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MAGISTRÁT HLA VNÍHO MĚSTA PRAHY 

Komisi Rady HMP pro udělování grantů v oblasti národnostních menšin a integrace 
cizinců 

Jaroslav Štěpánek, MBA- předseda komise, PhDr. Václav Appl, PhDr. Lukáš Kaucký, 
Jan Wolf, Mgr. Albert Kubišta, Mgr. Jana Hajná, Ing. Jana Čunátová, Valerie Clare 
Talacko 
Hosté - Božena Filová 

Omluveni RNDr. Milan Pospíšil, Ing. Libor Šafránek 

Zápis z 2. jednání Komise Rady HMP pro udělování grantů v oblasti národnostních 
Věc menšin a integrace cizinců, které se konalo dne 22. února 2018 od 13.30 hodin 

v budově Nová radnice- Mariánské nám. 2, zasedací místnost č. 245/2. patro 

Zpracoval I. Fiedlerová Počet stran 2 Datum 23. 2. 2018 

Předseda komise Jaroslav Štěpánek, MBA zahájil ve 13.35 hodin jednání Komise Rady HMP pro 
udělování grantů v oblasti národnostních menšin a integrace cizinců (dále jen komise). 
Komise byla v počtu 8 přítomných členů z 10 způsobilá se usnášet. 
Přítomní čle nové komise schválili účast hosta na jednání komise- B. Filovou (RED- MHMP). 
Hlasování: pro 8, proti O, zdržel se hlasování O. 

Komise opětovně projednávala projekt č. V/003 organizace Slovo 21, z.s. v rámci grantového řízení 
3. Programu- "Kontinuální víceletá činnost v oblasti prezentace kultury národnostních menšin v hl. m. 
Praze". Důvodem byla žádost organizace Slovo 21, z.s. o navýšení dotace na rok 2018 pro organizaci 
Slovo 21, z.s. na projekt "Světový romský festival KHAMORO 2018- 2021 (tj. číslo V/003). Ředitelka 
Slova 21, z.s. požádala písemnou formou o navýšení podpory na tento festival z důvodu, že už nadále 
není možné získávat dvojí finanční podporu (MHMP - odbor kultury a cestovního ruchu), pouze je 
možné získat podporu z odboru RED- MHMP, z oddělen í národnostn ích menšin a c i zinců. V přílo ze, 
kterou paní ředitelka zpracovala, uvádí přehled podpor hl. m. Prahy za období r. 2010-2017, z kterého 
vyplývá, že původně navržená částka je nedostačující. 

Předseda komise J. Štěpánek, MBA, navrhl členům komise diskuzi k možnosti navýšení původní částky 
2 300 000,- Kč. 

J. Štěpánek, MBA - podoktnul, že při posledním jednání komise již byly f inance přiděleny, s tím, že se 
vytvořila rezerva pro možnosti dalších navýšení a zdůraznil, aby byl dodržen schválený systém 
grantového řízen í. Spolku doporučil částku navýšit o 200 000,- Kč . 
Mgr . J. Hajná- doplnila diskuzi - spolek Slovo 21, z.s. ještě požádal o finančn í podporu na MK ČR, kde 
ještě dosud dotace není schválena. 
Jan Wolf - informoval přítomné členy komise o situaci pro spolek Slovo 21, z.s. a projekt festivalu 
KHAMORO, kdy je podpora ze strany HMP směřována centrálně na jedno grantové pracoviště (nově 



pouze na oblast podpory národnostních menšin). Spolek již nebude žádat na MHMP -odbor kultury a 
cestovního ruchu a jejich žádosti se nově přesunuly do odboru RED- oddělení národnostních menšin a 
cizinců, tudíž navrhoval, aby členové komise zvážili možnosti navýšení na tento významný projekt. 
Navrhl navýšení finanční částkou o 300 000,- Kč. 
Mgr. A. Kubišta- se rovněž připojil k návrhu podpořit spolek už z důvodu, že letos se připravuje jubilejní 
dvacátý ročník festivalu Khamoro a tento festival patří mezi největší a nejvýznamnější profesionální 
romské festivaly na světě, který už má tradici 19 let. Navrhl navýšit finanční částkou alespoň 
o 200 000,- Kč. 

PhDr. V. Appl- potvrdil, že Slovo 21, z.s. si požádalo o dotaci též na MK ČR, ale do jednání komise se 
bohužel neví výše přidělení. Navrhl navýšit přidělenou dotaci o 200 000,- Kč. 

Předseda komise Jaroslav Štěpánek, MBA ukončil ve 13.50 hod. diskuzi a následně vyzval členy komise 
k hlasování o navýšení finanční částky na rok 2018 pro spolek Slovo 21, z.s. na projekt "Světový romský 
festival KHAMORO 2018- 2021" : 

Návrh navýšení o 200 000,- Kč- tj. na 2 500 000,- Kč: 
Hlasování: pro 3, proti O, zdržel se hlasování 5. 
Následně bylo hlasování o návrhu navýšení o 300 000,- Kč- tj. na 2 600 000,- Kč: 
Hlasování: pro 5, proti O, zdržel se hlasování 3. 

Na základě uvedeného nebylo komisí přijato k uvedenému bodu usnesení a Výboru pro národnostní 
menšiny ZHMP bude předložen návrh s navýšením částky pro rok 2018 o 300 000,- Kč (tj. na 
2 600 000,- Kč), následně bude předložen návrh na přidělení finančních prostředků v rámci všech 
programů grantových řízen í pro oblast národnostních menšin a integrace cizinců Radě a Zastupitelstvu 
HMP k projednání (v souladu s podmínkami grantových řízení). Pro roky 2019-2021 byla ponechána 
částka navržená projektu č. V /003 dle předchozího jednání komise dne 29.1.2018. 

č. projektu Žadatel Název Roky trvání Požadovaná Navržená 
projektu projektu finanční částka finanční částka 

V/003 Slovo 21, Světový romský 2018 2 700 000,- 2 600 000,-
z.s. festival 

KHAMORO 2018 2019 2 775 000,- 2 350 000,-

-2021 2020 2 850 000,- 2 400 000,-

2021 2 850 000 ,- 2 450 000,-

Celkem 11175 000,- 9 800 000,-

J. Štěpánek, MBA, předseda komise poděkoval členům komise za účast a jedná í v 13.55 hod. ukončil. 

Ověřil a schválil : Jaroslav Štěpánek, MBA - předseda komis 


