
Hlavní město Praha 

 

RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 
 

U S N E S E N Í  

Rady hlavního města Prahy 
 

číslo 707 
ze dne  4.4.2022 

k návrhu na poskytnutí dotací hlavního města Prahy na základě Programu podpory      
cestovního ruchu pro rok 2022 

 

Rada hlavního města Prahy   

I .   s c h v a l u j e  

1.  poskytnutí peněžních prostředků na základě Programu podpory cestovního ruchu 
pro rok 2022 (dále jen "Program") žadatelům uvedeným v příloze č. 1 tohoto 
usnesení pro Opatření I. - Podpora asociačního kongresového průmyslu (dále 
"Opatření I.") a žadatelům uvedeným v příloze č. 2 tohoto usnesení pro Opatření II. - 
Podpora akcí s celostátním nebo mezinárodním významem (dále "Opatření II."), 
formou neinvestičních dotací nepřevyšujících částku 200.000 Kč v celkové výši 
1.177.250 Kč z rozpočtu hl.m. Prahy z běžných výdajů kapitoly 06, odboru 0062 - 
KUC MHMP, ÚZ 115, ORG 0096205, § 2143 - granty cestovní ruch s tím, že pokud 
by schválená částka v režimu "de minimis"  ke dni podpisu Veřejnoprávní smlouvy 
znamenala překročení povoleného limitu pro podporu "de minimis", budou peněžní 
prostředky poskytnuty pouze do této výše 

2.  text Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace v rámci Programu 
podpory cestovního ruchu pro rok 2022, který je přílohou č. 3 tohoto usnesení, pro 
žadatele uvedené v příloze č. 1 a č. 2 tohoto usnesení 

3.  neposkytnutí dotací na základě Programu žadatelům uvedeným v příloze č. 4 tohoto 
usnesení pro Opatření I. a žadatelům uvedeným v příloze č. 5 tohoto usnesení pro 
Opatření II., včetně důvodu nevyhovění jednotlivým žádostem 

I I .   s o u h l a s í  

1.  s poskytnutím peněžních prostředků na základě Programu žadatelům uvedeným      
v příloze č. 6 tohoto usnesení pro Opatření I. a žadatelům uvedeným v příloze č. 7 
tohoto usnesení pro Opatření II., formou neinvestičních dotací převyšujících částku 
200.000 Kč v celkové výši 12.390.000 Kč z rozpočtu hl.m. Prahy z běžných výdajů 
kapitoly 06, odboru 0062 - KUC MHMP, ÚZ 115, ORG 0096205, § 2143 - granty 
cestovní ruch s tím, že pokud by schválená částka v režimu "de minimis"  ke dni 
podpisu Veřejnoprávní smlouvy znamenala překročení povoleného limitu pro 
podporu "de minimis", budou peněžní prostředky poskytnuty pouze do této výše 

2.  s textem Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace v rámci Programu 
podpory cestovního ruchu pro rok 2022, který je přílohou č. 8 tohoto usnesení, pro 
žadatele uvedené v příloze č. 6 a č. 7 tohoto usnesení 



I I I .   u k l á d á  

1.  radní MgA. Haně Třeštíkové 

1.  předložit Zastupitelstvu hl.m. Prahy návrh na poskytnutí dotací na základě 
Programu dle bodu II. tohoto usnesení 

Termín: 28.4.2022 

2.  MHMP - KUC MHMP 

1.  zpracovat a uzavřít Veřejnoprávní smlouvy dle bodu I. tohoto usnesení 

Termín: 2.5.2022 

2.  po schválení Zastupitelstvem hl.m. Prahy zpracovat a uzavřít Veřejnoprávní 
smlouvy dle bodu II. tohoto usnesení 

Termín: 31.5.2022 

3.  bez zbytečného odkladu písemně sdělit neúspěšným žadatelům, že jejich 
žádostem nebylo vyhověno včetně důvodu nevyhovění dle bodu I. tohoto 
usnesení 

Termín: 2.5.2022 

 

 
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-43459  
Provede: radní MgA. Hana Třeštíková, MHMP - KUC MHMP  
Na vědomí: odborům MHMP  

  

  


