
Hlavní město Praha 

 

RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 
 

U S N E S E N Í  

Rady hlavního města Prahy 
 

číslo 77 
ze dne  16.1.2018 

k návrhu na udělení grantů hl.m. Prahy v oblasti kultury a umění na rok 2018 
 

Rada hlavního města Prahy   

I .   s c h v a l u j e  

1.  udělení jednoletých grantů hlavního města Prahy v oblasti kultury a umění na rok 
2018 nepřesahujících 200.000 Kč z běžných výdajů dle přílohy č. 1 tohoto usnesení 
ve výši 28.941.000 Kč a přílohy č. 2 tohoto usnesení ve výši 50.000 Kč a z 
kapitálových výdajů dle přílohy č. 3 tohoto usnesení ve výši 270.000 Kč, formou 
dotace z rozpočtu hl.m. Prahy, v celkové výši 29.261.000 Kč, z kap. 0662, § 3399 - 
záležitosti kultury - granty s tím, že pokud by schválená částka v režimu "de minimis" 
ke dni podpisu grantové smlouvy znamenala u některého projektu překročení 
celkové možné výše podpory "de minimis", tj. 200 tis. EUR za 3 roky po sobě jdoucí, 
budou finanční prostředky poskytnuty pouze do této výše 

2.  vyřazení žádostí o grant hlavního města Prahy v oblasti kultury a umění na rok 2018 
dle přílohy č. 4 tohoto usnesení 

3.  vzor smlouvy o poskytnutí účelové dotace - grantu hl.m. Prahy do 200.000 Kč, 
uvedený v příloze č. 5 tohoto usnesení 

4.  úpravu rozpočtu v rámci kap. 0662 – KUC MHMP dle přílohy č. 11 tohoto usnesení 

I I .   s o u h l a s í  

1.  s udělením jednoletých grantů hlavního města Prahy v oblasti kultury a umění na rok 
2018 nad 200.000 Kč z běžných výdajů dle přílohy č. 6 tohoto usnesení ve výši 
115.073.000 Kč a z kapitálových výdajů dle přílohy č. 7 tohoto usnesení ve výši 
2.950.000 Kč, formou dotace z rozpočtu hl.m. Prahy, v celkové výši 118.023.000 Kč, 
z kap. 0662, § 3399 - záležitosti kultury – granty 

2.  s navýšením udělených víceletých grantů na léta 2018 – 2021, uvedených pod čísly 
AB/046 - Mezinárodní hudební festival Dvořákova Praha, AB/047 - Mezinárodní 
hudební festival Letní slavnosti staré hudby, AB/048 - Mezinárodní hudební festival 
Pražské jaro, Klavírní festival Rudolfa Firkušného a AC/052 - Bohemia Balet – 
kontinuální činnost, dle přílohy č. 9 tohoto usnesení, i pro rok 2018, z běžných 
výdajů formou dotace z rozpočtu hl.m. Prahy, v celkové výši 1.222.000 Kč, z kap. 
0662, § 3399 - záležitosti kultury – granty 

3.  s udělením víceletých grantů hlavního města Prahy v oblasti kultury a umění z 
běžných výdajů na jednotlivá léta dle přílohy č. 9 tohoto usnesení, formou dotace z 
rozpočtu hl.m. Prahy, pro rok 2019 v celkové výši 69.566.000 Kč, pro rok 2020 v 
celkové výši 70.380.000 Kč, pro rok 2021 v celkové výši 50.360.000 Kč, pro rok 
2022 v celkové výši 49.080.000 Kč, z kap. 0662, § 3399 - záležitosti kultury – granty 

4.  se vzorem smlouvy o poskytnutí účelové dotace - grantu hl.m. Prahy nad 200.000 
Kč, uvedeným v příloze č. 8 tohoto usnesení a vzorem smlouvy o poskytnutí víceleté 
účelové dotace - grantu hl.m. Prahy, uvedeným v příloze č. 10 tohoto usnesení 



I I I .   u k l á d á  

1.  radnímu Wolfovi 

1.  předložit Zastupitelstvu hl.m. Prahy návrh na udělení grantů hl.m. Prahy dle bodu 
II. tohoto usnesení ke schválení 

Termín: 25.1.2018 

2.  MHMP - KUC MHMP 

1.  sdělit písemně bez zbytečného odkladu žadatelům, že jejich žádosti nebylo 
vyhověno společně s důvodem nevyhovění žádosti dle bodu I.2. tohoto usnesení 

Termín: 28.2.2018 

2.  zpracovat a uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové 
investiční/neinvestiční dotace s příjemci grantů dle bodu I.1. tohoto usnesení dle 
vzoru smlouvy o poskytnutí účelové dotace - grantu hl.m. Prahy uvedeného v 
příloze č. 5 tohoto usnesení 

Termín: 28.2.2018 

3.  zpracovat a uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové 
investiční/neinvestiční dotace s příjemci grantů dle bodu II.1. tohoto usnesení dle 
vzoru smlouvy o poskytnutí účelové dotace - grantu hl.m. Prahy nad 200.000 Kč 
po schválení Zastupitelstvem hl.m. Prahy 

Termín: 7.3.2018 

4.  zpracovat a uzavřít dodatky veřejnoprávních smluv o poskytnutí účelové 
neinvestiční dotace o navýšení grantů s příjemci grantů dle bodu II.2. tohoto 
usnesení po schválení Zastupitelstvem hl.m. Prahy 

Termín: 7.3.2018 

5.  zpracovat a uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové 
investiční/neinvestiční dotace s příjemci grantů dle bodu II.3. tohoto usnesení dle 
vzoru smlouvy o poskytnutí víceleté účelové dotace - víceletého grantu hl.m. 
Prahy po schválení Zastupitelstvem hl.m. Prahy 

Termín: 7.4.2018 

3.  MHMP - ROZ MHMP 

1.  realizovat rozpočtovou úpravu dle bodu I.4. tohoto usnesení 

Termín: 31.1.2018 

 

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

 
 
 
 
 

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

 
 
  
Předkladatel:  radní Wolf  
Tisk: R-28125  
Provede: radní Wolf, MHMP - KUC MHMP, MHMP - ROZ MHMP  
Na vědomí: odborům MHMP  

  

  


