Hlavní město Praha
RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

U S N E S E N Í
Rady hlavního města Prahy
číslo 1347
ze dne 4.9.2012
k návrhu na přijetí Partnerství hlavního města Prahy v oblasti kultury a volného času
v roce 2012

Rada hlavního města Prahy
I.

II.

schvaluje
1.

úpravu rozpočtu - snížení neúčelové rezervy kapitoly 1016, § 6409 celkem o
2.000.000,- Kč a snížení běžných výdajů OZV MHMP kapitoly 0662, § 3319 - služby
o 2.300.000,- Kč a zvýšení běžných výdajů OZV MHMP kapitoly 0662, § 3392 partnerství o částku 4.300.000,- Kč

2.

poskytnutí finančních prostředků z běžných výdajů OZV MHMP kapitoly 0662, §
3392 - partnerství formou daru nepřevyšujícího částku 2.000.000,- Kč na rok 2012
žadateli uvedenému v příloze č. 1 tohoto usnesení v celkové výši 100.000,- Kč

souhlasí
s poskytnutím finančních prostředků z běžných výdajů OZV MHMP kapitoly 0662, § 3392
- partnerství - formou daru převyšujícího částku 2.000.000,- Kč na rok 2012 žadateli
Obecní dům, a.s., náměstí Republiky 1090/5, 111 21 Praha 1 - Staré Město, IČO:
27251918, a to ve výši 4.200.000,- Kč dle přílohy č. 1 k usnesení Rady HMP č. 531 ze
dne 28.4.2009 na projekt Obecní dům 100 let s tím, že pokud by částka schválená
tomuto 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

III.

ukládá
1. MHMP - OZV MHMP
1. vypracovat darovací smlouvu dle bodu I.2. tohoto usnesení žadateli uvedenému
v příloze č. 1 tohoto usnesení, zpracovanou dle vzorové darovací smlouvy, která
je obsažena v příloze č. 1 důvodové zprávy jako příloha č. 2 k usnesení Rady
HMP č. 531 ze dne 28.4.2009
Termín: 31.8.2012
2.

vypracovat po schválení partnerství Zastupitelstvem hl.m. Prahy darovací
smlouvu dle bodu II. tohoto usnesení, zpracovanou dle vzorové darovací
smlouvy, která je obsažena v příloze č. 1 důvodové zprávy jako příloha č. 2 k
usnesení Rady HMP č. 531 ze dne 28.4.2009
Termín: 27.9.2012

2. radnímu Novotnému
1. předložit Zastupitelstvu hl.m. Prahy návrh na přijetí partnerství hl.m. Prahy v
oblasti kultury a volného času dle bodu II. tohoto usnesení
Termín: 20.9.2012
2.

podepsat darovací smlouvu dle bodu III.1.1. tohoto usnesení
Kontrolní termín: 5.9.2012

3.

podepsat darovací smlouvu dle bodu III.1.2. tohoto usnesení po schválení
partnerství Zastupitelstvem hl.m. Prahy
Kontrolní termín: 5.10.2012

3. MHMP - ROZ MHMP
1. realizovat rozpočtové opatření dle bodu I. tohoto usnesení
Termín: 30.8.2012

Doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc.
primátor hl.m. Prahy

RNDr. Tomáš Hudeček, Ph.D.
I. náměstek primátora hl.m. Prahy
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