
Hlavní město Praha 

 

RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 
 

U S N E S E N Í  

Rady hlavního města Prahy 
 

číslo 592 
ze dne  8.4.2019 

k návrhu na poskytnutí dotací hlavního města Prahy - Programy v oblasti prevence kriminality 
pro rok 2019 

 

Rada hlavního města Prahy   

I .   s c h v a l u j e  

1.  poskytnutí účelové neinvestiční dotace nepřesahující 200 tis. Kč nestátním 
neziskovým organizacím a organizačním složkám státu v celkové výši 3.256 tis. Kč z 
rozpočtu hl.m. Prahy z kapitoly 0704, § 5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek, pol. 
5222, ORG 0090405, UZ 115, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení 

2.  návrh na neposkytnutí účelové neinvestiční dotace, včetně důvodu nevyhovění, dle 
přílohy č. 2 tohoto usnesení 

3.  text veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (nepřesahující 200 tis. Kč) pro 
jednotlivé žadatele v oblasti prevence kriminality, který je uveden v příloze č. 3 
tohoto usnesení 

I I .   s o u h l a s í  

1.  s návrhem na poskytnutí účelové neinvestiční dotace nad 200 tis. Kč nestátním 
neziskovým organizacím a organizačním složkám státu v celkové výši 10.840 tis. Kč 
z rozpočtu hl.m. Prahy z kapitoly 0704, § 5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek, pol. 
5222, ORG 0090405, UZ 115, dle přílohy č. 4 tohoto usnesení 

2.  s úpravou rozpočtu vlastního hl.m. Prahy dle přílohy č. 5 tohoto usnesení a 
poskytnutím účelových neinvestičních dotací městským částem hl.m. Prahy ve výši 
1.904 tis. Kč dle přílohy č. 7 tohoto usnesení 

3.  s textem veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (přesahující 200 tis. Kč) pro 
jednotlivé žadatele v oblasti prevence kriminality, který je uveden v příloze č. 6 
tohoto usnesení 



I I I .   u k l á d á  

1.  náměstkovi primátora Ing. Petrovi Hlubučkovi 

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

Termín: 25.4.2019 

2.  MHMP - ZSP MHMP 

1.  zpracovat a podepsat veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční 
dotace dle bodu I.1. a I.3. tohoto usnesení 

Termín: 30.4.2019 

2.  zpracovat a podepsat veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční 
dotace po schválení Zastupitelstvem hl.m. Prahy dle bodu II.1. tohoto usnesení 

Termín: 29.5.2019 

3.  písemně a bez zbytečného odkladu sdělit žadatelům, že jejich žádosti nebylo 
vyhověno, včetně důvodu nevyhovění žádosti dle přílohy č. 2 tohoto usnesení 

Termín: 25.4.2019 

 

 
MUDr. Zdeněk Hřib v. r. 

primátor hl.m. Prahy 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Předkladatel:  náměstek primátora Ing. Petr Hlubuček  
Tisk: R-32555  
Provede: náměstek primátora Ing. Petr Hlubuček, MHMP - ZSP MHMP  
Na vědomí: odborům MHMP  

  

  


