
Hlavní město Praha 
 

RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 
 

U S N E S E N Í  
Rady hlavního města Prahy 

 
číslo 811 

ze dne  22.4.2014 

k návrhu na udělení grantů v rámci "Celoměstských programů podpory aktivit národnostních 
menšin na území hl. m. Prahy pro rok 2014" a "Programů podpory aktivit integrace cizinců na 

území hl. m. Prahy pro rok 2014", finančního zajištění akcí pořádaných v oblasti národnostních 
menšin a integrace cizinců v roce 2014 

 
 

Rada hlavního města Prahy   

I .   s c h v a l u j e  
1.  udělení grantů hl.m. Prahy v oblasti aktivit národnostních menšin a integrace cizinců 

na rok 2014 nepřesahující 200.000,- Kč žadatelům uvedeným v příloze č. 2, č. 3, č. 
5 a č. 6 tohoto usnesení v celkové výši 2.195.000,- Kč z rozpočtu hl.m. Prahy z 
kapitoly 0666, § 3429 formou dotace 

2.  použití finanční částky 315.000,- Kč z kapitoly 0666, § 3429 na zajištění akcí 
pořádaných nebo spolupořádaných hl.m. Praha v oblasti národnostních menšin a 
integrace cizinců dle rozsahu uvedeného v příloze č. 7 tohoto usnesení 

3.  úpravu položek v rámci schváleného rozpočtu v kapitole 0666, § 3429 na rok 2014 
dle přílohy č. 8 tohoto usnesení 

4.  text vzorové smlouvy o poskytnutí účelové dotace dle přílohy č. 9 tohoto usnesení 

5.  snížení rozpočtu běžných výdajů hl.m. Prahy na rok 2014 v kapitole 0666, § 3429 ve 
výši 193.000,- Kč na poskytnutí účelové neinvestiční dotace pro městské části v 
rámci grantového řízení pro oblast integrace cizinců a poskytnutí účelové 
neinvestiční dotace MČ Praha 14 na zajištění akce „Setkání kultur" 

I I .   s o u h l a s í  
1.  s udělením grantů hl.m. Prahy v oblasti aktivit národnostních menšin a integrace 

cizinců na rok 2014 přesahující 200.000,- Kč žadatelům uvedeným v příloze č. 1 
tohoto usnesení v celkové výši 4.039.000,- Kč z rozpočtu hl.m. Prahy z kapitoly 
0666, § 3429 

2.  s poskytnutím účelové neinvestiční dotace pro městské části v celkové výši 
143.000,- Kč dle přílohy č. 4 tohoto usnesení z kapitoly 0666, § 3429 - udělení 
grantů v oblasti integrace cizinců na rok 2014 

3.  s poskytnutím účelové neinvestiční dotace MČ Praha 14 ve výši 50.000,- Kč na 
finanční zajištění akce „Setkání kultur" z kapitoly 0666, § 3429 



I I I .   u k l á d á  
1.  náměstkovi primátora Novotnému 

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

Termín: 24.4.2014 

2.  řediteli MHMP 
1.  podepsat smlouvy o poskytnutí účelové dotace dle bodu I.1. tohoto usnesení 

Termín: 1.6.2014 

3.  MHMP - ROZ MHMP 
1.  realizovat rozpočtové opatření dle bodu I.3. tohoto usnesení 

Termín: 30.4.2014 

2.  realizovat rozpočtové opatření dle bodu I.5. tohoto usnesení po schválení bodu 
II. tohoto usnesení v Zastupitelstvu hl.m. Prahy 

Termín: 30.4.2014 

 

 
 

RNDr. Tomáš Hudeček, Ph.D. 
primátor hl.m. Prahy 

 
 
 
 
 

Jiří Vávra 
I. náměstek primátora hl.m. Prahy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Předkladatel:  náměstek primátora Novotný  
Tisk: R-12994  
Provede: náměstek primátora Novotný, ředitel MHMP, MHMP - ROZ MHMP  
Na vědomí: odborům MHMP  
  
  




