
Hlavní město Praha 

 

RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 
 

U S N E S E N Í  

Rady hlavního města Prahy 
 

číslo 2769 
ze dne  13.11.2017 

k návrhu na úpravu rozpočtu kapitoly 0662 - KUC MHMP a poskytnutí individuálních účelových 
dotací v oblasti kultury v roce 2017 

 

Rada hlavního města Prahy   

I .   s c h v a l u j e  

1.  úpravu rozpočtu vlastního hl.m. Prahy dle přílohy č. 3 tohoto usnesení 

2.  poskytnutí finančních prostředků z běžných výdajů kapitoly 0662 - KUC MHMP, § 
3392 formou účelové neinvestiční dotace nepřevyšující částku 200.000,- Kč na rok 
2017 žadatelům uvedeným v příloze č. 1 tohoto usnesení v celkové výši 745.000,- 
Kč 

3.  vzorovou veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace do 
200.000 Kč, která je přílohou č. 5 tohoto usnesení 

I I .   s o u h l a s í  

1.  s úpravou rozpočtu vlastního hl.m. Prahy dle přílohy č. 4 tohoto usnesení 

2.  s poskytnutím finančních prostředků z běžných výdajů KUC MHMP kapitoly 0662, § 
3392 formou účelové neinvestiční dotace převyšující částku 200.000,- Kč na rok 
2017 žadateli uvedenému v příloze č. 2 tohoto usnesení, a to ve výši 300.000,- Kč 

3.  se vzorem veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace nad 
200.000 Kč dle přílohy č. 6 tohoto usnesení 

I I I .   u k l á d á  

1.  MHMP - KUC MHMP 

1.  vypracovat veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace dle 
bodu I. tohoto usnesení 

Termín: 30.11.2017 

2.  vypracovat po schválení individuální účelové neinvestiční dotace Zastupitelstvem 
hl.m. Prahy veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace dle bodu II. 
tohoto usnesení 

Termín: 6.12.2017 

3.  podepsat veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace dle 
bodu III.1.1. tohoto usnesení 

Termín: 8.12.2017 

4.  podepsat veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace dle 
bodu III.1.2. tohoto usnesení po schválení individuální účelové dotace 

Termín: 8.12.2017 



5.  zaslat Evropské komisi prostřednictvím ÚOHS "Informaci o státní podpoře" dle 
Kapitoly II. čl. 11 nařízení Evropské komise č. 651/2014 zvlášť pro každé 
opatření podpory vyňaté podle tohoto nařízení, a to do pěti dnů po podpisu 
smlouvy k projektům uvedeným v příloze č. 1 a č. 2 tohoto usnesení 

Termín: 15.12.2017 

6.  písemně sdělit neúspěšným žadatelům, bez zbytečného odkladu po schválení 
udělení individuálních účelových dotací Radou HMP, že jejich žádosti nebylo 
vyhověno, včetně důvodů nevyhovění, jak jsou popsány v příloze č. 1 tohoto 
usnesení 

Termín: 8.12.2017 

2.  radnímu Wolfovi 

1.  předložit Zastupitelstvu hl.m. Prahy návrh na schválení individuálních účelových 
dotací v oblasti kultury a návrh na úpravu rozpočtu dle bodu II. tohoto usnesení 

Termín: 30.11.2017 

3.  MHMP - ROZ MHMP 

1.  realizovat rozpočtové opatření dle bodu I.1. tohoto usnesení 

Termín: 5.12.2017 

 

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

 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Předkladatel:  radní Wolf  
Tisk: R-27341  
Provede: MHMP - KUC MHMP, radní Wolf, MHMP - ROZ MHMP  
Na vědomí: odborům MHMP  

  

  


