Příloha č. 3 k jednání Výboru KUL ZHMP dne 8.11.2018
VYŘAZENÉ/STAŽENÉ PROJEKTY GRANTOVÉHO ŘÍZENÍ KUL 2019 k 21.12.2018
Poř. č.

Č. j.

AA/052

SSvět s věčnou operou,
MHMP zapsaný spolek
944974/
2017

AD/053

SMHMP
945878/
2017

MICHAEL - Střední
škola a Vyšší odborná
škola reklamní a
umělecké tvorby, s.r.o.

AE/054

SMHMP
946853/
2017

MICHAEL - Střední
škola a Vyšší odborná
škola reklamní a
umělecké tvorby, s.r.o.

AG/055

SSvatojánský spolek, z.s. Svatojanské
MHMP
NAVALIS
901890/
2017

Žadatel

Celkové
náklady
23 492 800

Požadovaná Důvod vyřazení
částka
20 000 000 Žadatel nesplnil podmínky stanovené "Zásadami pro poskytování
grantů hl. m. Prahy v oblasti kultury a umění v r. 2018" - mj. pozdě
podaná žádost o víceletý grant bez předchozí nejméně čtyřleté
kontinuální činnosti v daném oboru a bez povinných příloh.

Festmichael

798 000

798 000 Žadatel nesplnil při podání žádosti podmínky Zásad pro poskytování
grantů v oblasti kultury a umění v roce 2018. Žádost je podána v
papírové podobě s datem 7. 6. 2017 a neobsahuje potvrzení o
elektronickém podání; elektronicky byla žádost podána zpětně po
uzávěrce (7. 6. 2017 v 19:33:07). Navíc obsahově se liší papírová a
elektronická podoba – přehled finančních prostředků z rozpočtu
HMP a ze státního a jiných veřejných rozpočtů ČR v předcházejících
kalendářních letech (papírová žádost uvádí roky 2013-2016;
elektronická 2014-2017). Oproti žádosti o víceletý grant (2019-2022;
„střední podnik“) je zde žadatel uveden jako „malý podnik“. Chybí
podrobný rozpočet na rok 2018 a doklad o oprávnění osoby jednat
jménem žadatele.

Čtení ve vlaku

798 000

798 000 Žadatel nesplnil při podání žádosti podmínky Zásad pro poskytování
grantů hl. m. Prahy v oblasti kultury a umění v roce 2018. Žádost je
podána na jednoletý grant na rok 2018, avšak příloha č. 1 - popis
projektu se zabývá rokem 2017, příloha č. 2 - rozpočet projektu
popisuje léta 2019 – 2022. Podrobný rozpočet na rok 2018 chybí.
Doklad o oprávnění osoby jednat jménem žadatele (kopie plné moci
ze dne 2. 4. 2013) není ověřen.

16 200 000

11 000 000 Žadatel nesplnil podmínky stanovené "Zásadami pro poskytování
grantů hl. m. Prahy v oblasti kultury a umění v r. 2018" z těchto
důvodů: Žádost o víceletý grant podána pouze v tištěné podobě na
formuláři loňského roku (od roku 2018) a na přiloženém CD, nebyla
vůbec podána elektronicky. Zcela chybí povinné přílohy k žádosti o
víceletý grant - přehled činnosti žadatele v posledních ukončených 4
letech a výroční zprávy/účetní uzávěrky za uplynulé ukončené 4 roky.

Název projektu
ČESKOMORAVSKOSLEZS
KÁ OPERA

slavnosti
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VYŘAZENÉ/STAŽENÉ PROJEKTY GRANTOVÉHO ŘÍZENÍ KUL 2019 k 21.12.2018
BA/594

SNovotný Antonín
MHMP
938524/
2017

Když nechtěji malé myšky
spát

399 000

184 000 Žadatel nesplnil při podání žádosti podmínky Zásad pro poskytování
grantů v oblasti kultury a umění v roce 2018 dle článku I.10. Podal
žádost pouze v tištěné podobě –elektronická žádost ve formátu zfo
chybí. Chybí i výpis ze živnostenského rejstříku dle článku III.3.

BA/595

SMHMP
957559/
2017
SMHMP
945412/
2017
SMHMP
947064/
2017
SMHMP
925773/
2017

spolek TisíciHRAn

Historie 20. století pohledem
dokumentárního divadla

257 500

Run OpeRun, z. s.

Náklady na provoz činnosti
operního spolku Run OpeRun

720 000

Gallimaufry z. s.

Ray Bradbury 2116 česky

Amatérská divadelní
asociace

Dramatická škola ADA 2018

136 100 Žadatel nesplnil při podání žádosti podmínky Zásad pro poskytování
grantů v oblasti kultury a umění v roce 2018 dle článku I.10. Podal
žádost pouze v tištěné podobě –elektronická žádost ve formátu zfo
chybí .
650 000 Projekt vyřazen z důvodu nesplnění podmínek stanovených
"Zásadami pro poskytování grantů hl. m. Prahy v oblasti kultury a
umění v r. 2018" - originál žádosti podán bez všech, i povinných
příloh.
950 000 Žadatel nesplnil při podání žádosti podmínky Zásad pro poskytování
grantů v oblasti kultury a umění v roce 2018 dle článku I.10. Podal
žádost pouze v tištěné podobě –elektronická žádost ve formátu zfo
chybí .
58 200 Žadatel nesplnil podmínky při podání žádosti dle Zásad pro
poskytování grantů v oblasti kultury a umění v roce 2018 ve článku
III.3. Žadatel nedodal úplný doklad
o právní subjektivitě spolku. Chybí doklad o oprávnění osoby jednat
jménem žadatele v originále nebo ověřené kopii ne starší 6 měsíců. V
žádosti chybí stanovy spolku. Předložené usnesení Rady ADA ze
schůze je z 21. 9. 2015 (prostá kopie bez podpisů).
368 200 Žadatel nesplňuje podmínky stanovené Zásadami pro poskytování
grantů hl. m. Prahy v oblasti kultury a umění v r. 2018. V Písemném
originálu žádosti o grant hl. m. Prahy chybí podrobný popis projektu
a dramaturgický plán, rozpočet, profesní životopis, přehled činnosti
žadatele, doklad o právní subjektivitě, doklad o aktuálním bankovním
spojení.
28 500 Projekt vyřazen z důvodu nesplnění podmínek stanovených
"Zásadami pro poskytování grantů hl. m. Prahy v oblasti kultury a
umění v r. 2018" z těchto důvodů:
Elektronická forma žádosti byla podána PO TERMÍNU 7.6.2017 ve
20.17.13 hod. Originál žádosti v tištěné podobě nebyl podán vůbec.

BA/596

BA/597

BA/598

BB/599

SHodiny z. s.
MHMP
937925/
2017

Celoroční
Hodiny

činnost

BB/600

SIng. et MgA. Hanousek
MHMP Radim
123039
9/2017

Dust in the Poetry

kapely

1 841 500

90 000

953 200

53 500
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BB/601

SPetra Ludvíková
MHMP
953459/
2017

Femme Fatale/ Music Class/
On Tour - celoroční činnost

1 758 000

738 000 Žadatel nesplňuje podmínky stanovené Zásadami pro poskytování
grantů hl. m. Prahy v oblasti kultury a umění v r. 2018. Dle článku 3
zmíněných zásad výpis z příslušného veřejného rejstříku nesmí být
starší jak 6 měsíců v době podání žádosti o grant hl. m. Prahy. Výpis
z živnostenského rejstříku žadatele je v době podání žádosti o grant
starší jak 6 měsíců - 7. 2. 2013.

BB/602

SPlayout s.r.o.
MHMP
957206/
2017

Landmine Alert – podpora
nahrávání
pražských
alternativních kapel

143 000

BB/603

SZE SRDCE
MHMP
901831/
2017

Taneční odpoledne pro starší a
pokročilé

468 000

70 000 Žadatel nesplnil podmínky při podání žádosti dle Zásad pro
poskytování grantů v oblasti kultury a umění v roce 2018. Žadatel
nedoručil dle článku 10 v řádném termínu kompletní žádost v tištěné
podobě. Neúplná žádost v tištěné podobě byla doručena na MHMP
po uzávěrce dne 9. 6.2017. Chybí podrobný popis projektu a
dramaturgický plán, profesní životopis, přehled činnosti žadatele,
doklad o právní subjektivitě, doklad
o aktuálním bankovním spojení.
Žadatel doložil kompletní žádost v elektronické podobě 7. 6. 2017
až ve 21:16 hod
468 000 Žadatel nesplnil podmínky při podání žádosti dle Zásad pro
poskytování grantů v oblasti kultury a umění v roce 2018 ve článku
III.3. Žadatel nedodal úplný doklad
o právní subjektivitě spolku. Chybí doklad o oprávnění osoby jednat
jménem žadatele v originále nebo ověřené kopii ne starší 6 měsíců. V
žádosti chybí stanovy spolku. Předložený zápis z ustavující schůzky
členů přípravného výboru občanského sdružení s názvem „Ze srdce“
je z 19. 8.2013 (prostá kopie bez podpisů).

BB/604

SPlayout s.r.o.
MHMP
957190/
2017

Landmine Alert – cyklus
koncertů alternativní hudby

420 000

Stránka 3 z 7

210 000 Žadatel nesplnil podmínky při podání žádosti dle Zásad pro
poskytování grantů v oblasti kultury a umění Žadatel nedoručil dle
článku 10 v řádném termínu kompletní žádost v tištěné podobě.
Neúplná žádost v tištěné podobě byla doručena na MHMP po
uzávěrce dne 9. 6.2017. Chybí podrobný popis projektu a
dramaturgický plán, profesní životopis, přehled činnosti žadatele,
doklad o právní subjektivitě, doklad
o aktuálním bankovním spojení.
Žadatel 7. 6. 2017 ve 21:14 hod doložil v elektronické podobě
kompletní žádost.

Příloha č. 3 k jednání Výboru KUL ZHMP dne 8.11.2018
VYŘAZENÉ/STAŽENÉ PROJEKTY GRANTOVÉHO ŘÍZENÍ KUL 2019 k 21.12.2018
944 648

584 648 Projekt nesplňuje podmínku danou Zásadami pro poskytování
jednoletých účelových dotací – grantů hl. m. Prahy v oblasti kultury a
umění v roce 2018, kdy žádost může podat právnická nebo fyzická
osoba se sídlem podnikání, trvalým pobytem či dlouhodobým
pobytem v ČR/ s občanstvím členského státu EU. Sídlo tohoto
žadatele je však ve Slovenské republice – v Banské Bystrici.

Celoroční činnost galerie
současného mladého umění
Berlinskej Model

1 284 600

MgA. Ma cht Jiří

umělecký projekt "Ohrožené
druhy"

386 000

340 000 Žadatel nesplnil při podání žádosti podmínky Zásad pro poskytování
grantů v oblasti kultury a umění v roce 2018. Žádost neobsahuje
razítko žadatele, doklad o oprávnění jednat jménem žadatele je
doložen pouze v kopii, stanovy spolku chybí a zápisy z členské
schůze jsou neúplné kopie.
0 Žadatel nesplnil při podání žádosti podmínky Zásad pro poskytování
grantů v oblasti kultury a umění v roce 2018. Žádost neobsahuje
požadovanou částku v Kč.

MICHAEL - Střední
škola a Vyšší odborná
škola reklamní a
umělecké tvorby, s.r.o.

Festmichael

199 500

199 500 Žadatel nesplnil při podání žádosti podmínky Zásad pro poskytování
grantů v oblasti kultury a umění v roce 2018. Žádost o jednoletý
grant na rok 2018 je podána v papírové podobě s datem 7. 6. 2017 a
neobsahuje potvrzení o elektronickém podání; elektronicky byla
žádost podána zpětně po uzávěrce (7. 6. 2017 v 18:34:51). Navíc
obsahově se liší papírová a elektronická podoba – přehled finančních
prostředků z rozpočtu HMP a ze státního a jiných veřejných rozpočtů
ČR v předcházejících kalendářních letech (papírová žádost uvádí
roky 2013-2016; elektronická 2014-2017). Oproti žádosti o víceletý
grant (2019-2022; „střední podnik“) je zde žadatel uveden jako
„malý podnik“. Chybí podrobný rozpočet na rok 2018 a doklad o
oprávnění osoby jednat jménem žadatele.

„Festival dětské tvorby/ Cena
Hlavního města Prahy a Klubu
pražských
spisovatelů
za
dětský autorský počin roku“

210 000

147 000 Žadatel nesplnil při podání žádosti podmínky Zásad pro poskytování
grantů hl. m. Prahy v oblasti kultury a umění v roce 2018. Výpis ze
spolkového rejstříku neobsahuje jméno osoby oprávněné jednat za
žadatele. Plná moc je udělena paní Kateřině Ryšavé panem
Lubomírem Brožkem, který však není nikde uveden jako osoba
oprávněná jednat jménem žadatele.

BC/283

SMG & MK, s.r.o.
MHMP
944889/
2017

THE LEGITS BLAST 2018

BD/605

Sspolek BM
MHMP
955815/
2017

BD/606

SMHMP
948368/
2017
SMHMP
946790/
2017

BD/607

BE/608

SKlub pražských
MHMP spisovatelů
953884/
2017
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199 500

Cestovní
průvodce
po
slavných pražských adresách

390 000

BE/611

SNakladatelství Pejdlova Dan Hrubý: Pražské příběhy, z
Malé Strany na Staré město
MHMP Rosička
921576/
2017

910 000

BE/612

SSdružení pro
MHMP ILITERATURU
945330/
2017

Čteme v Praze o Praze čtenářský klub iLiteratura

120 000

BF/613

S"ULTRAFUN"
MHMP
945098/
2017
SEurope Media Nest s.r.o.
MHMP
957392/
2017

Vývoj didaktických pomůcek
a výuokových programů pro
ULTRAFUN

0

7. Festival íránskách filmů

0

BE/609

BE/610

BF/614

SMHMP
945682/
2017
SMHMP
953785/
2017

MICHAEL - Střední
škola a Vyšší odborná
škola reklamní a
umělecké tvorby, s.r.o.
Klub pražských
spisovatelů
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199 500 Žadatel nesplnil při podání žádosti podmínky Zásad pro poskytování
grantů hl. m. Prahy v oblasti kultury a umění v roce 2018. Doklad o
oprávnění osoby jednat jménem žadatele (kopie plné moci ze dne 2.
4. 2013) není ověřen.
160 000 Žadatel nesplnil při podání žádosti podmínky Zásad pro poskytování
grantů hl. m. Prahy v oblasti kultury a umění v roce 2018. Výpis ze
spolkového rejstříku neobsahuje jméno osoby oprávněné jednat za
žadatele. Plná moc je udělena paní Kateřině Ryšavé panem
Lubomírem Brožkem, který však není nikde uveden jako osoba
oprávněná jednat jménem žadatele.
0 Žadatel nesplnil při podání žádosti podmínky Zásad pro poskytování
grantů hl. m. Prahy v oblasti kultury a umění v roce 2018 dle článku
I.10. Podal žádost pouze v tištěné podobě – elektronická žádost ve
formátu zfo chybí. Dále není vyplněna požadovaná částka po hl. m.
Praze. Chybí povinné přílohy (doklad o právní subjektivitě, bankovní
spojení)
80 000 Žadatel nesplnil při podání žádosti podmínky Zásad pro poskytování
grantů hl. m. Prahy v oblasti kultury a umění v roce 2018. Výpis ze
spolkového rejstříku je elektronicky podepsaný dne 22. 10. 2014
Městským soudem v Praze, je tedy starší než 6 měsíců. Neobsahuje
jméno osoby oprávněné jednat jménem žadatele. Kopie zápisu ze
schůze předsednictva ze dne 24. 10. 2016 není ověřena.
0 Žadatel nesplňuje podmínky stanovené „ Zásadami pro poskytování
grantů hl. m. Prahy v oblasti kultury a umění v r. 2018. V písemném
originále žádosti o grant hl. m. Prahy není uvedena požadovaná výše
grantu.
0 Žadatel nesplňuje podmínky stanovené Zásadami pro poskytování
grantů hl. m. Prahy v oblasti kultury a umění v r. 2018. V písemném
originálu žádosti o grant hl. m. Prahy není uvedena požadovaná výše
grantu.

Příloha č. 3 k jednání Výboru KUL ZHMP dne 8.11.2018
VYŘAZENÉ/STAŽENÉ PROJEKTY GRANTOVÉHO ŘÍZENÍ KUL 2019 k 21.12.2018
21. Festival
filmu

francouzského

2 532 300

0 Žadatel nesplňuje podmínky stanovené „ Zásadami pro poskytování
grantů hl. m. Prahy v oblasti kultury a umění v r. 2018. V písemném
originále žádosti o grant hl. m. Prahy není uvedena požadovaná výše
grantu a dle článku 3 zmíněných zásad je nutné doložit dokument dle
kterého je žadatel zřízen nebo založen, není- li registrován v
příslušném veřejném rejstříku a to v originále nebo fotokopii s
ověřením její pravosti. Dokument dle kterého byl žadatel zřízen byl
doložen v kopii, avšak bez ověření pravosti.

1 662 000

100 000 Žadatel nesplňuje podmínky stanovené „ Zásadami pro poskytování
grantů hl. m. Prahy v oblasti kultury a umění v r. 2018. Dle článku 3
výpis z příslušného veřejného rejstříku nesmí být starší jak 6 měsíců
v době podání žádosti o grant hl. m. Prahy. Výpis z obchodního
rejstříku žadatele je v době podání žádosti o grant starší jak 6 měsíců
– 1. 6. 2016.
178 000 Žadatel nesplňuje podmínky stanovené „ Zásadami pro poskytování
grantů hl. m. Prahy v oblasti kultury a umění v r. 2018. V písemném
originálu žádosti o grant hl. m. Prahy chybí podrobný popis projektu
a dramaturgický plán, rozpočet, profesní životopis, přehled činnosti
žadatele, doklad o právní subjektivitě, doklad o aktuálním bankovním
spojení.
1 600 000 Žadatel nesplňuje podmínky stanovené Zásadami pro poskytování
grantů hl. m. Prahy v oblasti kultury a umění v r. 2018. V písemném
originálu žádosti o grant hl. m. Prahy chybí podrobný popis projektu
a dramaturgický plán, rozpočet, profesní životopis, přehled činnosti
žadatele, doklad o právní subjektivitě, doklad o aktuálním bankovním
spojení.
500 000 Žádost podána fyzickou osobou na celoroční činnost, která mj.
zahrnuje premiéru multi-uměleckého projektu s účastí několikačlenné
kapely, kvarteta a tanečního souboru v Divadle Hybernia či
účinkování na festivalu PROMS - s odpovídajícími náklady na
realizaci počítá i rozpočet, pak by však měl žadatel mít pro
příslušnou činnost Živnostenský list.

BF/615

SFrancouzský institut v
MHMP Praze
947222/
2017

BF/616

SGoethe-Institut e.V.,
Das Filmfest 2018
MHMP pobočka Česká republika
935450/
2017

BF/617

SBcA. Ruzyak Pavel
MHMP
955717/
2017

Nataša - autorský filmový
projekt

290 000

BF/618

SHendaver, z.s.
MHMP
936416/
2017

Mental Power Prague Film
Festival

3 600 000

BG/619

SMgA. Fuxová Patricie,
MHMP DiS.
956305/
2017

Celoroční činnost: Multiumělecký projekt Vesna

1 290 000
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BG/620

S"Bez komunistů.cz"
MHMP
958286/
2017

Stopy totalitní minulosti

160 000
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104 000 Žadatel nesplnil podmínky při podání žádosti dle Zásad pro
poskytování grantů v oblasti kultury a umění Žadatel nedoručil dle
článku 10 v řádném termínu žádost v tištěné podobě. Neúplná žádost
v tištěné podobě (pouze přílohy) byla doručena na MHMP dne 7.
6.2017. Chybí podrobný popis projektu a dramaturgický plán,
profesní životopis, přehled činnosti žadatele.
Žadatel 7. 6. 2017 v 17:31 hod doložil v elektronické podobě
kompletní žádost.

