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Komise RHMP pro udílení grantů v oblasti cestovního ruchu  (dále jen Komise) se sešla ke 
svému II. jednání dne 20.12.2012 v budově Nové radnice č. 135 v 14.00 – 16.00 hod. 
Přítomni dle prezenční listiny: Ing. Václav Novotný – předseda, Mgr. Jan Kalousek,  Mgr. Petra 
Mašková- Hartmannová, Roman Petrus 
Omluveni byli: Ing. Šárka Tittelbachová, PhDr. Stanislav Voleman, Soňa Brandeisová 
 
Tajemnice: PhDr. Jana Hudcová 
OZV MHMP: Mgr. Andrea Skorkovská 
Komise byla usnášení schopná v počtu 4 členů. 
Program: 
1.Zahájení –  ing. Václav Novotný 
2.Projednání a hodnocení žádostí o grant 
3.Projednání dalšího harmonogramu práce, včetně stanovení data případného dalšího 
jednání 
 
Body 1.a 2.Jednání Komise probíhalo dle daného programu, po zahájení jednání 
předsedou. Na návrh ing. Novotného bylo přikročeno k posuzování jednotlivých žádostí, 
s tím, že hlasování proběhne až o definitivním návrhu. Komise byla seznámena  
s aktuálním stavem podaných žádostí o grant . 
 
a/ Komise konstatovala, že bylo přijato celkem celkem 62 žádostí a z formálních důvodů 
bylo vyřazeno 10 žádostí. 
 
b/ Komise rozhodla, že žádosti o podporu na konference a kongresy nebude projednávat, 
vzhledem k tomu, že  téma podpory Kongresového turismu nebylo vypsáno, a protože  
podpora HMP v této oblasti bude realizována systémovým způsobem v rámci nových 
úkolů Pražské informační služby dle Zásad  podpory kongresového turismu, které budou 
předloženy Radě HMP. 
 



 
c/ Komise posoudila jednotlivé návrhy a hlasováním potvrdila návrh na udělení grantů 
žadatelům uvedeným v příloze tohoto zápisu v celkové výši 4 480 000 Kč. 
Hlasování: 
Pro: 4 
Proti:0 
Zdržel se:0 
Návrh byl schválen. 
 
Bod 3. 
Vzhledem k tomu, že nebyly vyčerpány finanční prostředky (celkem 8 mil. Kč), 
alokované v rozpočtu OZV MHMP pro podporu grantových projektů v oblasti 
cestovního ruchu,  předseda Komise navrhl, aby bylo v roce 2013 vyhlášeno II.kolo 
grantového řízení se stejnými grantovými tématy.  Komise vyjádřila s tímto návrhem 
souhlas a pověřila radního Novotného, aby ho předložil  k projednání Radě HMP. 
Hlasování: 
Pro: 4 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
Návrh byl schválen 
 
 
Grantová komise  navrhuje schválené návrhy předložit Výboru pro kulturu , 
památkovou péči, výstavnictví , cestovní ruch  a zahraniční vztahy na jednání 
9.1.2013. 
 
 
 
Zapsala: Hudcová 
 
 
                                                             Ing. Václav Novotný 
                                                             předseda komise RHMP pro udílení grantů  
                                                             v oblasti cestovního ruchu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


