kč a v roce 2014 na projekt Sochařské studio Bubec částku 600.000 Kč.  Limit "de minimis" - žadateli zbývá 179 699,55 €.

Vysvětlivky:
* Celost. registr podpor (částka stanovená pro subjekty je ve výši 200 000 EUR na 3 roky)
** Výbor pro kulturu, pam. péči, výst., cestovní ruch a zahr. vztahy MHMP 1/2



Poř. 
č.

Č. j. Žadatel Název projektu Celkové 
náklady 
projektu

Požadovaná 
částka

Podpora v 
režimu 

"de 
minimis" 

*

Doporučení 
výboru**

Rada HMP

Kč Kč Kč Kč Kč

67 619742/2014 INICIATIVA FÓR_UM, o. s., 
Gorazdova 335/14, 120 00 Praha 2 - 
Nové Město, IČO:22714324

SAMETOVÉ POSVÍCENÍ 1 425 500 717 750  - 500 000 500 000

69 729802/2014 Publicum commodum o.s., Týn 640/2, 
110 00 Praha 1 - Staré Město, 
IČO:27039463

Kulturně-edukativní soubor 
programů k významu II. a III. 
odboje pro současnost 
"Zachovejme demokracii"

1 140 000 600 000 projekt v 
režimu "de 
minimis"

0 0

Položka dle právní subjektivity 5222

Třetí ročník satirického karnevalového průvodu občanských iniciativ a spolků při příležitosti státního svátku dne 17.11.2014. Projekt si klade za cíl kultivaci vyjadřování 
kritických občanských postojů na veřejnosti s využitím satirických divadelních prvků. V rámci příprav karnevalového průvodu dochází k propojení občanských sdružení, umělců, 
odborníků a široké veřejnosti. Celý průvod masek je oslavou vzniku občanské společnosti, bude směřovat z Kampy přes Karlův most, Smetanovo nábřeží před Národní divadlo. 
Doba průvodu by měla být kolem 2 hodin. Žadatel nezískal na svůj projekt podporu HMP v oblasti KUL v posledních třech letech. Projekt neovlivňuje hospodářskou soutěž a 
obchod mezi členskými státy EU.

Dlouhodobý projekt, který má v žádosti uveden termín konání červenec - listopad 2014. Navazuje na projekty uskutečněné žadatelem v minulých letech. Zahrnuje 5 hlavních akcí 
k historickým událostem a výročím a řadu akcí průběžných. Cílem je podchytit a ovlivnit nenásilnou formou kulturně-historického sdělení uvědomění si nebezpečnosti totalitních 
postupů a cílů některých společenských skupin, aktivizujících se v parlamentní demokracii. Dosavadní podpora žadatele v uplynulých 3 letech v oblasti KUL: 2011 - 1.000.000 
Kč, 2012 - 800.000 Kč, 2013 - 800.000 Kč. Limit "de minimis" - žadateli zbývá 130 908,09 €.

Vysvětlivky:
* Celost. registr podpor (částka stanovená pro subjekty je ve výši 200 000 EUR na 3 roky)
** Výbor pro kulturu, pam. péči, výst., cestovní ruch a zahr. vztahy MHMP 1/3



Poř. 
č.

Č. j. Žadatel Název projektu Celkové 
náklady 
projektu

Požadovaná 
částka

Podpora v 
režimu 

"de 
minimis" 

*

Doporučení 
výboru**

Rada HMP

Kč Kč Kč Kč Kč
71 758059/2014 UMĚNÍ BEZ BARIÉR, spolek, 

Náplavní 2013/1, Nové Město, 120 00 
Praha, IČO:68383622

IX. ročník mezinárodního 
festivalu MENE TEKEL - 
festivalu proti totalitě, zlu, 
násilí, pro paměť národa (první 
část - badatelská, 
dramaturgická, scenáristická, 
organizační a technická 
příprava festivalu v roce 2014)

3 030 000 450 000  - 300 000 300 000

74 Činoherák Ústí, spolek, Národní 
60/28, Nové Město, 110 00 Praha 1, 
IČO:02816091

Činoherák Ústí na jevišti 
Divadla Komedie v Praze

2 589 000 2 000 000  - 2 000 000 2 000 000

Součet za položku 5222 8 184 500 3 767 750 2 800 000 2 800 000

PARTNERSTVÍ CELKEM 17 246 350 6 512 750 5 295 000 5 295 000

Subjekt Činoherák Ústí, spolek, vznikl ze zaniklého Činoherního studia Ústí nad Labem, které svou činnost ukončilo z důvodu nezískání dotace na provoz. Zaniklo tak uskupení, 
které více než 40 let udržovalo tradici Činoherního studia v Ústí nad Labem. Během těchto let budovaly slavné jméno Činoherního studia osobnosti jako Ivan Rajmont, Leoš 
Suchařípa, Karel Steigerwald, Jiří Schmitzer, Jiří Bartoška a Karel Roden. Nové uskupení chce pokračovat v této slavné historii. Spolek Činoherák Ústí však v současné době 
nemá k dispozici prostory pro svou činnost a hledá možnosti k účinkování mimo město Ústí nad Labem. Dobré vztahy s Divadlem Komedie za původního i nového provozovatele 
dovedly společnost k myšlence hostování v hlavním městě Praze. Projekt tak nabízí uvedení her uznávaného souboru a udržení jeho prozatímního repertoáru po dobu hledání 
nového domovského působiště. Žadatel v minulosti nežádal o podporu HMP v oblasti KUL. Projekt neovlivňuje hospodářskou soutěž a obchod mezi členskými státy EU.

Již tradiční nekomerční vícežánrový a mezioborový projekt, který je každoročně podporován při partnerství mj. na základě Memoranda o spolupráci, které bylo uzavřeno dne 
30.9.2009. Hlavní téma tohoto ročníku festivalu je „Rodina v době nesvobody“. Pravidelně je podporována odděleně příprava projektu a pak vždy v roce následujícím realizace 
příslušného ročníku festivalu. V oblasti KUL to bylo: 2011 - 550.000 Kč (realizace) + 300.000 Kč (příprava), 2012 - 650.000 Kč (realizace) + 450.000 Kč (příprava), 2013 - 
500.000 Kč (realizace) + 450.000 Kč (příprava VIII. ročníku), 2014 - 500.000 Kč (realizace VIII. ročníku). Na akci konanou v roce 2015 je požádáno o celkovou částku 950 000 
Kč, z toho na přípravu z rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2014 o částku 450.000 Kč.  Projekt neovlivňuje hospodářskou soutěž a obchod mezi členskými státy EU.

Vysvětlivky:
* Celost. registr podpor (částka stanovená pro subjekty je ve výši 200 000 EUR na 3 roky)
** Výbor pro kulturu, pam. péči, výst., cestovní ruch a zahr. vztahy MHMP 1/4



Příloha č. 2 k usnesení Rady HMP č. 1506 ze dne 24. 6. 2014 
 
 
                                                                                                 PID 
                                                                                                 Stejnopis č. 

VZOR 

Darovací smlouva při partnerství hlavního města Prahy při pořádání akce 

číslo smlouvy 
kterou dle § 2055 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník), uzavřely 

níže uvedeného dne, měsíce a roku 

Hlavní město Praha 
se sídlem v Praze 1, Mariánské náměstí 2 
zastoupené  
IČO: 00064581 
DIČ: CZ00064581 
bankovní spojení: PPF banka, a.s., se sídlem Praha 6, Evropská 2690/17, PSČ 160 41 
číslo účtu: 5157998/6000 
(dále jen „dárce“) 

a 
 
Název/jméno 
zastoupený/á/é 
bytem/místem podnikání/sídlem 
registrovaný/á/é 
IČO: 
DIČ: 
bankovní spojení:  
číslo účtu: 
(dále jen „obdarovaný“) 

Článek I. 

1. V souladu s ust. § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě  Praze, ve znění 
pozdějších předpisů, tímto hl. m. Praha potvrzuje, že uzavření této darovací smlouvy při 
partnerství o poskytnutí finančních prostředků ve výši ……,- Kč (slovy…………… korun 
českých) při pořádání akce ………………………(dále jen „akce“), která se bude konat 
v termínu…….v………, schválila Rada hlavního města Prahy usnesením č…….. ze dne…….. 

2. Darovanou částku poukáže dárce na účet obdarovaného do 20 kalendářních dnů po nabytí 
účinnosti této smlouvy. 

3. Uvedená částka je/není poskytována v režimu de minimis dle nařízení Komise (EU) 
č. 1407/2013 ze dne 18. 12. 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské 
unie, na podporu „de minimis“ (Úřední věstník Evropské unie L 352/1, 24. 12. 2013). 

Článek II. 

Obdarovaný dar přijímá a zavazuje se: 
1. Využít jej k účelu realizace akce dle Článku I. odst. 1 této smlouvy. 

2. Uvádět na všech propagačních materiálech akce logo hlavního města Prahy a zajistit důstojné 
podmínky reprezentace hl. m. Prahy na podporované akci. 



3. Předložit dárci doklad o využití poskytnutých finančních prostředků do 30/(60)/(90) 
kalendářních dnů od realizace akce. 

Článek III. 

Darování je vázáno na splnění podmínky rozvazovací dle § 548 odst. 2 občanského zákoníku 
s tím, že na splnění Článku II. této smlouvy závisí, zda učiněné právní jednání – darování, které je 
platné, závazné a účinné, již nastalé právní účinky neztratí. 
V případě, že obdarovaný nepoužije dar dle svého závazku, uvedeného v Článku II. odst. 1 této 
smlouvy do               , případně nesplní závazek dle Článku II. odst. 2 a 3 této smlouvy, je splněna 
rozvazovací podmínka a darování ztrácí právní účinky. 
Tuto smlouvu pak považují smluvní strany za smlouvu uzavřenou ke dni podpisu této smlouvy 
jako smlouvu o půjčce dle § 2390 a násl. občanského zákoníku. V tom případě je zápůjčka 
zvýšena o úrokovou sazbu ve výši, která odpovídá ročně výši repo sazby stanovené Českou 
národní bankou pro první den kalendářního pololetí, v němž došlo k prodlení, zvýšené o osm 
procentních bodů. Obdarovaný (vydlužitel) je povinen do 30 dnů od nesplnění svého závazku dle 
článku II. této smlouvy vrátit dlužnou částku na výše uvedený účet dárce (zapůjčitele). 

Článek IV. 

1. Vzájemná práva a povinnosti neupravené touto smlouvou se řídí občanským zákoníkem. 

2. Přijetí daru obdarovaným se řídí zákonem č.586/1992, o daních z příjmů ve znění pozdějších 
předpisů. 

3. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v Centrální evidenci 
smluv (CES), vedené hlavním městem Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje 
údaje o smluvních stranách, číselné označení této smlouvy, datum jejího podpisu a text této 
smlouvy. 
Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní 
tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a udělují svolení k jejich 
užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. 

4. Změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny pouze formou písemného dodatku 
podepsaného oběma smluvními stranami. 

5. Smlouva se vyhotovuje v 6 (šesti) autorizovaných stejnopisech, z nichž obdarovaný obdrží 
1 (jeden) stejnopis a dárce 5 (pět) stejnopisů. Autorizace se provede připojením otisku 
úředního razítka dárce. 

6. Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 

 

V Praze dne       V Praze dne 
 
 
 
---------------------------------------------                                            --------------------------------------- 
              dárce       obdarovaný 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Čestné prohlášení 
 

 
Obdarovaný 

Název/jméno 
se sídlem 
zastoupený/á/é  
IČO:  
 

prohlašuje, 
 
1. že dar, poskytnutý darovací smlouvou při partnerství hlavního města Prahy při 
pořádání akce               , DAH/                  , využije k účelu dohodnutému v darovací 
smlouvě, 
 
2. že akce ………………..bude při započtení veškerých příjmů nezisková. 
 
 
Jako doklad o využití poskytnutých finančních prostředků dle článku II. odst. 3 citované 
smlouvy předloží dárci podrobné vyúčtování akce včetně písemného zhodnocení akce a její 
dokumentace. 
 

 
 V Praze dne  
 
 

………………………………………… 
obdarovaný 



Důvodová zpráva 
 
 

Radě hlavního města Prahy se předkládá návrh na poskytnutí finančních prostředků na 
základě Zásad pro partnerství hl. m. Prahy při pořádání akcí v oblasti kultury a cestovního 
ruchu, které byly schváleny jako Příloha č. 1 usnesení Rady HMP č. 2253 ze dne 18.12.2012 
(dále jen „Zásady“). 

 
U předložených žádostí bylo OZV MHMP zkoumáno splnění podmínek poskytnutí 

partnerství dle bodu I.2.1. „Zásad“ a na základě tohoto posouzení se v příloze č. 1 tohoto 
usnesení navrhuje finanční podpora dle bodu I.2.1.2. Zásad (tj. k akcím konaným z přímé 
iniciativy hl. m. Prahy). Je doporučena finanční podpora při partnerství v oblasti kultury 
nepřevyšující v jednotlivém případu částku 2.000.000 Kč na rok 2014. Navrhuje se 
poskytnout finanční prostředky v celkové výši 5.295.000,- Kč z běžných výdajů kapitoly 0662 
- OZV MHMP, § 3392 – partnerství, a to po snížení § 3319, pol. 5169 ve prospěch § 3392 – 
partnerství, pol. 5212 o částku 95 tis. Kč, pol. 5213 o částku 1.900 tis. Kč, pol. 5221 o částku 
500 tis. Kč a pol. 5222 o částku 2.800 tis. Kč. 

Finanční podpora projektům s poř. č. 61, 64, 68, 69 a 70 bude poskytnuta v režimu „de 
minimis“. Proto je upravena v návrhu usnesení Rady HMP možnost změny výše podpory 
poskytované v režimu „de minimis“, a to v případě, že při podpisu darovací smlouvy bude 
kontrolou v celostátním registru „de minimis“ zjištěno překročení částky stanovené Komisí 
ES pro jednotlivé subjekty ve výši 200 000 EUR na tři roky (finanční částky se v uvedeném 
registru řídí denním kursem vůči CZK). Ostatní projekty nesplňují kumulativně všechny 
znaky veřejné podpory podle Článku 107 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie, jsou 
určeny českým účastníků, a divákům, nemohou ovlivnit hospodářskou soutěž mezi členskými 
státy EU a je u nich vyloučeno ovlivnění obchodu mezi členskými státy EU. Žadatel při 
podpisu smlouvy prohlašuje, že při započtení veškerých příjmů (dotace, sponzorské dary, 
vstupné atd.) bude jeho akce nezisková. 

 
Finanční prostředky budou poskytnuty formou darovací smlouvy při Partnerství hl. m. 

Prahy v oblasti kultury, jejíž vzor je přílohou č. 2 tohoto návrhu usnesení a byl navržen 
s ohledem na aktuální legislativní úpravy, zejména zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 
 

Výbor pro kulturu, památkovou péči, výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční vztahy 
ZHMP doporučil poskytnutí finanční částky na svém 11. řádném zasedání dne 5.6.2014. 
 
Příloha č. 1 k důvodové zprávě 
Usnesení Rady hlavního města Prahy č. 2253 ze dne 18.12.2012 
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