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HLAVNÍ MĚSTO PRAHA  
Zastupitelstvo hlavního města Prahy   

    

Výbor pro zdravotnictví, sport a volný čas 
ZHMP 

 

ZÁPIS ze 4. jednání 

Výboru pro zdravotnictví, sport a volný čas ZHMP konaného dne 13. 3. 2019 ve 14:30 hod. 

1. patro, místnost č. 135, Nová Radnice, Mariánské nám. 2, Praha 1 

     

 
Přítomni: Ing. Miloš Růžička, Mgr. Eva Horáková, Ing. Lubomír Brož, PharmDr. Petr Fifka, MUDr. Marián Hošek, 

Mgr. Marcela Janečková, MUDr. Tomáš Kaštovský, Ing. Ladislav Kos, Mgr. Petr Kubíček, Martin Tománek  

Omluveni: Ing. Radek Lacko  

Nepřítomni:   

Hosté: radní Mgr. Milena Johnová, radní PhDr. Mgr. Vít Šimral, Ph.D. et Ph.D., Ing. Alice Mezková, zástupkyně 
ředitele MHMP pro Sekci služeb občanům, Mgr. Lenka Němcová, ředitelka SML MHMP, PhDr. Tomáš 
Klinecký, ředitel ZSP MHMP, Ing. Ján Doubrava, MBA, ZZS HMP, MUDr. Jaroslav Valášek, ZZS HMP, 
Mgr. Lucie Němcová, M.A., MHMP, veřejnost  

Jednání řídil: Ing. Miloš Růžička, předseda Výboru pro zdravotnictví, sport a volný čas ZHMP      
 

 

Schválený program: 
 

Bod Věc 

1. Zahájení 

2. Schválení programu jednání, volba ověřovatele zápisu a schválení zápisu ze dne 27. 2. 2019 

3. Informace o činnosti Zdravotnické záchranné služby hl. m. Prahy 

4. Partnerství v oblasti sportu – tisk R-31347 

5. Financování oblasti sportu v roce 2019 

6. Souhrnná informace o tiscích předkládaných Radě a Zastupitelstvu HMP 

7. Různé 

 
K jednotlivým bodům programu: 

1. Zahájení 

Jednání výboru zahájil ve 14.40 předseda M. Růžička, který přivítal přítomné členy výboru, pracovníky MHMP i hosty. 

Přítomno 10 členů výboru, výbor je usnášeníschopný. 

Z jednání výboru je pořizována audionahrávka.  

2. Schválení programu jednání, volba ověřovatele zápisu a schválení zápisu ze dne 27. 2. 2019 

Předkladatel: předseda Výboru pro zdravotnictví, sport a volný čas ZHMP 

K připravenému programu nebylo připomínek. 

Ověřovatelem zápisu byl navržen Lubomír Brož, který s návrhem souhlasí. 

K zápisu ze 3. jednání Výboru pro zdravotnictví a sport ZHMP, které se konalo 27. 2. 2019, nebylo připomínek. 
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Usnesení č. U-VZ-0009 

Výbor pro zdravotnictví, sport a volný čas ZHMP 

I .   s c h v a l u j e  
1.  program 4. jednání a ověřovatele zápisu, kterým je Lubomír Brož 

přijato jednomyslně, pro: 10 proti: 0 zdržel se: 0 
2.  zápis z 3. jednání výboru konaného dne 27. února 2019 

přijato jednomyslně, pro: 10 proti: 0 zdržel se: 0 

3. Informace o činnosti Zdravotnické záchranné služby hl. m. Prahy 

Předkladatel: předseda Výboru pro zdravotnictví, sport a volný čas ZHMP 

Předseda výboru přivítal náměstky ředitele Zdravotnické záchranné služby hlavního města Prahy (dále jen „ZZS 
HMP“) MUDr. Jaroslava Valáška a Ing. Jána Doubravu, MBA, kteří v obsáhlé prezentaci představili ZZS HMP – její více 
než 160letou historii, současné fungování, statistiky z činnosti, specifika a výhledy do budoucnosti. 

ZZS HMP je příspěvková organizace zřízená hlavním městem Prahou, rozpočet organizace je tvořen ze 60 % 
příspěvkem od zřizovatele a ze 40 % z příjmů od zdravotních pojišťoven. Činnost ZZS HMP spočívá v mnoha vzájemně 
se doplňujících činnostech. Zdravotnické operační středisko vyřizuje v průměru 600-700 volání na tísňové linky 
denně, cca polovina z nich vyústí v reálné zásahy přednemocniční neodkladné péče. Na pražském operačním 
středisku funguje systematický program telefonické asistence pro volající – telefonicky asistovaná první pomoc 
a telefonicky asistovaná resuscitace (TANR) –, který byl v roce 2007 přijat jako celostátní doporučený postup pro 
práci všech operačních středisek záchranné služby. 

Nyní je v provozu 22 výjezdových základen, v celorepublikovém srovnání má ZZS HMP nejvíce výjezdů na 
1 výjezdovou skupinu za 24 hodin. Mimo Prahu je výjezdů méně, ale jsou delší. Průměrné náklady 1 výjezdu v Praze 
činí 4071 Kč, v ČR 5930 Kč, cena na obyvatele a rok činí 550 Kč v Praze a 670 Kč v ČR.  

Výjezdy jsou realizovány posádkami Rychlé lékařské pomoci (RLP – rychlé osobní vozy s lékařem) a posádkami Rychlé 
zdravotnické pomoci (RZP – velké sanitní vozy s posádkou ve složení zdravotnický záchranář a řidič). Přítomnost 
lékaře je nutná pouze u nejzávažnějších případů ohrožení zdraví a života (1. stupeň naléhavosti), které tvoří necelých 
12 % výjezdů, dojezdová doba je dlouhodobě do 8 minut. Lékař přijíždí na místo události v osobním voze se 
zdravotnickou zástavbou a se skupinou RZP se setkává u pacienta – tento systém, označovaný jako „rendez-vous“, je 
jedním z nejvýraznějších přínosů v poskytování přednemocniční neodkladné péče. 

Doplňkovou službou pozemních složek je Letecká výjezdová skupina (dále jen „LVS“). Na stanovišti v Praze byl 
zkušební provoz – jako první v tehdejší ČSSR – zahájen 1. dubna 1987. Stanoviště LVS je umístěno v areálu letiště 
Praha-Ruzyně, což umožňuje využívat technické zázemí velkého letiště i pokročilé navigační vybavení, a rozšiřuje tak 
možnosti zásahu i na méně příznivé klimatické podmínky. Vrtulníky s posádkami poskytuje tradičně Letecká služba 
Policie ČR. 

Nedílnou součástí činnosti je traumatologické plánování – zásahy u hromadných havárií, neštěstí, požárů, dopravních 
nehod s přesahem do Středočeského kraje. Přípravu zajišťují společná cvičení integrovaného záchranného systému, 
např. Démon 2018, Metro 2018. 

ZZS HMP se podílí na studiích a zavádění nových medicínských i organizačních postupů v oboru urgentní medicíny. 

V současnosti jsou realizována opatření vyplývající z Koncepce rozvoje ZZS HMP na roky 2017 až 2021, která vznikla 
na základě analýzy rizik a ohrožení. Cílem je postupná obnova vozového parku, zvýšení počtu výjezdových základen 
na 25, výjezdových skupina na 40 a zvýšení počtu personálu na 585 osob. Dalším úkolem, který se dlouhodobě 
nedaří realizovat, je vybudování nového organizačního a administrativního sídla včetně zdravotnického operačního 
střediska poblíž centra, nyní jsou provozy rozptýleny po celé Praze. Nezbytnými podpůrnými opatřeními včasných 
zásahů jsou např. číslování sloupů veřejného osvětlení a strategické karty důležitých veřejných objektů (např. 
obchodní centra, metro). Pro mimořádné události je připraven k použití kamion Golem (asistující např. při 
silvestrovských oslavách) a terénní vozidlo Atego (pro přepravu až 8 ležících osob). Jedním z přetrvávajících 
problémů je obtížná koordinace předávání pacientů do nemocniční péče – pouze některé nemocnice disponují 
urgentními příjmy. Problémy a rizika jsou průběžně vyhodnocovány a řešeny.  

Předseda výboru M. Růžička poděkoval ZZS HMP za odváděnou práci ve prospěch občanů města. 

V diskusi, která následovala po prezentaci, se L. Brož zeptal, proč nelze realizovat stavbu pro ZZS HMP na Palmovce. 
J. Doubrava odpověděl, že došlo k problémům mezi investorem, kterým měla být MČ Praha 8, a dodavatelem stavby 
Metrostavem, a akce byla proto pozastavena. M. Růžička sdělil, že čeká na konkrétní oficiální informace, bez nichž se 
nelze k problému vyjádřit. 
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Na doplňující otázku M. Hoška k urgentním příjmům nemocnic odpověděl J. Valášek – urgentní příjem by měla mít 
každá nemocnice, na levém břehu Vltavy má urgentní příjem Fakultní nemocnice v Motole a Ústřední vojenská 
nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha, nejzávažnější případy přijímají i specializovaná pracoviště 
Nemocnice Na Homolce. Na pravém břehu je nevyhovující situace ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze, která 
disponuje pouze společným příjmem interních klinik mimo areál – v pavilonovém rozložení nelze vybudovat faktický 
urgentní příjem. Obdobná situace je ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady a v Nemocnici Na Bulovce, kde jsou 
navíc složitější majetkové vztahy. Za překážku efektivního řešení považuje stav, kdy nemocnice v Praze jsou zřizovány 
státem – ministerstvem zdravotnictví – a Praha nemá vlastní zdravotnické lůžkové zařízení. 

P. Fifka se domnívá, že idea velkých nemocnic provozovaných hl. m. Prahou není dobrá, a vyjádřil zklamání, že se 
nepodařila výstavba objektu pro ZZS HMP v Troji a pravděpodobně se nepodaří ani na Palmovce.  

J. Valášek konstatoval, že stavba musí být na míru ZZS HMP, jako je to všude v Evropě, že nelze použít nějakou starší 
budovu.  

M. Růžička upozornil, že stavba sídla v Troji byla umístěna do záplavové oblasti, i na další nedostatky projektu. 
Připomněl, že velké pražské projekty by měly být připravovány variantně, aby se předešlo situacím, jako je právě 
tato, kdy se projekt stal nerealizovatelným a náhradní projekt v odpovídajícím stupni připravenosti není. 

Usnesení č. U-VZ-0010 

Výbor pro zdravotnictví, sport a volný čas ZHMP 

I .   b e r e  n a  v ě d o m í  
předloženou informaci o Zdravotnické záchranné službě hlavního města Prahy 

přijato jednomyslně, pro: 10 proti: 0 zdržel se: 0 

4. Partnerství v oblasti sportu – tisk R-31347 

Předkladatel: radní PhDr. Mgr. Vít Šimral, Ph.D. et Ph.D. 

Úvodní informaci k předloženému materiálu podal radní V. Šimral. Výboru je předložen materiál připravovaný 
k projednání v Radě HMP – přehled akcí a částky navržené Komisí Rady hl. m. Prahy pro sport (dále jen „komise“), 
návrh do 200 tis. Kč je pouze pro 1 projekt, návrhy pro ostatních 13 projektů převyšují 200 tis. Kč a jsou ve výši od 
500 tis. do 2,5 mil. Kč. 

M. Tománek předpokládal obdržení kompletních materiálů ke všem projednávaným žádostem, rozporuje návrh pro 
akci konanou mimo Prahu – golfový turnaj v Loděnici D+D REAL Czech Masters 2019 pořádaný společností RELMOST, 
a. s. V této akci nevidí mimořádný přínos pro hl. m. Prahu. 

K názoru se připojila i M. Janečková. 

Radní V. Šimral sdělil, že v souladu s jednáním výboru v únoru (viz zápis) si nikdo podklady nevyžádal. Podpořit 
golfový turnaj částkou 2 mil. Kč navrhla komise na svém jednání dne 27.2.2019. Jedná se o 6. ročník mezinárodní 
sportovní akce světové golfové série European Tour, turnaj má silnou mediální pozornost tuzemských a zahraničních 
médií, doprovodný program je zaměřen také na děti a mládež. 

T. Kaštovský se zeptal, kolik dalších akcí navržených k partnerství se koná mimo Prahu – jiná akce se mimo Prahu 
nekoná. 

L. Brož požaduje pro příště všechny žádosti předem. 

P. Kubíček v diskusi k návrhům sdělil, že důvěřuje odbornosti komise, která projekty detailně posuzovala. 

V 16.20 odešel M. Hošek, přítomno 9 členů – výbor je usnášeníschopný. 

M. Tománek se domnívá, že nedostal odpověď na dotaz o přínosu turnaje pro HMP. Radní V. Šimral sdělil, že přínos 
je ekonomický pro cestovní ruch (ubytování v Praze) a že doprovodné akce jsou formou podpory mládežnického 
sportu. 

Předseda výboru M. Růžička upozornil, že se řídil minulou praxí, nicméně že podklady je možné samostatně zasílat 
členům výboru před jednáním, pokud některý z členů takový požadavek vznese.  

V 16.25 odešla E. Horáková, přítomno 8 členů – výbor je usnášeníschopný. 

Následovala debata o způsobu projednání návrhu na udělení partnerství hl. m. Prahy při pořádání akcí v oblasti 
sportu a o změně návrhu usnesení. Projekt D+D REAL Czech Masters 2019, 6. ročník mezinárodní sportovní akce 
světové golfové série European Tour žadatele RELMOST, a. s., bude znovu předložen na dubnovém jednání výboru 
včetně podkladů. 



 

TED 8.2.5.2 Strana 4 
 

Usnesení č. U-VZ-0011 

Výbor pro zdravotnictví, sport a volný čas ZHMP 

I .   s o u h l a s í  
s udělením Partnerství hl. m. Prahy při pořádání akcí v oblasti sportu v roce 2019 a výší finančních prostředků 
pro žadatele dle tabulky, která je přílohou č. 1 zápisu 

přijato jednomyslně, pro: 8 proti: 0 zdržel se: 0 

I I .   d o p o r u č u j e  
Radě a Zastupitelstvu HMP schválit udělení partnerství hl. m. Prahy při pořádání akcí v oblasti sportu v roce 
2019 žadatelům uvedeným v tabulce, která je přílohou č. 1 zápisu 

přijato jednomyslně, pro: 8 proti: 0 zdržel se: 0 

5. Financování oblasti sportu v roce 2019 

Předkladatel: předseda Výboru pro zdravotnictví, sport a volný čas ZHMP 

Členové výboru obdrželi spolu s pozvánkou tabulku Přehled finančních prostředků v oblasti podpory sportu 
a tělovýchovy v hl. m. Praze v letech 2015 – 2019. Před jednáním pak v písemné podobě obdrželi graf reprezentující 
výše finančních prostředků na dotační programy v oblasti sportu v roce 2018 za jednotlivé kraje spolu s výší 
přepočtenou na 1 obyvatele. Z uvedeného přehledu jednoznačně vyplývá, že dotace hl. m. Prahy jsou největší. 

V 16.30 odešel T. Kaštovský, přítomno 7 členů – výbor je usnášeníschopný. 

Radní V. Šimral informoval přítomné, že bude dle usnesení Rady HMP č. 1750 ze dne  17. 7. 2018 k návrhu na 
schválení Plánu rozvoje sportu v hl. m. Praze 2018 – 2020 zpracována Analýza sportovní infrastruktury v Praze 
a Koncepce rozvoje sportu v hl. m. Praze 2020 – 2025. Hledají se další investiční prostředky použitelné ve sportu na 
základě těchto vznikajících dokumentů. 

V souvislosti s granty pro rok 2019 a v návaznosti na jednání výboru v prosinci 2018 se P. Kubíček zeptal, jak dopadlo 
doplnění menších formálních nedostatků v žádostech. Ředitelka L. Němcová sdělila, že doplnění proběhlo a bylo 
zohledněno. 

S financováním oblasti sportu souvisí i tisk Z-7015 (k návrhu na přidělení jednoletých grantů na rok 2019) připravený 
k projednání v Zastupitelstvu HMP v březnu 2019. Návrhy výbor dle pravidel programu neprojednává. Radní 
V. Šimral uvedl, že návrhy na udělení grantů projednala Komise Rady hl. m. Prahy pro sport dne 14. 2. 2019 
a následně Rada HMP usnesením č. 363 ze dne 11. 3. 2019. Tisk Z-7015 byl pro informaci v písemné podobě 
připraven pro členy výboru před jednáním, neboť byl k dispozici až po jednání Rady HMP. 

Usnesení č. U-VZ-0012 

Výbor pro zdravotnictví, sport a volný čas ZHMP 

I .   b e r e  n a  v ě d o m í  
financování oblasti sportu v roce 2019 

přijato jednomyslně, pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0 

I I .   d o p o r u č u j e  
Zastupitelstvu HMP schválit tisk Z-7015, který je přílohou č. 2 zápisu 

přijato jednomyslně, pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0 

6. Souhrnná informace o tiscích předkládaných Radě a Zastupitelstvu HMP 

Předkladatel: předseda Výboru pro zdravotnictví, sport a volný čas ZHMP 
Informace o tiscích na základě dostupných informací z programu TED byla předložena písemně. K předložené 
informaci nebyly vzneseny připomínky ani doplňující dotazy. 

Usnesení č. U-VZ-0013 

Výbor pro zdravotnictví, sport a volný čas ZHMP 

I .   b e r e  n a  v ě d o m í  
informaci o tiscích, které gesční radní předloží k projednání Radě HMP 

přijato jednomyslně, pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0 
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7. Různé 

Předkladatel: předseda Výboru pro zdravotnictví, sport a volný čas ZHMP 

 Granty hlavního města Prahy – Akce celopražského významu v roce 2019  

Výboru je na vědomí předložena informace týkající se průběhu grantového řízení. Hlavním cílem a účelem 
grantového řízení je podpora vzdělávání a rozvoj osvětové činnosti v oblasti preventivní, zdravotní i sociální. 
Grantové řízení je určeno pro jednorázové i opakované akce a aktivity celopražského, celostátního i mezinárodního 
významu konané na území HMP nebo s aktivní účastí občanů Prahy zaměřené na oblast zdravotnictví, zdravotně-
sociální péče, podpory osob se zdravotním postižením a prevence.  

V grantovém řízení pro rok 2019 byla vyhlášena následující témata: 
I. Odborné konference, semináře 
II. Vzdělávací a osvětové akce a aktivity 
III. Benefiční, informační, společenské a soutěžní akce a aktivity 
IV. Projekty (nezařazené v bodech I. – III.) zaměřené na konkrétní skupiny obyvatel HMP 

V kapitole 0504, § 3543 byla schválena alokace 5,5 mil. Kč.  

Podané projekty pro rok 2019 projednala Grantová komise Rady hl. m. Prahy pro oblasti sociální, zdravotní 
a prevenci (dále jen „grantová komise“) dne 15. 2. 2019 a dne 6. 3. 2019. Grantová komise schválila přidělení všech 
výše uvedených alokovaných finančních prostředků. 

Závěr komise je výboru předložen na vědomí před zpracováním materiálů k projednání v Radě HMP a Zastupitelstvu 
HMP. Tiskem R-32396 bude RHMP předložen ke schválení návrh na udělení grantů do 200 tis. Kč na rok 2019 
v celkové výši 2 807 000 Kč, návrh na vyřazení 25 projektů (včetně důvodu k vyřazení) a text smlouvy. Tiskem Z-7071 
bude ZHMP předložen ke schválení návrh na udělení grantů nad 200 tis. Kč na rok 2019 v celkové výši 2 693 000 Kč 
a text smlouvy. 

 Vystoupení hosta 

Předseda výboru M. Růžička uvítal hosta Mgr. Václava Vlčka, zastupitele a předsedu Výboru pro sport a volnočasové 
aktivity MČ Praha 10. V. Vlček informoval přítomné o záměrech MČ Praha 10 a aktivitách, které mají význam pro celé 
hl. m. Prahu, a požádal o budoucí podporu těchto aktivit a jejich financování ze strany orgánů hl. m. Prahy. Dále 
upozornil na nedořešený problém vršovického Ďolíčku. 

 

 

 

Příští jednání výboru se uskuteční dle harmonogramu 17. 4. 2019. 

Jednání bylo ukončeno v 17.00. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ověřil: Ing. Lubomír Brož, člen Výboru pro zdravotnictví, sport a volný čas ZHMP 

Zapsala: MUDr. Alena Weberová, tajemnice Výboru pro zdravotnictví, sport a volný čas ZHMP 

Ing. Miloš Růžička 
předseda Výboru pro zdravotnictví, sport a volný čas ZHMP 

 
 
 

MUDr. Alena Weberová 
tajemnice Výboru pro zdravotnictví, sport a volný čas ZHMP 

 



Žadatel IČO
De 

minimis
Název akce Termín akce Celkové náklady Požadavek

Podpora akce v 

roce 2018

Podpora akce na 

rok 2019

All Stars Cup z.s. 02238489 ne

All Stars Cup 2019, 11. ročník 

mezinárodního juniorského fotbalového 

turnaje v kategorii U16 

14.6.2019 - 16.6.2019 3 750 000 Kč 2 000 000 Kč 500 000 Kč 500 000 Kč

Auto klub Markéta při PSK Olymp 

Praha
26675013 ne

Mistrovství světa na ploché dráze 2019 - 

Czech Republic FIM Speedway Grand Prix
14.6.2019 - 16.6.2019 11 660 000 Kč 1 800 000 Kč 1 200 000 Kč 1 200 000 Kč

Basket Slovanka, z.s. 48137171 ne
Velikonoční turnaj 2019, 22. ročník 

mezinárodního basketbalového turnaje
17.4.2019 - 21.4.2019 11 668 000 Kč 4 668 000 Kč 1 000 000 Kč 700 000 Kč

Česká softballová asociace 48546542 ne Mistrovství světa v softballu mužů 2019 13.6.2019 - 23.6.2019 17 040 000 Kč 4 500 000 Kč 1 700 000 Kč

Česká sportovní a.s. 25748521 ano

J&T Banka Prague Open 2019, tenisový 

turnaj žen okruhu WTA s celkovou dotací 

250 000 USD 

27.4.2019 - 4.5.2019 16 478 000 Kč 2 420 000 Kč 2 000 000 Kč 2 000 000 Kč

Memoriál Josefa Odložila, s.r.o. 62906674 ano
Memoriál Josefa Odložila 2019, 26. ročník 

mezinárodních atletických závodů 
3.6.2019 12 200 000 Kč 2 000 000 Kč 700 000 Kč 700 000 Kč

Mgr. Pavel Beran 15095959 ano Letní Pražská tyčka 2019 - XXVIII. Ročník 13.6.2019 - 13.6.2019 1 755 000 Kč 720 000 Kč 200 000 Kč 200 000 Kč

Prague Games Club z.s. 26619695 ne

Prague Games 2019, 16. ročník 

mezinárodního florbalového turnaje pro děti 

a mládež

8.7.2019 - 13.7.2019 4 521 150 Kč 1 200 000 Kč 700 000 Kč 800 000 Kč

Prague Handball Club, z. s. 22877053 ne

Prague Handball Cup 2019, 28. ročník 

mezinárodního mládežnického 

házenkářského turnaje 

18.4.2019 - 22.4.2019 25 900 000 Kč 3 500 000 Kč 1 800 000 Kč 2 500 000 Kč

Tělovýchovná jednota Tatran 

Střešovice, z. s.
00539015 ne

Czech Open 2019, 27. ročník 

mezinárodního florbalového turnaje
8.8.2019 - 11.8.2019 5 179 600 Kč 1 360 000 Kč 900 000 Kč 900 000 Kč

Tennis Arena s.r.o. 29152542 ano
Prague Open 2019, mezinárodní tenisový 

turnaj okruhu ITF žen s dotací 80 000 USD
22.7.2019 - 28.7.2019 5 330 000 Kč 2 000 000 Kč 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč

TRI Prague s.r.o. 03914828 ano

Challenge Prague 2019, mezinárodní 

triatlonový závod pro elitní závodníky i 

širokou veřejnost

26.7.2019 - 27.7.2019 12 705 000 Kč 2 000 000 Kč 1 700 000 Kč 1 200 000 Kč

Český svaz moderního pětiboje, z.s. 62940481 ne
Světový pohár mužů a žen v  moderním 

pětiboji 2019
23.5.2019 - 27.5.2019 13 280 000 Kč 1 200 000 Kč 500 000 Kč

141 466 750 Kč 29 368 000 Kč 11 700 000 Kč 13 900 000 KčCelkem

Partnerství hl. m. Prahy při pořádání akcí v oblasti sportu na rok 2019 Příloha č. 1 zápisu jednání VZS ZHMP 

dne 13. 3. 2019
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Hlavní město Praha 

 

ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 
 

U S N E S E N Í  

Zastupitelstva hlavního města Prahy 
 

číslo  
ze dne  21.3.2019 

k návrhu na přidělení jednoletých grantů na rok 2019 v programech III.A.1., III.B.1., III.C.1., 
IV.A., IV.B. a IV.C v oblasti sportu 

 
 

Zastupitelstvo hlavního města Prahy   

I .   s c h v a l u j e  

1.  přidělení jednoletých grantů v oblasti podpory sportu a tělovýchovy v hl. m. Praze na 
rok 2019 subjektům bez napojení na rozpočet hl. m. Prahy přesahujících 200 tis. Kč 
v jednotlivých případech žadatelům dle přílohy č. 1 tohoto usnesení v celkové výši 
4.965.000 Kč z běžných výdajů odboru SML MHMP, kap. 0461, § 3419, ORG 
0096125, pol. 5222, UZ 115, formou účelové neinvestiční dotace; přičemž pokud by 
částka v režimu de minimis, schválená jednotlivým žadatelům ke dni podpisu 
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace znamenala překročení celkové 
výše podpory de minimis, budou finanční prostředky poskytnuty pouze do této výše 

2.  vzor Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace v oblasti 
podpory sportu a tělovýchovy v hl. m. Praze dle přílohy č. 2 tohoto usnesení 

I I .   u k l á d á  

1.  Radě HMP 

1.  zajistit realizaci tohoto usnesení dle bodu I 

Termín: 25.3.2019 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Předkladatel:  Rada HMP  
Tisk: Z-7015  
Provede: Rada HMP  
Na vědomí: odborům MHMP  

  

  



Č. proj. Pol. Žadatel IČO Forma
De 

minimis
Název projektu Celk. náklady Požadavek Přiděleno

3002/A/1 5213 Active Times s.r.o. 02074249 neinvestiční ano Cee Cup 2019; 9. ročník mezinárodního fotbalového turnaje mládeže 3 637 000 1 477 000 260 000

3011/A/1 5222 Česká asociace squashe, z.s. 48132217 neinvestiční ne ME juniorů do 19 let ve squashi 4 330 000 1 980 000 415 000

3013/A/1 5222 Česká baseballová asociace 48548421 neinvestiční ne Mistrovství Evropy v baseballu do 23 let, 8. ročník 4 100 000 2 000 000 400 000

3039/A/1 5213 I. ČLTK Praha, spol. s r.o. 61061140 neinvestiční ano
ATP Challenger mužů Prague Open 2019; mezinárodní tenisový 

turnaj mužů
5 012 000 2 000 000 465 000

3043/A/1 5222 MYSTIC SKATEPARK ŠTVANICE z.s. 26552621 neinvestiční ne
Mystic Skate Cup 2019 - 25. ročník světového poháru ve 

skateboardingu
4 093 000 1 500 000 350 000

21 172 000   8 957 000 1 890 000

Č. proj. Pol. Žadatel IČO Forma
De 

minimis
Název projektu Celk. náklady Požadavek Přiděleno

3014/B/1 5222 Buď Fit Seniore z.s. 22715983 neinvestiční ne Sportovní Hry Seniorů České republiky 2019 1 178 000 450 000 265 000

3092/B/1 5222 Pražský veslařský svaz 70951225 neinvestiční ne 106. Primátorské osmiveslice, veslařské závody, všechny kategori 2 270 000 500 000 300 000

3 448 000   950 000 565 000

Č. proj. Pol. Žadatel IČO Forma
De 

minimis
Název projektu Celk. náklady Požadavek Přiděleno

4002/B 5222 Cesta za snem, z.s. 22712950 neinvestiční ne

Cesta za snem - komplexní sportovně integrační program na 

podporu sportu osob se zdravotním a mentálním postižením v roce 

2019

3 277 000 1 000 000 315 000

4004/B 5222 Česká federace florbalu vozíčkářů z.s. 27015742 neinvestiční ne
Podpora celoroční činnosti sportovních klubů SKV Praha ComAp 

Team a TJ Tatran Střešovice, florbalové oddíly vozíčkářů
976 000 769 000 215 000

4006/B 5222
Český svaz zrakově postižených sportovců, 

z. s.
49276689 neinvestiční ne

Podpora pražských nevidomých sportovců ve sportovních odvětvích 

showdown, goalball, fotbal, bowling, běžecké lyžování, sjezdové 

lyžování a cyklistika

899 115 593 072 270 000

4009/B 5222 HC Sparta Praha sledge hokej, z.s. 27013405 neinvestiční ne
Podpora para hokeje v Praze, zajištění činnosti spolku se zaměřením 

na para hokej
720 000 560 000 285 000

4017/B 5222 SK KONTAKT PRAHA z.s. 70103658 neinvestiční ne Para Plavání bez bariér - s Prahou od rehabilitace k paralympiádám 3 500 663 1 000 000 485 000

4019/B 5222
Spolek pro rozvoj a podporu pohybových 

aktivit tělesně postižených - KRONOS
48548715 neinvestiční ne

Zajištění prostředků na sportovní lyžařskou přípravu 

handicapovaných sportovců
2 019 000 1 000 000 270 000

III. Sportovní akce

III. B. 1. Sportovní akce celostátního významu (pro akce konané od 1. 3. 2019 do 31. 8. 2019)

Celkem (v Kč)

IV. Podpora sportu pro všechny, handicapované a seniory

IV. B. Sportovní a tělovýchovná činnost pro handicapované

Příloha č. 1 k usnesení ZHMP č.       ze dne

Celoměstské programy podpory sportu a tělovýchovy v hl. m. Praze na rok 2019

Subjekty působící v oblasti sportu bez napojení na rozpočet hl m. Prahy s podporou přesahující 200 tis. Kč

III. Sportovní akce

III. A. 1. Sportovní akce mezinárodního významu (pro akce konané od 1. 3. 2019 do 31. 8. 2019)

Celkem (v Kč)
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4020/B 5222
Sportovní club Jedličkova ústavu Praha, z. 

s.
62933744 neinvestiční ne

Celoroční činnost největšího sportovního klubu tělesně postižených 

sportovců v ČR - Sportovního Clubu Jedličkova ústavu Praha
2 825 000 1 000 000 450 000

4024/B 5222 Svaz lyžařů České republiky z.s. 00537632 neinvestiční ne

Centrum handicapovaných lyžařů, kurzy lyžování tělesně 

postižených bez rozdílu věku, tělesného handicapu či svazové 

příslušnosti klientů

375 000 300 000 220 000

14 591 778   6 222 072 2 510 000

0

4 965 000

4 965 000

Investiční dotace (v Kč)

Neinvestiční dotace (v Kč)

Celkem (v Kč)

Celkem (v Kč)
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Příloha č. 2 k usnesení ZHMP č. ….ze dne  
Vzor 

1 
 

Stejnopis č. 

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace - jednoletého grantu 
č. DOT/61/06/……/…. 

(dotace převyšující 200 tis. Kč) 
 

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o rozpočtových pravidlech"), zákona č. 

500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,správní řád") a zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,občanský zákoník") 

 

mezi těmito smluvními stranami 
 
Hlavní město Praha 
se sídlem Mariánské nám. 2, Praha 1 
zastoupené Mgr. Lenkou Němcovou, ředitelkou odboru sportu a volného času 
Magistrátu hl. m. Prahy (dále jen „SML MHMP“) 
IČO: 00064581  
DIČ: CZ00064581 
bankovní spojení: PPF banka a.s., Evropská 2690/17, 160 41 Praha 6    
číslo účtu: 5157998/6000, variabilní symbol 6106……, specifický symbol: …….. 
(dále jen „poskytovatel“) 
 
a 
 
….. 
sídlo (bydliště): ….. 
zastoupený (zastoupená): ….. 
označení registrace právnické osoby (IČO): ….. 
číslo bankovního účtu: ….. 
(dále jen „příjemce“) 
 

(dále jen „smlouva“). 
 

Článek I. 
Předmět smlouvy 

1. Předmětem smlouvy je poskytnutí finančních prostředků poskytovatelem ve výši ….. Kč (slovy ….. korun 
českých) příjemci na realizaci projektů (akcí) uvedených v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy 
(dále jen „dotace“). 

2. Dotace je součástí grantového řízení poskytovatele pro oblast podpory sportu a tělovýchovy v souladu 
s Celoměstskými programy podpory sportu a tělovýchovy v hl. m. Praze schválenými usnesením Rady hl. m. 
Prahy č. 2316 ze dne 30.8.2018 (dále jen „Celoměstské programy podpory sportu a tělovýchovy v hl. m. 
Praze“). 

3. Poskytnutí dotace schválilo Zastupitelstvo hl. m. Prahy usnesením č. … ze dne ……. 
4. Uvedená částka je/není dle přílohy č. 1 této smlouvy poskytována v režimu de minimis podle nařízení Komise 

č. 1407/2013/EU ze dne 18.12.2013, o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie 
na podporu de minimis, s čímž příjemce souhlasí. V případě poskytnutí finančních prostředků v režimu de 
minimis bude dotace poskytovatelem zaznamenána v registru de minimis podle § 3a odst. 4 zákona č. 215/2004 
Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, ve 
znění pozdějších předpisů. 

 
Článek II. 

Práva a povinnosti poskytovatele 
1. Poskytovatel se zavazuje převést dotaci u programu I. na účet příjemce nejpozději do 30 kalendářních dnů po 

předložení vzoru realizační smlouvy, která bude uzavřena mezi příjemcem dotace a realizátory projektu. 
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2. Poskytovatel se zavazuje převést dotaci u programu II.A.1 a II.A.2 na účet příjemce nejpozději do 30 
kalendářních dnů po předložení ověřené kopie veřejnoprávního titulu pro provedení stavby podle typu projektu 
uvedeného v příloze č. 1 této smlouvy v souladu s platnou legislativou (např. stavební povolení, sdělení 
k ohlášení, územní souhlas, územní rozhodnutí, certifikát autorizovaného inspektora) příjemcem. V případě, že 
k realizaci projektu není vyžadován veřejnoprávní titul pro provedení stavby, převede poskytovatel dotaci u 
programů II.A.1 a II.A.2 na účet příjemce do 30 kalendářních dnů po předložení čestného prohlášení, že 
realizace projektu nevyžaduje žádný veřejnoprávní titul pro provedení stavby. 

3. Poskytovatel se zavazuje převést dotaci u programů II.B, II.C, III.A, III.B, III.C, IV.A, IV.B, IV.C  na účet 
příjemce nejpozději do 30 kalendářních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy. 

4. Poskytovatel si vyhrazuje právo vypovědět tuto smlouvu bez udání důvodu s výpovědní lhůtou 1 měsíce ode 
dne, kdy byla písemná výpověď doručena druhé smluvní straně, a to v souladu s § 166 správního řádu. 

5. Informační povinnost dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně 
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
směrnice 95/46/ES („GDPR“) účinného od 25. května 2018 je ze strany poskytovatele splněna prostřednictvím 
informace uveřejněné na portálu www.praha.eu, a to na adrese: 
http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/gdpr/index.html.  

 
Článek III. 

Práva a povinnosti příjemce  
1. Příjemce se u programu I. zavazuje předložit poskytovateli nejpozději do 30 dnů po schválení dotace 

Zastupitelstvem hl. m. Prahy vzor realizační smlouvy, která bude uzavřena mezi příjemcem dotace a realizátory 
projektu za dále citovaných podmínek. V realizační smlouvě je nutné uvést hl. m. Prahu jako poskytovatele 
podpory. Realizační smlouva bude obsahovat přílohu č. 1, kde budou uvedeni všichni realizátoři a finanční 
rozdělení dotace mezi ně a přílohu č. 2, která bude obsahovat naskenovanou dotační smlouvu uzavřenou mezi 
hl. m. Prahou a příjemcem dotace.  

2. Příjemce se u programů II.A.1 a II.A.2 zavazuje předložit poskytovateli nejpozději do 30.11.2019 ověřenou 
kopii veřejnoprávního titulu pro provedení stavby podle typu projektu uvedeného v příloze č. 1 této smlouvy 
v souladu s platnou legislativou (např. stavební povolení, sdělení k ohlášení, územní souhlas, územní 
rozhodnutí, certifikát autorizovaného inspektora) jako podmínku čerpání dotace. Příjemce prohlašuje, že 
předložený veřejnoprávní titul pro provedení stavby odpovídá zákonným požadavkům na tento typ projektu, 
jak je uveden v příloze č. 1 této smlouvy. V případě, že k realizaci projektu není vyžadován veřejnoprávní titul 
pro provedení stavby, zavazuje se příjemce u programů II.A.1 a II.A.2 předložit poskytovateli nejpozději do 
30.11.2019 čestné prohlášení, že realizace projektu nevyžaduje žádný veřejnoprávní titul pro provedení stavby. 

3. Příjemce se zavazuje dotaci přijmout a využít ji pouze k účelu podle čl. I odst. 1 této smlouvy v souladu 
s Celoměstskými programy podpory sportu a tělovýchovy v hl. m. Praze. 

4. Příjemce se zavazuje, že dosáhne stanoveného účelu dotace nejpozději do 30.6.2020 u programu I.; 
do 30.6.2020 u programů II.A.1 a II.A.2; do 31.12.2019 u programů II.B a II.C; do 31.8.2019 u programů 
III.A, III.B a III.C s termínem uzávěrky pro podávání žádostí 15.10.2018; do 29.2.2020 u programů III.A, III.B 
a III.C s termínem uzávěrky pro podávání žádostí 25.3.2019 a do 29.2.2020 u programů IV.A, IV.B a IV.C. 

5. Příjemce se zavazuje postupovat v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zadávání veřejných zakázek“), dojde-li k naplnění stanovených 
podmínek, zejména pak  uvedených v § 4 odst. 2 zákona o zadávání veřejných zakázek. Poskytovatel je 
oprávněn delegovat svého zástupce, zpravidla zaměstnance poskytovatele zařazeného do Magistrátu hl. m. 
Prahy, jako pozorovatele na jednání komise pro otevírání obálek a výběru dodavatele. Příjemce je u programů 
II.A.1 a II.A.2 povinen písemně sdělit poskytovateli nejpozději do 14 dnů od výběru dodavatele název 
vybraného dodavatele, jeho IČO a výši plnění veřejné zakázky.  

6. Příjemce se zavazuje vykazovat dotaci odděleně v rámci své účetní evidence v souladu se zákonem 
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a použít ji k úhradě nákladů vzniklých od 1.7.2019 
do 30.6.2020 u programu I.; od 1.1.2019 do 30.6.2020 u programů II.A.1 a II.A.2; od 1.1.2019 do 31.12.2019 u 
programů II.B a II.C; od 1.3.2019 do 31.8.2019 u programů III.A, III.B a III.C s termínem uzávěrky pro 
podávání žádostí 15.10.2018; od 1.9.2019 do 29.2.2020 u programů III.A, III.B a III.C s termínem uzávěrky 
pro podávání žádostí 25.3.2019 a od 1.3.2019 do 29.2.2020 u programů IV.A, IV.B a IV.C. 

7. Příjemce se zavazuje předložit poskytovateli řádné vyúčtování dotace dle podmínek uvedených 
na internetových stránkách poskytovatele v metodice nazvané „Vyúčtování finanční podpory poskytované hl. 
m. Prahou v oblasti sportu“, na formuláři k tomu určeném, a to nejpozději do 31.7.2020 u programu I., 

http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/gdpr/index.html
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nejpozději do 31.12.2020 u programů II.A.1 a II.A.2; do 31.1.2020 u programů II.B a II.C; nejpozději do 
30.9.2019 u programů III.A, III.B, III.C s termínem uzávěrky pro podávání žádostí 15.10.2018; nejpozději do 
31.3.2020 u programů III.A, III.B, III.C s termínem uzávěrky pro podávání žádostí 25.3.2019 a nejpozději 
do 31.3.2020 u programů IV.A, IV.B, IV.C. Součástí vyúčtování u programů II.A.1 a II.A.2 bude ověřená 
kopie předávacího protokolu stavby prokazující, že dílo bylo předáno a je schopno užívání. 

8. Příjemce se zavazuje předložit poskytovateli ověřenou kopii kolaudačního souhlasu nebo jiný dokument místně 
příslušného stavebního orgánu, pokud je vyžadován, v souladu s platnou legislativou podle typu projektu, a to 
nejpozději do 31.12.2020 u programu II.A.1 a II.A.2. 

9. Příjemce se zavazuje, že ve svém účetnictví řádně zaúčtuje příjmy a náklady akce, že poskytovateli vyúčtuje 
pouze účetní doklady související s využitím dotace k účelu podle čl. I odst. 1 této smlouvy spolu se stanovenou 
výší spoluúčasti a že předložené účetní doklady nebudou použity k vyúčtování jiné dotační podpory. 

10. Příjemce se zavazuje vrátit nejpozději do 30.6.2020 u programů I., II.A.1 a II.A.2; do 31.12.2019 u programů 
II.B a II.C; do 31.8.2019 u programů III.A, III.B, III.C s termínem uzávěrky pro podávání žádostí 15.10.2018; 
do 29.2.2020 u programů III.A, III.B, III.C s termínem uzávěrky pro podávání žádostí 25.3.2019 a 
do 29.2.2020 u programů IV.A, IV.B, IV.C na účet poskytovatele č. 5157998/6000, variabilní symbol 
6106……, specifický symbol ….., nevyčerpanou část dotace, případně část dotace, která přesahuje nejvyšší 
možnou spoluúčast poskytovatele při využití dotace k účelu podle čl. I odst. 1 této smlouvy. 

11. V souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů 
(zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů je poskytovatel oprávněn provádět průběžnou 
a následnou kontrolu využití dotace k účelu podle čl. I odst. 1 této smlouvy, ověřovat hospodárnost a účelnost 
čerpání dotace, včetně výsledků, kterých bylo dosaženo. Ke kontrole je příjemce povinen umožnit ověření 
využití dotace k účelu podle čl. I odst. 1 této smlouvy a předložit poskytovateli veškeré účetní doklady 
související s čerpáním dotace. 

12. Příjemce se zavazuje, že strpí dohlídku využití dotace k účelu podle čl. I odst. 1 této smlouvy; při pořádání 
akce příjemce oznámí poskytovateli nejpozději s 14 denním předstihem změnu termínu či místa jejího konání a 
zástupci poskytovatele pak umožní na akci volný vstup. 

13. Příjemce se zavazuje dodržovat podmínky prezentace hl. m. Prahy v souladu s podmínkami Celoměstských 
programů podpory sportu a tělovýchovy v hl. m. Praze. 

14. Příjemce se zavazuje bez zbytečných odkladů oznámit poskytovateli veškeré změny údajů uvedených ve 
formuláři žádosti, ve smlouvě a projektu evidovaném poskytovatelem, dojde-li k nim v době účinnosti této 
smlouvy. Je-li příjemcem právnická osoba, u které v době účinnosti této smlouvy dojde k její přeměně nebo 
zrušení s likvidací, oznámí neprodleně, nejpozději do 14 kalendářních dnů, tuto skutečnost poskytovateli, 
přičemž práva a povinnosti z této smlouvy přecházejí na nově vzniklou právnickou osobu nebo se stanou 
předmětem likvidace. 

15. Příjemce dotace se tímto zavazuje, že veškeré dokumenty, které předloží poskytovateli dotace, budou 
zpracovány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně 
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
směrnice 95/46/ES („GDPR“) účinným od 25. května 2018. 

 
Článek IV. 

Sankční ustanovení 
1. Pokud příjemce v rozporu s touto smlouvou, právním předpisem nebo přímo použitelným předpisem EU 

neoprávněně využije nebo zadrží dotaci, je povinen na základě platebního výměru provést odvod - příp. jeho 
část v rozsahu tohoto porušení - za porušení rozpočtové kázně do rozpočtu poskytovatele, podle § 22 zákona o 
rozpočtových pravidlech. V případě prodlení s jeho vrácením je příjemce povinen uhradit poskytovateli penále 
podle § 22 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. 

2. Příjemce je povinen při odvodu uvádět jako variabilní symbol č. 6106…… a specifický symbol ….. 
 

Článek V. 
Závěrečná ustanovení 

1. Příjemce prohlašuje, že byl seznámen s Celoměstskými programy podpory sportu a tělovýchovy v hl. m. Praze 
a zavazuje se je dodržovat a řídit se jejich jednotlivými ustanoveními v případě, že se na něj vztahují. 

2. Právní vztahy výslovně neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními zákona o rozpočtových 
pravidlech, občanského zákoníku a dále pak příslušnými ustanoveními správního řádu. 
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3. Změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny pouze formou písemného číslovaného dodatku 
podepsaného oběma smluvními stranami. 

4. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v Centrální evidenci smluv (CES) 
vedené poskytovatelem, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, číselné 
označení této smlouvy, datum jejího podpisu a text této smlouvy. 

5. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu 
ustanovení § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli 
dalších podmínek. 

6. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem smlouvy seznámily a že všechna ujednání v ní obsažená odpovídají 
jejich svobodné vůli a neodporují zákonům ani dobrým mravům. 

7. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech autorizovaných stejnopisech, z nichž příjemce obdrží jeden a poskytovatel 
tři stejnopisy. Autorizace se provede připojením otisku úředního razítka k podpisu poskytovatele. 

8. V souladu s ustanovením § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších 
předpisů tímto poskytovatel potvrzuje, že uzavření této smlouvy schválilo Zastupitelstvo hl. m. Prahy 
usnesením č. …. ze dne ….. 

9. Smluvní strany shodně prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé 
a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně. 

10. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami v případě dotace do výše 
50 tis. Kč, v případě dotace nad 50 tis. Kč nabývá smlouva platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami 
a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. 

11. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 
registru smluv), ve znění pozdějších předpisů zajistí poskytovatel. 

 
V Praze dne: 
 
 
 
.................................................       .................................................. 
       poskytovatel                   příjemce 
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Příloha č. 1 ke smlouvě 
č. DOT/61/06/……/…. 

 
 
Celková výše přidělené dotace: ….. Kč, účelově vázáno podle projektu evidovaného poskytovatelem (odborem 
SML MHMP) 

 
 

Prog. Č. proj. Částka Účel dotace 
Forma dotace/ 

Spoluúčast 
příjemce 

Podpora 
de minimis 

Termín 
čerpání/ 
Termín 

vyúčtování 

….. ….. …… Kč …… neinvestiční 
…%  ano/ne …../… 



Důvodová zpráva k návrhu usnesení Zastupitelstva hlavního města Prahy k tisku č. Z-7015 

 
 

Důvodová zpráva 
 
 

Materiál je předkládán na základě usnesení Rady hl. m. Prahy č. 363 z 11.3.2019, kde bylo 

uloženo radnímu hl. m. Prahy Šimralovi předložit Zastupitelstvu hl. m. Prahy návrh na přidělení 

grantů hl. m.  Prahy v oblasti podpory sportu a tělovýchovy na rok 2019.  

 

Odbor školství, mládeže a sportu MHMP zveřejnil dle usnesení Rady hl. m. Prahy č. 2316 z 30. 

8. 2018 znění Celoměstských programů podpory sportu a tělovýchovy na rok 2019. Následně 

zajistil přijímání žádostí a průběh celého grantového řízení.  

 

Vyhlášení Celoměstských programů podpory sportu a tělovýchovy v hl. m. Praze na rok 2019 

bylo schváleno v tomto znění: 

I. Systémový rozvoj sportu dětí a mládeže  

II. Rozvoj sportovní infrastruktury 

II. A. 1  Výstavba sportovišť či jejich rekonstrukce významného rozsahu 

II. A. 2  Modernizace a rekonstrukce sportovišť 

II. B  Provoz plaveckých bazénů a zimních stadionů 

II. C  Provoz ostatních sportovišť  

III. Sportovní akce   

III. A  Sportovní akce mezinárodního významu  

III. B  Sportovní akce celostátního významu 

III. C  Sportovní akce celopražského významu 

IV. Sportovní a tělovýchovná činnost  

IV. A  Sportovní a tělovýchovná činnost pro širokou veřejnost 

IV. B  Sportovní a tělovýchovná činnost pro handicapované  

IV. C  Sportovní a tělovýchovná činnost pro seniory 

 

Předmětem materiálu je přidělení grantů v programech, kterými se zabývala Komise Rady hl. m. 

Prahy pro sport (dále jen „komise“) na svém zasedání dne 14. 2. 2019 (příloha č. 1 k důvodové 

zprávě). Jedná se o programy III. A. (pro akce konané od 1. 3. 2019 do 31. 8. 2019), III. B (pro 

akce konané od 1. 3. 2019 do 31. 8. 2019), III. C (pro akce konané od 1. 3. 2019 do 31. 8. 

2019), IV. A, IV. B a IV. C v rámci Celoměstských programů podpory sportu a tělovýchovy 

v hl. m. Praze na rok 2019. V těchto programech hodnotili členové celkem 434 projektů. 

Projekty podanými v programech II. A. 1, II. A. 2, II. B a II. C se bude komise zabývat na svých 

dalších jednáních a budou Radě hl. m. Prahy a Zastupitelstvu hl. m. Prahy předloženy 

v samostatném materiálu. 



 

Z celkového počtu 434 projektů komise 152 žádostí navrhla k vyřazení z důvodu nesplnění 

formálních podmínek grantového řízení (5 žádostí bylo staženo na vlastní žádost) a doporučila 

k podpoře 266 projektů s navrženou částkou v celkové výši 23 610 000 Kč. Větší část těchto 

projektů (251) již schválila Rada hl. m. Prahy usnesením č. 363 ze dne 11.3.2019 (příloha č. 2 

k důvodové zprávě). 

 

Přehled počtu projektů a výše navržené podpory, které jsou předkládány ke schválení 

Zastupitelstvu hl. m. Prahy: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Všechny žádosti byly hodnoceny v souladu s Celoměstskými programy podpory sportu a 

tělovýchovy v hl. m. Praze na rok 2019 a ty, které jsou navrženy k finanční podpoře, splňují 

náležitosti dle ustanovení § 10a odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb. a jsou k nahlédnutí u 

zpracovatele tisku. 

 

V souladu se zákonem č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, 

byl Radě hl. m. Prahy předkložen ke schválení návrh na přidělení grantů nepřesahujících částku 

200 tis. Kč v jednotlivých případech subjektům bez napojení na rozpočet hl. m. Prahy. Návrh na 

přidělení grantů přesahujících částku 200 tis. Kč v jednotlivých případech subjektům bez 

napojení na rozpočet hl. m. Prahy je po odsouhlasení Radou hl. m. Prahy předkládán ke 

schválení Zastupitelstvu hl. m. Prahy. 

 

S ohledem na výše uvedené jsou subjekty a jejich projekty rozděleny do následujících příloh k 

usnesení: 

 

V příloze č. 1 k usnesení je Zastupitelstvu hl. m. Prahy předkládán návrh na odsouhlasení 

přidělení jednoletých grantů v oblasti podpory sportu a tělovýchovy v hl. m. Praze na rok 2019 

subjektům bez napojení na rozpočet hl. m. Prahy přesahujících 200 tis. Kč v jednotlivých 

případech v celkové výši 4 965 000 Kč z běžných výdajů odboru SML MHMP, kap. 0461, § 

3419, ORG 0096125, pol. 5222, UZ 115, formou účelové neinvestiční dotace; přičemž pokud by 

částka v režimu de minimis, schválená jednotlivým žadatelům ke dni podpisu dotační smlouvy 

Program č. Navržené projekty k podpoře Návrh celkem (v Kč) 

III. A. 5 1 890 000 

III. B. 2 565 000 

III. C. 0 0 

IV. A 0 0 

IV. B 8 2 510 000 

IV. C 0 0 

Celkem 15 4 965 000 



Důvodová zpráva k návrhu usnesení Zastupitelstva hlavního města Prahy k tisku č. Z-7015 

 
znamenala překročení celkové výše podpory de minimis, budou finanční prostředky poskytnuty 

pouze do této výše. 

 

V příloze č. 2 k usnesení je Zastupitelstvu hl. m. Prahy předkládán návrh na odsouhlasení vzoru 

Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace v oblasti podpory sportu a 

tělovýchovy v hl. m. Praze.  

 

Přílohy k důvodové zprávě: 

Příloha č. 1 - Zápis z jednání komise Rady hl. m. Prahy pro sport ze dne 14. 2. 2019 

Příloha č. 2 - Schválené usnesení Rady hl. m. Prahy tisku R-32163 

 



Priloha, c. 1 k duvodove zpn1.ve 

HLA VNi MESTO PRAHA 

., Komise Rady hi. m. Prahy pro sport 

Z&pis z jednam Komise Rady hi. m. Prahy p~sport cine 14.2.2019 

Piitomni: 

Piedseda: lng. Ladislav Kos 
Clenove: Be. Vojtecb Pavl~ Mgr. Petr Briza, Martin Tomanek, Vladimir Capek, lng. Jaroslav Cbvalny, 

Jili JeZek, Stanislav Nekolny, MBA 
Omluveni: Pbarmi:>x Petr Fifka 
Tajemnik: Mgr. Lucie Nemcova, M.A. 

1. Zahijeni a schvaJeni programu jedruini. 

Jednani zahajil pfedseda Ing. Ladislav Kos v 17.10 hod., pfivftal pntomne a sezruimil je s programem 

jedruini. Mgr. Petr Bfiza navrhl7JDenu programu, a to st:aZeni bodu 3. ,,Projednani navrhu programu II. 

a podprogramu II. A. 1, II. A. 2, II. B a II. C". Uvedl, i.e by se komise mela sezn.3mit s projekty 

obsa7.enYmi v tomto programu vice do detailu a projednat jejicb scbvateni a.Z na dalSim vefejnem jednaru 

komise. Pfedseda dal 0 tomto navrbu zmeny programu hlasovat. 

Usneseni: Bod 3. ,,Projednani navrhu programu II. a podprogramu II. A. 1, II . A. 2, II. B a II. C" se z 

programujedn.ani komise RHMP pro sport dne 14.2.2019 vypomti. 

IDasovam: 8 pro - 0 proti - 0 se :zddel. 

Nasledne dal pfedseda blasovat o novem programu jako o celku. 

Usneseni: Komise odsoublasila programjednAni komise RHMP pro sport dne 142.2019. 

IDasovani: 8 pro - 0 proti - 0 se zdrZeL 

ctenove komise se nasledne pfedstavili verejnosti. 

2. Projednani navrhu programu m Sportovni akce v cimci Celomestslcych programii. podpory 

sportu a telovjchovy na rok 2019. 

Piedseda pote uvedl projednavaru dalSiho bodu programu m. Sportovni akce v nimci Celomestslcych 

programii podpory sportu a telorycbovy na rok 2019. Komise pnstoupila k projednani po jednotlivY'cb 

podprogramech. 

a) m. A. 1. Sportovni akce meziDarod.niho vymamu (pro akce konane od 1. 3. 2019 do 31. 8. 2019). 

Pfedseda uvedl prehled projektii s hodnocenim odboru SML, a s financnimi navrhy komise. Na zatdade 
konzultace s odborem SML a radnim pro sport navrlll vyjmout re semamu pet akci, ktere byly jiZ 3. 10. 

2018 vyzvany odborem SML k podani zadosti v ramci Partnerstvi hl. m. Prahy, ale presto podali zaroveii 

i zadost 0 grant v podprogramu m.A.1. Jedna sc 0 projekty: 

3003/A/1-016 Auto klub Marketa pfi PSK Olymp Praha- MS na ploche drare 2019 

3049/A/1-193 Prague Ganies Club z.s.- Prague Games 2019 
3077/A/1-342 Tclorychovmijednota Tatran Stfclovice, z. s.- Czech Open 2019 
3078/Nl-355 Tennis Arena s.r.o. -Prague Open2019 
3081/A/1-371 TRIPrague s.r.o.- Challenge Prague 2019 

Pfedseda seznamil pntomne se zmenou .vYsledne navdene castky v tomto podprogramu. Nasledne 

vyzval cleny komise k nahlaSeol pnpadneho stfetu zajmu pied hlasovanim o konecnern oavrhu. Ke stfetu 

zajmu se pfihl8sili Petr Bfiza (HC Sparta Praha. z.s.) a Petr Pavlik (Black Angels, z.s.). 

1 



HLAVNi MESTO PRAHA 

Komise Rady hl. m. Prahy pro sport 

Usneseni: Komise souhlasi s nav:rZenou fmancni podporou v podprogramu ffi. A. 1. Sportovni akce 

mezinarodniho v}'znamu (pro akce konane od 1. 3. 2019 do 31. 8. 2019) s pfihlednutim k vyjmuti 
projektU 3003/A/1-016, 3049/A/1-193, 3077/A/1-342, 3078/A/1-355, 3081/A/1-371, a doporucuje 

radnimu Simralovi navrh v tomto meni pfedloZit RHMP. (Pfesne men.i navrbu je pruohou c. 1 zapisu). 

Hlasovaoi: 8 pro - 0 proti - 0 se zdrZel. 

b) m B.1. Sportovni akce celostitniho vjznamu (pro akce konane od 1. 3. 2019 do 31. 8. 2019). 

Podobne komise postupovala i v tomto podprogramu. Piedseda vyzval cleny komise k nahlasen.i 

pnpadneho sti'etu zajmu pred hlasovaoim. Ke stfetu zajmu se pfihlasil Jaroslav Chvalny (Pra.Zska 
telorychovna unie, z.s.). 

Usneseni: Komise souhJasi s navr:Zenou finanCni podporou v podprogramu ill. B. 1. Sportovni akce 

celostitniho vYm.amu (pro akce konane od 1. 3. 2019 do 31. 8. 2019) a doporucuje radnimu Simralovi 
navrh v tomto zneni piedloZit RHMP. (Piesne zneni navrhuje pruohou c. 1 zapisu). 

masovam: 8 pro - 0 proti - 0 se zdrZel. 

c) m. C. 1. Sportovni akce celoprai.skeho vjznamu (pro akce konane od 1. 3. 2019 do 31. 8. 2019). 

Podobne komise postupovala i v tomto podprogramu. Piedseda vyzval cleny komise k nahlASeni 

pripadneho sti'etu zajmu pi'ed hlasovanim. Ke stfetu zajmu se pilhlasili Petr Bilza (HC Sparta Praha, 
z.s.), Petr Pavlik (Black Angels, z.s.) a Jaroslav Chvalny (Pra.Zska relorychovna unie, z.s.). 

Usneseni: Komise souhlasi s nav:rZenou finanCo.i podporou v podprogramu ffi. C. 1. Sportovni akce 

celopra.Zskeho rymamu (pro akce konane od 1. 3. 2019 do 31. 8. 2019) a doporucuje radoimu Simralovi 
navrh v tomto men.i predloZit RHMP. (Pfesne meni navrhu je pffiohou c. 1 zapisu). 

IDasovaoi: 8 pro - 0 proti - 0 se zdrZel. 

3. Projednani navrhu programu IV. Podpora sportu pro v8echny, handicapovane a seniory v 
rimci Celomestskjcb programu podpory sportu a telovychovy na rok 2019. 

Projednavaoi tohoto bodu zahajil piedseda tim, Ze cleniim komise navrhl postupovat stejnrm zpiisobem 

jako v pfede5JYch pfipadech. 

a) Navrby podprogramu IV. A. Sportovni a telovycbovna cionost pro sirokou vefejnost. 

Pi'edseda uvedl projednavam podprogramu a otevfel diskuzi. Piedseda vyzval cleny komise k nahlaseni 
pnpadneho stietu zajmu pi'ed hlasovanim. Ke stietu zajmu se pi'ihlasil Petr Pavlik (Black Angels, z.s.) 
a Jaroslav Chvalny (Ceskj svaz Mzene z.s.). 

Usneseni: Komise souhlasi s nav:rZenou financn.i podporou v podprogramu IV. A. Sportovni a 
telorychovna cinnost pro sirokou verejnost a doporucuje radnimu Simralovi mivrh v tomto meni 
piedloZit RHMP. (Pfesne mcni navrhuje pn1obou c. I zapisu). 

Inasovaoi: 8 pro - 0 proti - 0 se zdrZel. 

b) Navrhy podprogramu IV. B. Sportovni a telovycbovua cionost pro bandicapovane. 
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HLA VNi MESTO PRAHA 

Komise Rady hl. m. Prahy pro sport 

Predseda uvedl projednavani podprogramu a oteviel diskuzi. Predseda vyzval cleny komise k oahlaseni 

pnpadneho stietu zcijmii pied hlasovcinim. 

Usneseni: Komise souhlasi s navrienou financni podporou v podprogramu IV. B. Sportovni a 

telorycbovna cinnost pro bandicapovane a doporucuje radnimu Simralovi navrh v tomto meni predloZit 

RHMP. (Pfesoe meni navrhuje piilobou c. 1 zapisu). 

Hlasov8nf: 8 pro - 0 proti - 0 se zdrZel. 

c) Navrhy podprogramu IV. C. Sportovni a telovjchovna cinnost pro seniory. 

Pfedseda uvedl projednavani podprogramu a oteviel diskuzi. Pfedseda vyzval cleny komise k nahla.§eni 

pnpadneho stietu zajmii pied hlasovanim. 

Usneseni: Komise souhlasi s navrienou financni podporou v podprogramu IV. C. Sportovni a 

telo\jchovna cinnost pro seniory a doporucuje radnimu Simralovi navrh v tomto meni piedloZit RHMP. 
(Pies:ne meni navrhuje pffiohou c. 1 zapisu). 

Hlasovam: 8 pro - 0 proti - 0 se zdrZel. 

4) Projekty navriene k vyfazeni. 

Piedseda uvedl nasledujici cast jednam a vyzval vedouci odd. sportu MHMP Mgr. Danu Sachovou, aby 

pntomne ve strucnosti sezn8mila s duvody vyfa.zeni projektii. Pani Sachova vyjmenovala nejeastejsf 

chyby pfi podavaoi zadosti, ktere byly zciroven vsem pritomnyro promftany v pre:zentaci. 

Usneseni: Komise souhlasi s navrienYmi zadostmi k vyiazeni z grantoveho iizenf v oblasti podpory 

sportu a telo\jchovy v hi. m. Praze na rok 2019 a doporucuje radnimu Simralovi navrh v tomto zneni 

pfedloZit RHMP. (Pfesne meni navrhuje pn1ohou c. 1 zcipisu). 

Hlasovaru: 7 pro - 0 proti - 1 se zddel. 

5) Diskuze, nizne. 

Piedseda oteviel diskuzi cleniim komise a verejnosti. 

Do disku/.c se pfihlasil clen komise Petr Bfu:a a vysvetlil roli komise jako poradnibo org3nu Rady hi. 

m. Prahy. Apeloval na vytvofeni koncepce rozvoje sportu, kteni bude trvaiY'm podldadem jak pro rozvoj 

sportovni infrastruktury ve meste, tak pro politicke a poradni org3ny hl. m. Prahy. DAle zdti:raznil 
potfebu zajistit v rozpoetu hi. m. Prahy prostfedky pro potfeby financovaoi rozvoje sportu v Praze 
alespoii ve \jsi 1% celkovebo roCn.iho rozpoetu hl. m. Prahy. 

Piedseda s apelem souhlasil a pfish'bil maximAloi snahu clenii komise v navysovaru fiiUlllCnich 

prosti'edk:u v rozpoetu hi. m . .Prahy v .kapitole pro oblast sportu. 

Dale se pfihlasil pan Vaculik, predseda klubu TJ Tatran StreSovice, z.s. Podekoval za momost ii.Castnit 

se verejnebo jednani, take zdiiraznil potfebu z\jSeni rozpoetu na podporu v5ech sportovnicb subjektti v 

Pra:ze. Pozada.l o vysvetleni procesu bodnoceni jednotli\jch projektti. Piedseda proces vysvetlil, od 

bodovani projektii die stavajici metodiky, obsa7.ene ve vyhlaseni Celomestsk:ych programii. podpory 

sportu v hi. m. Pra:ze, po navrf.eni firuilnich castek cleny komise a ptedlo7.eni Rade a Zastupitelstvu hi. 

m.Praby. 
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HLAVNiM~STOPRAHA 

Komise Rady hL m. Prahy pro sport 

Jako dalSi se pfih.lasil pan Savrda, pledseda CL TK Praha, s.r.o. PoloZil otazku k projektu, ktelj podaval 
v roli Zadatele v programu m.A.l., a vysvetlil nepiizniry barmonogram grantoveho fizeni hl. m. Prahy 
pro akce, jejicb.Z termin tesne navazuje na ozruimeni vysledlai prideteni ci nepndeleni podpory. za.roveii 
pozadal o vysvetleni Partnerstvi hi. m. Prnhy a pfesunu projektti v podprogramu ill.A.l. Problematiku 
vysvetlili pani ~achova, vedouci odd sportu MHMP, a pan radni ~imral, ktelj oznamil, ie k otizce 
Partnerstvi hi. m. Prnhy se uskuteeni scfuizka s odborem SML .MHMP 15. 2. 2019, na ktere se doie:Si 
podpora V)lznamnych akci v roce 2019, a jejich podpora bude nasledne piedloiena ke schvaleni Rade a 
Zastupitelstvu hi. m. Prahy. 

zaverem pan radni Simrat podekoval Cleoiun komise a zamestoancUm odboru SML MHMP za jejich 
diikladnou piipravu na jednani komise. Ozruimil, ze 18. 2. 2019 probehne jednimi k nove koncepci 
sportu v hl. m. Praze, ze ktereho vzejde zadani velejne zakizky na koncepci. Ta rna vyieSit akutni ota.zky 
ohledne rozvoje sportovni infrastruktury a podpory sportu v Praze. Pan radni vyzval vsechny piitomne 
k zapojeni se do reto koncepcni pr.ice a uvital aktivitu vefejnosti pn p.lanovaru. 

V 18:00 hod. pledseda zasedani komise Rady hi. m. Prahy pro udelovcini grantU v oblasti sportu a 
telorychovy ukoncil s tim. ie o na.stedujicim terminu jednani gramove komise budou Clenove i veiejnost 
s piedstihem informovcini. 

Ing. Ladislav Kos 
piedseda komise 

Mgr. Lucie Nemcovcl, MA 
tajemnik komise 
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Příloha č. 2 k důvodové zprávě 

 
Hlavní město Praha 

 

RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 
 

U S N E S E N Í  

Rady hlavního města Prahy 
 

číslo 363 
ze dne  11.3.2019 

k návrhu na přidělení jednoletých grantů v oblasti podpory sportu a tělovýchovy na rok 2019 v 
programech III.A, III.B, III.C, IV.A, IV.B a IV.C 

 

Rada hlavního města Prahy   

I .   s c h v a l u j e  

1.  přidělení jednoletých grantů v oblasti podpory sportu a tělovýchovy v hl.m. Praze na 
rok 2019 subjektům bez napojení na rozpočet hl.m. Prahy nepřesahujících 200 tis. 
Kč v jednotlivých případech dle přílohy č. 1 tohoto usnesení v celkové výši 
18.645.000 Kč z běžných výdajů odboru SML MHMP, kap. 0461, § 3419, ORG 
0096125, pol. 5222, UZ 115, formou účelové neinvestiční dotace; přičemž pokud by 
částka v režimu de minimis, schválená jednotlivým žadatelům ke dni podpisu 
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace znamenala překročení celkové 
výše podpory de minimis, budou finanční prostředky poskytnuty pouze do této výše 

2.  vyřazení žádostí z grantového řízení v oblasti podpory sportu a tělovýchovy v hl.m. 
Praze na rok 2019 dle přílohy č. 2a tohoto usnesení 

3.  vzor Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace v oblasti 
podpory sportu a tělovýchovy v hl.m. Praze dle přílohy č. 3 tohoto usnesení 

I I .   b e r e  n a  v ě d o m í  

zpětvzetí žádostí z grantového řízení v oblasti podpory sportu a tělovýchovy v hl.m. 
Praze na rok 2019 dle přílohy č. 2b tohoto usnesení 

I I I .   s o u h l a s í  

1.  s přidělením jednoletých grantů v oblasti podpory sportu a tělovýchovy v hl.m. Praze 
na rok 2019 subjektům bez napojení na rozpočet hl.m. Prahy přesahujících 200 tis. 
Kč v jednotlivých případech žadatelům dle přílohy č. 4 tohoto usnesení v celkové 
výši 4.965.000 Kč z běžných výdajů odboru SML MHMP, kap. 0461, § 3419, ORG 
0096125, pol. 5222, UZ 115, formou účelové neinvestiční dotace; přičemž pokud by 
částka v režimu de minimis, schválená jednotlivým žadatelům ke dni podpisu 
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace znamenala překročení celkové 
výše podpory de minimis, budou finanční prostředky poskytnuty pouze do této výše 

2.  se vzorem Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace v oblasti 
podpory sportu a tělovýchovy v hl.m. Praze dle přílohy č. 5 tohoto usnesení 



I V .   u k l á d á  

1.  radnímu PhDr. Mgr. Vítu Šimralovi, Ph.D. et Ph.D. 

1.  předložit Zastupitelstvu hl.m. Prahy návrh na přidělení grantů v oblasti sportu a 
tělovýchovy na rok 2019 dle bodu III. tohoto usnesení 

Termín: 21.3.2019 

2.  MHMP - SML MHMP 

1.  zpracovat a podepsat smlouvy dle bodu I.1. a I.3. tohoto usnesení a dle přílohy 
č. 3 tohoto usnesení 

Termín: 30.4.2019 

2.  po schválení Zastupitelstvem hl.m. Prahy zpracovat a podepsat smlouvy dle 
bodu III.1. a III.2. tohoto usnesení a dle přílohy č. 5 tohoto usnesení 

Termín: 30.4.2019 

3.  písemně sdělit neúspěšným žadatelům, že jejich žádosti nebylo vyhověno, 
včetně důvodu tohoto nevyhovění 

Termín: 31.3.2019 

4.  do 5 pracovních dnů ode dne podepsání dotačních smluv dle bodu IV.2.1. a 
IV.2.2. tohoto usnesení zaznamenat poskytnutí podpory malého rozsahu do 
centrálního registru 

Termín: 15.5.2019 

 

 
MUDr. Zdeněk Hřib v. r. 

primátor hl.m. Prahy 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Předkladatel:  radní PhDr. Mgr. Vít Šimral, Ph.D. et Ph.D.  
Tisk: R-32163  
Provede: radní PhDr. Mgr. Vít Šimral, Ph.D. et Ph.D., MHMP - SML MHMP  
Na vědomí: odborům MHMP  
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