
Hlavní město Praha 

 

RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 
 

U S N E S E N Í  

Rady hlavního města Prahy 
 

číslo 1483 
ze dne  12.6.2018 

k Programu "2 % na umění" - pořízení uměleckých děl do veřejného prostoru hlavního města 
Prahy a k návrhu na úpravu rozpočtu kap. 0662 - KUC 

 

Rada hlavního města Prahy   

I .   s c h v a l u j e  

1.  Program "2 % na umění" (dále jen Program) - pořizování uměleckých děl do 
veřejného prostoru hlavního města Prahy dle přílohy č. 1 tohoto usnesení 

2.  zvýšení limitu počtu zaměstnanců o 3 přepočtené osoby a zvýšení limitu prostředků 
na platy o 630 tis. Kč příspěvkové organizace Galerie hlavního města Prahy na rok 
2018 s finančním krytím 

3.  úpravu rozpočtu dle přílohy č. 2 tohoto usnesení 

I I .   u k l á d á  

1.  radnímu Wolfovi 

1.  informovat odbory Magistrátu hlavního města Prahy a městské části o 
schváleném Programu 

Termín: 30.6.2018 

2.  předložit Radě HMP návrh na složení a jmenování Komise Rady HMP pro umění 
ve veřejném prostoru 

Termín: 30.9.2018 

3.  uplatnit v návrhu rozpočtu na rok 2019 v kapitálových výdajích částku 
odpovídající 2 %  investičních akcí, které město v uplynulém období realizovalo, 
a to na Program "2 % na umění“  -  pořizování uměleckých děl do veřejného 
prostoru hl. m. Prahy 

Termín: 31.8.2018 

2.  MHMP - ROZ MHMP 

1.  realizovat úpravu limitu prostředků na platy a limitu počtu zaměstnanců dle bodu 
I.2. tohoto usnesení 

Termín: 15.6.2018 

2.  realizovat rozpočtové opatření dle bodu I.3. tohoto usnesení 

Termín: 15.6.2018 

3.  MHMP - INF MHMP 

1.  dále spolupracovat s Galerií hlavního města Prahy na pasportizaci a celkové 
evidenci uměleckých děl ve veřejném prostoru dle bodu II.5.2. tohoto usnesení 

Termín: 30.6.2019 

Kontrolní termín: 31.12.2018 

4.  řediteli Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy 

1.  řídit se Programem schváleným dle bodu I. tohoto usnesení 

Termín: průběžně 



2.  poskytnout součinnost Galerii hlavního města Prahy při přípravě podkladů pro 
implementaci Programu 

Termín: průběžně 

3.  vytipovat lokality vhodné pro umístění uměleckých děl ve veřejném prostoru pro 
léta 2018, 2019 a v souladu s Programem je předložit Komisi Rady HMP dle 
bodu II.1.2. tohoto usnesení 

Termín: 30.9.2018 

5.  ředitelce Galerie hl.m. Prahy 

1.  precizovat realizační kroky k implementaci Programu dle přílohy č. 1 tohoto 
usnesení, konkretizovat postup jeho realizace a jeho realizaci zajistit 

Termín: 30.9.2018 

2.  zajistit pasportizaci uměleckých děl ve veřejném prostoru na území hlavního 
města Prahy dle přílohy č. 1 tohoto usnesení 

Termín: 30.6.2019 

Kontrolní termín: 31.12.2018 

 

 
Adriana Krnáčová v. r. 
primátorka hl.m. Prahy 

 
 
 
 
 

Petr Dolínek v. r. 
náměstek primátorky hl.m. Prahy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Předkladatel:  radní Wolf  
Tisk: R-29364  
Provede: radní Wolf, MHMP - ROZ MHMP, MHMP - INF MHMP, ředitel Institutu plánování 

a rozvoje hl. m. Prahy, ředitelka Galerie hl.m. Prahy  
Na vědomí: odborům MHMP  

  

  


