
Hlavní město Praha 

 

RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 
 

U S N E S E N Í  

Rady hlavního města Prahy 
 

číslo 1369 
ze dne  7.6.2021 

k návrhu Programu podpory v oblasti kultury a umění pro jednoleté dotace v roce 2022               
a pro víceleté dotace na léta 2023 - 2026 

 

Rada hlavního města Prahy   

I .   s c h v a l u j e  

1.  Program podpory v oblasti kultury a umění pro jednoleté dotace pro rok 2022 a pro 
víceleté dotace na léta 2023 – 2026 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení 

2.  inominátní smlouvu pro ekonomické hodnocení dle přílohy č. 2 tohoto usnesení 

3.  inominátní smlouvu pro expertní hodnocení dle přílohy č. 3 tohoto usnesení 

I I .   u k l á d á  

1.  radní MgA. Haně Třeštíkové 

1.  předložit Radě HMP návrh na jmenování Komise Rady HMP pro poskytování 
dotací hl.m. Prahy v oblasti kultury a umění 

Termín: 14.6.2021 

2.  předložit Radě HMP a Zastupitelstvu hl.m. Prahy po schválení rozpočtu hl.m. 
Prahy na rok 2022 návrh na udělení jednoletých i víceletých grantů hl.m. Prahy    
v oblasti kultury a umění v souladu s bodem I. tohoto usnesení 

Termín: 31.1.2022 



2.  MHMP - KUC MHMP 

1.  zveřejnit Program podpory v oblasti kultury a umění pro jednoleté dotace pro rok 
2022 a pro víceleté dotace na léta 2023 - 2026 

Termín: 14.6.2021 

2.  uzavřít inominátní smlouvy pro ekonomické a expertní hodnocení dle přílohy č. 2 
a č. 3 tohoto usnesení 

Termín: 30.11.2021 

3.  MHMP - IAP MHMP 

1.  zajistit vytvoření nových formulářů pro podání žádosti přes Portál Pražana            
a prostřednictvím aplikace Software602 FormFiller 

Termín: 19.7.2021 

2.  zajistit integrační služby mezi Portálem Pražana a stávající aplikací IS FP HMP 

Termín: 19.7.2021 

3.  zajistit nezbytné úpravy v IS FP HMP a Modulu hodnocení dle potřeb KUC 
MHMP 

Termín: 31.8.2021 

 

 
MUDr. Zdeněk Hřib v. r. 

primátor hl.m. Prahy 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Předkladatel:  radní MgA. Hana Třeštíková  
Tisk: R-40169  
Provede: radní MgA. Hana Třeštíková, MHMP - KUC MHMP, MHMP - IAP MHMP  
Na vědomí: odborům MHMP  

  

  


