
 

Informace o změně Zásad a změně Časového harmonogramu grantového 
řízení vlastníkům památkově významných objektů na rok 2019 

 

Usnesením RHMP č. 366 ze dne 11. 3. 2019 byly schváleny změny Zásad pro poskytování 
grantů hl. m. Prahy vlastníkům památkově významných objektů v roce 2019 a změny 
Časového harmonogramu grantového řízení pro poskytování grantů vlastníkům památkově 
významných objektů v roce 2019. 
 
U Zásad se jednalo o výčet prací, na které může být v rámci grantového programu vlastníkům 
památkově významných objektů na rok 2019 dotace – grant hl. m. Prahy udělena.  Kromě 
toho se upravuje čl. I. bod 11 a to tak, že grant se poskytuje zpětně, tj. na práce započaté po 1. 
7. 2018, jen výjimečně. 
 
U Časového harmonogramu se jednalo zkrácení termínů pro předložení návrhu na udělení 
grantů v roce 2019 do Rady hl. m. Prahy a následně Zastupitelstva hl. m. Prahy a též 
prodloužení termínu provedení prací, kontroly, vyúčtování a proplacení grantu na rok 2019 
s termínem do l. poloviny prosince 2019. Součástí přílohy č. 1 je schválené usnesení RHMP č. 
366 ze dne 11. 3. 2019, a změna Časového harmonogramu pro rok 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Hlavní město Praha 
 

RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 
U S N E S E N Í  
Rady hlavního města Prahy 

 
číslo 366 

ze dne 11. 3. 2019 

k návrhu na změnu Zásad pro poskytování grantů vlastníkům památkově významných 
objektů na rok 2019 a k návrhu na změnu Časového harmonogramu grantového řízení pro 
poskytování grantů hl. m. Prahy vlastníkům památkově významných objektů v roce 2019 

přijatých usnesením Rady HMP č. 1484 ze dne 12. 6. 2018 

 

Rada hlavního města Prahy   

I .   s c h v a l u j e  
1.  změnu Zásad pro poskytování grantů vlastníkům památkově významných objektů 

na rok 2019 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení, s účinností dne 12. 3. 2019 

2.  změnu Časového harmonogramu grantového řízení pro poskytování grantů hl. m. 
Prahy vlastníkům památkově významných objektů v roce 2019 dle přílohy č. 2 
tohoto usnesení, s účinností dne 12. 3. 2019 

I I .   u k l á d á  
1.  MHMP - OPP MHMP 

1.  zveřejnit novelizované znění Zásad pro poskytování grantů vlastníkům 
památkově významných objektů na rok 2019 a novelizované znění Časového 
harmonogramu grantového řízení pro poskytování grantů hl. m. Prahy 
vlastníkům památkově významných objektů v roce 2019 dle bodu I. tohoto 
usnesení 

Termín: 12. 3. 2019 

 

MUDr. Zdeněk Hřib v. r. 
primátor hl.m. Prahy 

 

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

 

 
 
 
Předkladatel:  radní Třeštíková  
Tisk: R-31994  
Provede: MHMP - OPP MHMP  
Na vědomí: odborům MHMP  
  

  



 

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 366 ze dne 11. 3. 2019  
 
 
Zásady pro poskytování grantů hl. m. Prahy vlastníkům památkově významných objektů na 
rok 2019 schválené usnesením Rady hl. m. Prahy č. 1484 ze dne 12. 6. 2018 se s účinností od 
12. 3. 2019 mění takto:  

 
 
- v článku I. bod 1 se text "Grant hl. m. Prahy (dále jen grant) lze v roce 2019 poskytnout na 
stavební a restaurátorské práce související s výše uvedeným účelem" nahrazuje textem: 
"Grant hl. m. Prahy (dále jen grant) lze v roce 2019 poskytnout na stavební a restaurátorské 
práce související s výše uvedeným účelem, zejména na opravu a obnovu nemovitých věcí - 
fasád (statika, odvlhčení, omítky, obklady, balkony, zábradlí, dlažby, svody, žlaby, další 
klempířské prvky, žerdě, pavlače, okna, parapety, žaluzie, balkonové dveře, dveřnice, vstupní 
dveře, vrata, výkladce včetně souvisejících prvků, sochy, plastiky, malby, sgrafitta, domovní 
znamení, vitráže, leptaná a pískovaná skla, apod.), na opravu a obnovu střechy a krovů (krov 
včetně souvisejících prací, krytina, komíny, komínové lávky, svody a oplechování prvků 
střechy, historické vikýře, apod.), na opravu a obnovu veřejného interiéru (schody, schodnice, 
dlažba, mozaiky, obklady stěn zábradlí, mříže, dřevěné stěny včetně zasklení, omítky, malby 
na stěnách, fresky, kostelní mobiliář, a jiné historicky cenné prvky), na opravu a obnovu 
vnitrobloku, dvoru a dvorků (odvlhčení, odvodnění, dlažba dvora, pavlače) a na jiné práce, 
související s obnovou a opravou památkově významných objektů (restaurování malovaných 
stropů, vstupní brány, ohradní zdi, náhrobky, a jiné restaurátorské práce), a na obnovu 
movitých kulturních památek - restaurování varhan, oprava a restaurování oltářů, obrazů, soch 
a sousoší, plastik apod.“ 
 
- v článku I. bod 11 se za slovo „poskytnout" vkládá slovo „výjimečně" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Příloha č. 2 k usnesení Rady HMP č. 366 ze dne 11. 3. 2019  

Časový harmonogram grantového řízení pro poskytování grantů hl. m. Prahy vlastníkům 
památkově významných objektů v roce 2019 – navrhované úpravy 

Termín podání žádostí o grant hl. m. Prahy                        

termín: 16. 11. 2018 
Počátek lhůty pro podání žádosti o grant činí 30 dní po zveřejnění grantového 
programu na úřední desce hl. m. Prahy. 

Stručný přehled všech došlých žádostí o grant hl. m. Prahy: 

(vypracování základního přehledu žádostí o grant hl. m. Prahy, vč. třídění podle katastrů 
nemovitostí u věcí nemovitých a přehledu žádostí o grant hl. m. Prahy na věci movité) 

- předání (prokazatelným způsobem) členům věcně příslušné Komise Rady hl. m. Prahy 
(dále jen „Komise RHMP“)   

                 termín: leden 2019 
           odpovědné: příslušná finanční a grantová  
                   specialistka OPP MHMP 
         

- předání (formou informace) členům věcně příslušného Výboru Zastupitelstva hl. m. 
Prahy (dále jen „Výbor ZHMP“) 

termín: únor 2019 
                                                                            odpovědné: příslušná finanční a grantová  
                      specialistka OPP MHMP
  
      Administrativní zpracování žádostí o grant hl. m. Prahy  

(evidence v programu GRANTY, věcná a formální kontrola žádostí, příloh a podkladů) 

        termín: leden - únor 2019 
                   odpovědné: příslušná finanční a grantová  
                    specialistka OPP MHMP 

 
Předání žádostí o grant hl. m. Prahy oddělení státní správy památkové péče odboru 
památkové péče Magistrátu hl. m. Prahy k posouzení z hlediska státní památkové péče 
(jednotliví specializovaní územní pracovníci - SUP obdrží žádosti o grant hl. m. 
Prahy rozdělené podle katastrů nemovitostí a u věci movité podle jejího umístění) 

 

termín: únor 2019 
           odpovědná: vedoucí oddělení státní správy  

        památkové péče OPP MHMP 

Výsledky odborného posouzení žádostí o grant hl. m. Prahy oddělením státní správy 
památkové péče odboru památkové péče Magistrátu hl. m. Prahy 

termín: únor 2019 
odpovědná: vedoucí oddělení státní správy  

        památkové péče OPP MHMP 
 



 

Stanovisko soudního znalce k výši rozpočtovaných nákladů jednotlivých žádostí o grant 
hl. m. Prahy   
                                                                                    1. termín (kontrolní): prosinec 2018           
                                                                                    2. termín (kontrolní): únor 2019 

                      odpovědné: příslušná finanční a grantová  
                      specialistka OPP MHMP
  
 Předložení navržených grantů hl. m. Prahy včetně návrhu (vzorové) smlouvy o poskytnutí 
účelové dotace - grantu hl. m. Prahy na zachování památkové hodnoty a podstaty objektu 
„Komisi RHMP“ k projednání 

         termín: únor - březen 2019 
             odpovědné: příslušná finanční a grantová  
                      specialistka OPP MHMP
  

Předložení navržených grantů hl. m. Prahy včetně návrhu (vzorové) smlouvy o poskytnutí 
účelové dotace - grantu hl. m. Prahy na zachování památkové hodnoty a podstaty objektu 
na věci nemovité i movité „Výboru ZHMP“ k projednání 
           termín: březen - duben 2019 

           odpovědné: příslušná finanční a grantová  
                      specialistka OPP MHMP
  

Kontrola rozpočtovaných nákladů soudním znalcem - týká se grantů, které byly navrženy 
(doporučeny) „Komisí RHMP“ a „Výborem ZHMP“ 

      
  termín: duben 2019 
       odpovědné: příslušná finanční a grantová  
                      specialistka OPP MHMP  
 

Zpracování tisku, schválení grantů hl. m. Prahy Radou hl. m. Prahy včetně schválení 
(vzorové) smlouvy o poskytnutí účelové dotace - grantu hl. m. Prahy na zachování 
památkové hodnoty a podstaty objektu na věci nemovité i movité 
        termín: duben - květen 2019 

         odpovědné: příslušná finanční a grantová  
                      specialistka OPP MHMP 
 

Zpracování tisku a schválení grantů hl. m. Prahy Zastupitelstvem hl. m. Prahy včetně 
schválení (vzorové) smlouvy o poskytnutí účelové dotace – grantu hl. m. Prahy na 
zachování památkové hodnoty a podstaty objektu na věci nemovité a movité  
                               

termín: květen 2019 
          odpovědné: příslušná finanční a grantová  
                      specialistka OPP MHMP  
 

 



Podpis smluv o poskytnutí účelové dotace - grantu hl. m. Prahy s  příjemci, kterým byl 
usnesením RHMP a ZHMP schválen grant hl. m. Prahy na zachování či obnovu 
památkové hodnoty a podstaty objektu v roce 2019 – věci nemovité i movité 

 
termín: do 30 dnů od přijetí 
  usnesení RHMP nebo ZHMP  

          odpovědné: příslušná finanční a grantová  
                      specialistka OPP MHMP  
 

Písemná informace o neudělení grantů hl. m. Prahy vlastníkům památkově významných 
objektů včetně informace o vyřazení žádostí o grant hl. m. Prahy vlastníkům památkově 
významných objektů dle usnesení schváleného RHMP, resp. ZHMP.  

 
termín: do 30 dnů od přijetí  

  usnesení RHMP nebo ZHMP 
          odpovědné: příslušná finanční a grantová  
                      specialistka OPP MHMP  
 

Kontrola prací, na které byl udělen grant, vyúčtování a proplácení poskytnutého grantu 
hl. m. Prahy 

termín: červen – 1. pol. prosince 2019 
          odpovědné: příslušná finanční a grantová  
                      specialistka OPP MHMP  
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