
Hlavní město Praha 

 

RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 
 

U S N E S E N Í  

Rady hlavního města Prahy 
 

číslo 586 
ze dne  21.3.2017 

k návrhu na udělení grantů v rámci "Celoměstských programů podpory aktivit národnostních 
menšin na území hl. m. Prahy pro rok 2017" a "Programů podpory aktivit integrace cizinců na 
území hl. m. Prahy pro rok 2017", uvolnění finančních prostředků z kap. 0666 formou účelové 

neinvestiční dotace MČ Praha 14 
 

Rada hlavního města Prahy   

I .   s c h v a l u j e  

1.  udělení/neudělení grantů hl.m. Prahy v oblasti národnostních menšin a integrace 
cizinců na rok 2017 nepřesahujících 200.000,- Kč žadatelům uvedeným v příloze    
č. 3, č. 4, č. 7 a č. 8 tohoto usnesení v celkové výši 4.475.000,- Kč z rozpočtu hl.m. 
Prahy z kap. 0666 - RED MHMP, odpa 3429 formou dotace a udělení výjimky pro 
projekt č. 4005 ve smyslu poskytnutí grantu do výše 100% nákladů na schválený 
projekt 

2.  použití finanční částky 1.520.000,- Kč z kap. 0666 - RED MHMP, odpa 3429 na 
zajištění akcí pořádaných nebo spolupořádaných hl.m. Praha v oblasti 
národnostních menšin a integrace cizinců dle rozsahu uvedeného v příloze č. 9 
tohoto usnesení 

3.  text vzorové smlouvy o poskytnutí účelové dotace - grantu hl.m. Prahy do 200.000,- 
Kč, dle přílohy č. 10 tohoto usnesení 

I I .   s o u h l a s í  

1.  s udělením grantů hl.m. Prahy v oblasti národnostních menšin na rok 2017 
přesahujících 200.000,- Kč žadatelům uvedeným v příloze č. 2 tohoto usnesení v 
celkové výši 5.980.000,- Kč z rozpočtu hl.m. Prahy z kap. 0666 - RED MHMP, odpa 
3429 a s udělením výjimky pro projekt č. 1075 a č. 1078 ve smyslu poskytnutí grantu 
do výše 100% nákladů na schválený projekt 

2.  s udělením grantů hl.m. Prahy v oblasti integrace cizinců na rok 2017 přesahujících 
200.000,- Kč žadatelům uvedeným v příloze č. 6 tohoto usnesení v celkové výši 
920.000,- Kč z rozpočtu hl.m. Prahy z kap. 0666 - RED MHMP, odpa 3429 a s 
udělením výjimky pro projekt č. 3019 a č. 3026 ve smyslu poskytnutí grantu do výše 
100% nákladů na schválený projekt 

3.  s úpravou rozpočtu vl. hl.m. Prahy kap. 0666 - RED MHMP  městským částem hl.m. 
Prahy v souvislosti s udělením grantů v oblasti integrace cizinců dle přílohy č. 1 
tohoto usnesení 

4.  s poskytnutím účelových neinvestičních dotací městským částem hl.m. Prahy v 
souvislosti s udělením grantů v oblasti integrace cizinců dle přílohy č. 5 tohoto 
usnesení 

5.  s textem vzorové smlouvy o poskytnutí účelové dotace - grantu hl.m. Prahy nad 
200.000,- Kč dle přílohy č. 11 tohoto usnesení 



I I I .   u k l á d á  

1.  radnímu Wolfovi 

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

Termín: 30.3.2017 

2.  MHMP - RED MHMP 

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

Termín: 31.5.2017 

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

Termín: 31.5.2017 

3.  sdělit písemně bez zbytečného odkladu žadatelům, že jejich žádosti nebylo 
vyhověno společně s důvodem nevyhovění žádosti dle bodu I. tohoto usnesení 

Termín: 28.4.2017 

 

 
Adriana Krnáčová v. r. 
primátorka hl.m. Prahy 

 
 
 
 
 

Petr Dolínek v. r. 
náměstek primátorky hl.m. Prahy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Předkladatel:  radní Wolf  
Tisk: R-24731  
Provede: radní Wolf, MHMP - RED MHMP  
Na vědomí: odborům MHMP  

  

  


