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RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 
 

U S N E S E N Í  

Rady hlavního města Prahy 
 

číslo 2593 
ze dne  26.9.2022 

k návrhu na neposkytnutí individuálních účelových dotací v oblasti kultury 
 

Rada hlavního města Prahy   

I .   s c h v a l u j e  

nevyhovění žádostem o individuální účelovou dotaci v oblasti kultury dle přílohy č. 1 
tohoto usnesení 

I I .   u k l á d á  

1.  MHMP - KUC MHMP 

1.  bez zbytečného odkladu písemně sdělit žadatelům, jimž dotace nebyla 
poskytnuta, že jejich žádostem nebylo vyhověno včetně důvodu nevyhovění dle 
bodu I. tohoto usnesení 

Termín: 30.9.2022 

 

 
MUDr. Zdeněk Hřib v. r. 

primátor hl.m. Prahy 
 
 
 
 
 

doc. Ing. arch. Petr Hlaváček v. r. 
I. náměstek primátora hl.m. Prahy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Předkladatel:  radní MgA. Hana Třeštíková  
Tisk: R-45583  
Provede: MHMP - KUC MHMP  
Na vědomí: odborům MHMP  

  

  



Poř. 

č.

Žadatel Název projektu Celkové 

náklady 

projektu

Požadovaná 

částka

Rada HMP

Kč Kč Kč

94 INDIGO COMPANY z.s., 

Chotovická 1788/10, 

182 00 Praha 8; 

IČO:01548247

Horečka nedělní noci 2022 divadlo 868 600 186 600 0

95 3KINO, z.s.,                                           

V jámě 699/1,            110 

00 Praha1          IČO: 

03909859

9. ročník Mezinárodního 

soutěžního filmového 

festivalu 3KinoFest 2022

audiovize 4 356 000 200 000 0

96 Sdružení přátel 

Václavského náměstí, 

z.s., Na Parukářce 1,     

130 00 Praha 3,                        

IČO: 65400984

Svatováclavské zastavení 

2022

mezioborové 

projekty

150 000 70 000 0

868 600 186 600 0

Důvod vyřazení: Žadatel nesplnil podmínky při podání žádosti dle Zásad pro poskytování dotací hlavním městem Prahou 

v samostatné působnosti, schválených usnesením Rady hl. m. Prahy č. 1743 ze dne 24. 8. 2020.

3Kino z. s. je pravidelným žadatelem a na tento festival také pravidelně čerpal finanční prostředky v rámci programových 

dotací (grantů). Na rok 2022 podal žádost na jiný projekt (Multifunkční prostor 3KinoCentrála v roce 2022), který nebyl 

podpořen. Odůvodnění, proč nepodal žádost na tento projekt (ztráta finančních partnerů), nepovažuje odbor KUC za 

relevantní.

Důvod vyřazení: Žadatel nesplnil podmínky při podání žádosti dle Zásad pro poskytování dotací hlavním městem Prahou 

v samostatné působnosti, schválených usnesením Rady hl. m. Prahy č. 1743 ze dne 24. 8. 2020.

Žádost není v souladu se Zásadami pro poskytování dotací hlavním městem Prahou v samostatné působnosti, mohla být 

podána v rámci Programových dotací – v dotačním řízení v oblasti kultury a umění pro rok 2022. Odůvodnění časovými 

důvody (tj., že žádost nemohla být podána ve lhůtě Programu) není dle výše uvedených Zásad dostatečné.

Jedná se o pravidelně opakující se akci, konající se v předvečer svátku svatého Václava, dne 27. září na Václavském 

náměstí. Žádost byla písemně podána dne 22.8.2022 a ani uvedený důvod podání žádosti žadatele: „Žádost nového 

pražského arcibiskupa Jana Grabnera obnovit akci pořádanou ve spolupráci s jeho předchůdci kardinálem Miloslavem 

Vlkem a Dominikem Dukou“  není pro mimořádné podání žádosti dostatečně relevantní.

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 2593 ze dne 26. 9. 2022

Individuální účelové dotace v oblasti kultury v roce 2022                               

žádosti k nevyhovění

doporučená 

oblast pro 

podání žádosti 

o grant:

Důvod vyřazení: Žadatel nesplnil podmínky při podání žádosti dle Zásad pro poskytování dotací hlavním městem 

Prahou v samostatné působnosti, schválených usnesením Rady hl. m. Prahy č. 1743 ze dne 24. 8. 2020. Žádost patří do 

Programových dotací – grantového řízení v oblasti kultury a umění pro rok 2022. Odůvodnění časovými důvody (tj. že 

žádost nemohla být podána ve lhůtě Programu z důvodu nejistoty termínu v HDK) není dle Zásad pro poskytování 

dotací hlavním městem Prahou v samostatné působnosti dostatečné.



Důvodová zpráva 

 

Radě hlavního města Prahy je na základě žádostí dle § 10a odst. 2 a 3 zákona č. 250/2000 Sb., 

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, předkládán ke 

schválení návrh usnesení na neposkytnutí finančních prostředků žadatelům dle přílohy č. 1 

k tomuto usnesení, z důvodu nesplnění podmínek dle Zásad pro poskytování dotací hlavním 

městem Prahou v samostatné působnosti. Konkrétní důvody jsou rozepsány u jednotlivých 

projektů. 
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