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ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 
 

U S N E S E N Í  
Zastupitelstva hlavního města Prahy 

 
číslo 31/77 

ze dne  30.11.2017 

k revokaci usnesení Zastupitelstva HMP č.27/59 ze dne 25.5.2017 k návrhu na udělení 
grantů hl. m. Prahy vlastníkům památkově významných objektů v roce 2017 a návrhu na 

úpravu rozpočtu kap. 06 
 
 

Zastupitelstvo hlavního města Prahy   

I .   r e v o k u j e  
usnesení ZHMP č. 27/59 ze dne 25. 5. 2017 k návrhu na udělení grantů hl. m. Prahy 
vlastníkům památkově významných objektů v roce 2017 a to tak že:  

- v bodě I.1. usnesení se celková částka 42.570.000 Kč nahrazuje částkou 37.333.000 
Kč 

- v příloze č. 1 k usnesení u položky č. 002 se u dotace na objekt Loretánské náměstí 
102/8, k. ú. Hradčany, Praha 1 v řádku grant částka 750.000 Kč nahrazuje částkou 
588.000 Kč a ve sloupci předmět grantu text: „oprava barokního krovu - III. etapa, úseky 
D, E, a H" se nahrazuje textem: "oprava barokního krovu - III. etapa, úseky D, E" a v 
řádku celkové náklady se částka 1.933.191 Kč nahrazuje částkou 1.515.480 Kč  

- v příloze č. 1 k usnesení u položky č.  008 se částka 800.000 Kč nahrazuje 0 

- v příloze č. 1 k usnesení u položky č. 012 se u dotace na objekt Prokopská 297/10, k. 
ú. Malá Strana, Praha 1 v řádku grant částka 300.000 Kč nahrazuje částkou 294.000 Kč 
a ve sloupci předmět grantu text: „oprava střechy a krovu dvorního křídla (hromosvod, 
komínové lávky)" se nahrazuje textem: „oprava střechy a krovu dvorního křídla 
(komínové lávky)" a v řádku celkové náklady se částka 855.347 Kč nahrazuje částkou 
839.167 Kč 

- v příloze č. 1  k usnesení  u položky č. 030 se u dotace na objekt Politických vězňů 
1419/11, k. ú. Nové Město, Praha 1 v řádku grant  částka 700.000 Kč nahrazuje částkou 
573.000 Kč s tím, že ostatní údaje se nemění 

- v příloze č. 1 k usnesení u položky č. 041 se částka 900.000 Kč nahrazuje 0 

- v příloze č. 1 k usnesení u položky č. 056 se u dotace na objekt Konviktská 298/10, k. 
ú. Staré Město, Praha 1 v řádku grant částka 350.000 Kč nahrazuje částkou 246.000 Kč 
a v řádku celkové náklady se částka 1.044.189 Kč nahrazuje částkou 736.458 Kč s tím, 
že ve sloupci předmět grantu se text nemění 

- v příloze č. 1 k usnesení u položky č. 059 se u dotace na objekt U Obecního dvora 
799/7, k. ú. Staré Město, Praha 1 v řádku grant částka 700.000 Kč nahrazuje částkou 
331.000 Kč a ve sloupci  předmět grantu text: „oprava střechy do ulice Kozí" se 
nahrazuje textem „oprava střechy do ulice Kozí - 1. etapa" a v řádku celkové náklady se 
částka 2.060.288 Kč nahrazuje částkou 976.350 Kč 

-  v příloze č. 1 k usnesení u položky č. 068 se částka 700.000 Kč nahrazuje 0 

-  v příloze č. 1 k usnesení u položky č. 074 se částka 600.000 Kč nahrazuje 0 

-  v příloze č. 1 k usnesení u položky č. 081 se částka 1.000.000 Kč nahrazuje 0 



-  v příloze č. 1 k usnesení u položky č. 082 se u dotace na objekt Bělehradská 238/9, k. 
ú. Nusle, Praha 4 v řádku grant částka 230.000 Kč nahrazuje částkou 292.000 Kč a ve 
sloupci předmět grantu text: "oprava uliční fasády" se nahrazuje textem: "oprava uliční 
fasády, výměna vstupních domovních dveří" a v řádku celkové náklady se částka 
654.935 Kč nahrazuje částkou 831.772 Kč 
-  v příloze č. 1 k usnesení u položky č. 091 se částka 850.000 Kč nahrazuje 0 

-  v příloze č. 1 k usnesení u položky č. 110 se částka 500.000 Kč nahrazuje 0   

-  v příloze č. 1 k usnesení  u položky č. 122 se u dotace na objekt Sokolovská 86/97, k. 
ú. Karlín, Praha 8 v řádku grant  částka 900.000 Kč nahrazuje částkou 836.000 Kč a v 
řádku celkové náklady se částka 3.172.931 Kč nahrazuje částkou 2.947.744 Kč s tím, že 
ve sloupci předmět grantu se text nemění 

- v příloze č. 2 k usnesení u položky č. 002C se u dotace na objekt Domu u černého lva, 
Lázeňská 287/4, k. ú. Malá Strana, Praha 1 v řádku grant 2.150.000 Kč nahrazuje 
částkou 1.900.000 Kč a v řádku celkové náklady se částka 4.061.501 Kč nahrazuje 
částkou 3.557.703 Kč s tím, že ve sloupci předmět grantu se text nemění 

- v příloze č. 2 k usnesení u položky č. 014C se u dotace na objekt kostela Nejsvětějšího 
Srdce Páně, nám. J. z Poděbrad, k. ú. Vinohrady, Praha 3 v řádku grant částka 
1.200.000 Kč nahrazuje částkou 2.653.000 Kč a ve sloupci předmět grantu text: „obnova 
exteriéru zvonice kostela, jižní a západní strana II. etapa - 2017 " se nahrazuje textem: 
„obnova exteriéru zvonice kostela, severní a východní strana I. etapa  - 2016  a jižní a 
západní strana II. etapa - 2017" a v řádku celkové náklady se částka 3.503.607 Kč 
nahrazuje částkou 6.502.118 Kč 

- v příloze č. 2 k usnesení u položky č. 018C se částka 320.000 Kč nahrazuje 0 

v bodě I. 2. usnesení se celková částka 13.870.000 Kč nahrazuje částkou 14.087.000 Kč 

- v příloze č. 5   k usnesení  u položky č. 015C se u dotace na objekt kostela sv. Anny, 
Tovačovského, k. ú. Žižkov, Praha 3 v řádku grant  částka 250.000 Kč nahrazuje částkou 
187.000 Kč a ve sloupci předmět grantu text: „restaurování 19 oken - etapa 2017" se 
nahrazuje textem:  „restaurování 15 oken - etapa 2017" a v řádku celkové náklady se 
částka 521.899 Kč nahrazuje částkou 389.999 Kč 

- v příloze č. 5 k usnesení u položky č. 020C se u dotace na objekt Wilfertova vila, Na 
Špejcharu 291/3, k. ú. Holešovice, Praha 7  v řádku grant částka 860.000 Kč nahrazuje 
částkou 1.140.000 Kč a ve sloupci předmět grantu text: "oprava fasády na zbylé části 
domu - sever a východ - etapa dokončení" se nahrazuje textem: „oprava jižní strany a 
částečně západní strany fasády včetně restaurování mozaiky, oprava fasády na zbylé 
části domu - sever a východ - etapa dokončení” a v řádku  celkové náklady se částka 
1.354.580 Kč nahrazuje částkou 1.804.205 Kč 

I I .   s c h v a l u j e  
1.  výpověď veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace - grantu  č. 

081 na zachování či obnovu památkové hodnoty a podstaty hmotného objektu dle 
přílohy č. 1 tohoto usnesení z důvodu nedodržení Zásad pro poskytování grantů 
vlastníkům památkově významných objektů v roce 2017 

2.  dodatky č. 1 k veřejnoprávním smlouvám o poskytnutí účelové neinvestiční dotace 
grantu hl. m. Prahy na zachování či obnovu památkové hodnoty a podstaty 
hmotného objektu (ostatní památkově významné objekty a objekty ve vlastnictví 
církví a náboženských společností)  dle přílohy č. 2 - 12 tohoto usnesení 

3.  vzor veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace - grantu hl. m. Prahy na 
zachování či obnovu památkové hodnoty a podstaty hmotného objektu dle přílohy č. 
13 tohoto usnesení 

4.  udělení grantů hl. m. Prahy formou dotace vlastníkům památkově významných 
objektů v roce 2017, které přesahují částku 200.000 Kč v celkové výši 3.070.000 Kč 
z běžných výdajů  OPP MHMP, kap. 0680 - granty, § 3322, ORG 0098001000000 



dle přílohy č. 14 tohoto usnesení (ostatní památkově významné objekty) s tím, že 
pokud by částka v režimu „de minimis"  schválená žadatelům uvedeným v příloze č. 
14 tohoto usnesení ke dni podpisu veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové 
dotace - grantu hl. m. Prahy znamenala u jednotlivých projektů překročení celkové 
výše podpory "de minimis", budou finanční prostředky poskytnuty pouze do této 
výše 

5.  úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy dle přílohy č. 15 tohoto usnesení 

I I I .   b e r e  n a  v ě d o m í  
nepřijetí účelových neinvestičních dotací - grantů hl. m. Prahy vlastníky památkově 
významných objektů schválených na zachování či obnovu památkové hodnoty a 
podstaty hmotného objektu v roce 2017 a výpověď veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 
účelové neinvestiční dotace - grantu č. 083 na zachování či obnovu památkové hodnoty 
a podstaty hmotného objektu dle přílohy č. 6 k důvodové zprávě 

I V .   u k l á d á  
1.  Radě HMP 

1.  zajistit realizaci bodu II.5. tohoto usnesení 
Termín: 5.12.2017 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Předkladatel:  Rada HMP  
Tisk: Z-5772  
Provede: Rada HMP  
Na vědomí: odborům MHMP  
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Příloha č. 1 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 31/77 ze dne 30. 11. 2017 
Stejnopis č. 

 

Výpově ď  

Veřejnoprávní Smlouvy č. DOT/80/02/000717/2017 

ze dne 26. 6. 2017 
 

 

V souladu s čl. V. odst. 1 bod b) Veřejnoprávní smlouvy č. DOT/80/02/000717/2017, ze dne       
26. 6. 2017 o poskytnutí účelové neinvestiční dotace - grantu č. 081 na zachování či obnovu 
památkové hodnoty a podstaty hmotného objektu (dále jen Veřejnoprávní smlouva), kterou 
podle § 10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů, s použitím zákona č. 89/2012Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších 
předpisů, uzavřely: Hlavní město Praha, se sídlem Mariánské nám. 2, 110 00 Praha 1, 
zastoupené Janem Wolfem, členem Rady hlavního města Prahy (dále jen poskytovatel) a 
Družstvo vlastníků Sudoměřská 1, se sídlem Sudoměřská 1897/1, 130 00 Praha 3 – Žižkov, 
zastoupené panem Karlem Pavlovským a paní Jaroslavou Tvrzníkovou  (dále jen příjemce),  
v y p o v í d á   poskytovatel  tuto Veřejnoprávní smlouvu. 

Smlouva zaniká uplynutím 7 denní výpovědní lhůty, která počíná běžet dnem doručení výpovědi 
příjemci. 

 
v Praze dne ............................ 

 
 
 
 

 ……........................................... 
za poskytovatele 

 
 
 
 
 
 
Doručuje se doporučeně do vlastních rukou: 
a Družstvo vlastníků Sudoměřská 1, se sídlem Sudoměřská 1897/1, 130 00 Praha 3 – Žižkov 
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Příloha č. 2 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 31/77 ze dne 30. 11. 2017 

stejnopis č. 

DO DATEK  č .  1  

k VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVĚ  
č. DOT/80/02/000730/2017 

ze dne 26. 6. 2017 

o poskytnutí účelové neinvestiční dotace - grantu č. 002 
na zachování či obnovu památkové hodnoty a podstaty hmotného objektu 

 
uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 10a zákona č. 250/2000 Sb.,                             
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon                     
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů), s použitím  zákona číslo  89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník), a zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) mezi těmito subjekty: 
 
Hlavní město Praha  
se sídlem Mariánské nám. 2, PSČ 110 00 Praha 1 
zastoupené Janem Wolfem, členem Rady hlavního města Prahy  
IČO: 00064581 
DIČ: CZ00064581 
bankovní spojení: PPF banka, a. s., se sídlem Evropská 2690/17, 160 41 Praha 6 
č. ú. 5157998/6000 
(dále jen poskytovatel) 
 
a 
   
Společenství vlastníků jednotek pro dům Loretánské náměstí č.p. 102  
se sídlem Loretánské náměstí 102/8, PSČ 118 00 Praha 1 – Hradčany  
registrované u Městského soudu v Praze pod sp. zn. S 10805 
zastoupené panem JUDr. Petrem Michalem, PhD. a paní Ing. Evou Maškovou, CSc. 
IČO: 28977858 
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s. se sídlem Radlická 333/150                     
PSČ 150 57 Praha 5 
číslo účtu: 237146702/0300  
(dále jen příjemce) 

  

I. 

 

  

1. Smluvní strany uzavřely dne 26. 6. 2017 Veřejnoprávní smlouvu č. DOT/80/02/0007303/2017 
o poskytnutí účelové dotace – grantu č. 002 na zachování či obnovu památkové hodnoty a 
podstaty objektu č. p. 102, Loretánské náměstí 8,  k. ú. Hradčany, Praha 1 (dále jen 
Smlouva). V souladu s čl. VII. bod 6 Zásad pro poskytování grantů vlastníkům památkově 
významných objektů v roce 2017 a na základě usnesení RHMP/ZHMP č.      ze dne            se 
smluvní strany dohodly na následující změně Smlouvy: 
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1.1. Článek I. bod 1 Smlouvy se ruší a nově zní: 

Předmětem této smlouvy je poskytnutí účelové neinvestiční dotace – dotace/grantu 
poskytovatelem ve výši 588 000 Kč (slovy pětsetosmdesátosmtisíc korun českých) 
na zachování či obnovu památkové hodnoty a podstaty hmotného objektu (dále jen obnova 
objektu) v roce 2017 č. p. 102, Loretánské náměstí 8,  k. ú. Hradčany, Praha 1. 

 
1.2. Článek I. bod 5 Smlouvy se ruší a nově zní:  

Příjemce se zavazuje použít grant výlučně na tyto stavební a případné restaurátorské 
práce: 

„oprava barokního krovu, III. etapa, úseky D, E“ 
 

1.3. Článek II. písm. a) Smlouvy se ruší a nově zní: 
celkové náklady na stavební a případné restaurátorské práce uvedené v Článku I. odst. 5 
této smlouvy budou činit minimálně  1 515 480 Kč s DPH; a budou součástí vyúčtování dle 
tohoto článku, písm. e), f) a g);  
 
 

1.4. Článek II. písm. f) Smlouvy se ruší a nově zní: 
zástupci OPP MHMP stanoví termín závěrečné kontroly provedených prací, na které byl 
poskytnut grant; tato kontrola může proběhnout až po nabytí platnosti a účinnosti tohoto 
dodatku, a to po uveřejnění tohoto dodatku ke smlouvě v registru smluv dle zákona č. 
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv, nejpozději však 18. 12. 2017 jinak nárok na čerpání grantu 
zaniká; 

1.5. Článek II. písm. h) Smlouvy se ruší a nově zní: 
poskytnutý grant bude proplacen nejpozději do 29. 12. 2017 na účet uvedený v záhlaví této 
smlouvy, vždy však až na základě zápisu o provedené závěrečné kontrole prací zástupci 
OPP MHMP, pokud v něm bude osvědčeno splnění všech náležitostí a podmínek pro 
proplacení grantu dle tohoto článku, a po předání vyplněných Formulářů č. 1 a č. 2; 

 
1.6. Příloha č. 1 a příloha č. 2 ke smlouvě se mění tak, že se nahrazuje přílohou č. 1 a přílohou 

č. 2 k dodatku č. 1. 
 

2. V souladu s ust. § 43 z. č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, ve znění pozdějších předpisů,  tímto 
poskytovatel potvrzuje, že tento dodatek č. 1 ke Smlouvě schválilo Zastupitelstvo hlavního 
města Prahy usnesením č.    ze dne 

3.  Ostatní ustanovení shora uvedené Smlouvy zůstávají v celém svém rozsahu v platnosti beze 
změn. 
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II.  

1.  Tento dodatek č. 1 ke Smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními 
stranami a účinnosti dnem uveřejnění tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě prostřednictvím 
registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 
pozdějších předpisů. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy 
prostřednictvím registru smluv zajistí poskytovatel. 

2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v šesti (6) autorizovaných stejnopisech, každý s platností 
originálu. Poskytovatel obdrží pět (5) stejnopisů a příjemce jeden (1) stejnopis. Autorizace se 
provede připojením otisku úředního razítka poskytovatele na přelepce dodatku č. 1. Tento 
dodatek č. 1 obsahuje tři (3) strany a dvě  (2) přílohy, tj. č. 1 a přílohu č. 2, které jsou jeho 
nedílnou součástí. 

3.   Za relevantní projev vůle smluvních stran se považuje pouze projev vůle učiněný v písemné 
formě, doručený druhé smluvní straně.  

4.  Vzájemná práva a povinnosti neupravené v tomto dodatku č. 1 se řídí zákonem o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve 
znění pozdějších předpisů, správním řádem, občanským zákoníkem, ostatními obecně 
závaznými právními předpisy a Zásadami pro poskytování grantů hl. m. Prahy vlastníkům 
památkově významných objektů v roce 2017, schválenými usnesením Rady hlavního města 
Prahy č. 1677 ze dne 27. 6. 2016. 

5.  Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek č. 1 byl uveden v Centrální 
evidenci smluv (CES) vedené poskytovatelem, která je veřejně přístupná a která obsahuje 
údaje o smluvních stranách, číselné označení Smlouvy a dodatků, datum podpisu a text 
Smlouvy a dodatků. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku č. 1 
nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení 
k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. 

6.   Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 1 přečetly, že s obsahem souhlasí, že dodatek č. 1 
byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, v souladu se zákonem, 
nepříčí se dobrým mravům a na důkaz toho připojují své podpisy. 

 
  V Praze dne .........................     V  Praze dne ......................... 
 
 
           .…..............................................            ………........................................... 

           za příjemce          za poskytovatele  
 
 
………………………………… 
           za příjemce 
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Příloha č. 1 ke smlouvě č. DOT/80/02/000730/2017 - dodatek č. 1 
 

VYÚČTOVÁNÍ GRANTU 
pro příjemce grantu hl. m. Prahy 
vlastníkům památkově významných objektů v roce 2017 
 
Vyplněný formulář s požadovanými doklady předá příjemce grantu poskytovateli (resp. osobě 
pověřené) zástupci OPP MHMP při závěrečné kontrole provedených prací 
 
 Číslo grantu hl. m. Prahy: Práce, na které byl grant poskytnut: 

002 „oprava barokního krovu, III. etapa, úseky D, E“ 

 
Skutečný začátek a konec realizace prací, na které byl grant hl. m. Prahy poskytnut: 
Začátek: Konec: 

 
Přehled financování 

vyplňte v souladu s přiloženými účetními nebo daňovými doklady 
(týká se prací, na které byl grant hl. m. Prahy poskytnut) 

náklady v Kč 
(podle přiložených účetních 
nebo daňových dokladů) 

A - celkový rozpočet prací ( = C + B )    

B - výše vlastního podílu financování ( = A – C )  

C - výše schváleného grantu hl. m. Prahy ( = A – B )  

 
Uveďte čísla účetních nebo daňových dokladů, které jsou nedílnou součástí tohoto vyúčtování: 

 

Příjemce je plátcem DPH:      ANO   /  NE      (Plátce DPH přiloží kopii registrace k DPH) 
 

 
Podpisy příjemců grantu hl. m. Prahy (resp. osob oprávněných k potvrzení správnosti faktur a 
závěrečného vyúčtování): 
 
 
 

 

- je-li žadatel plátcem DPH a uplatní-li odpočet DPH u příslušného finančního úřadu, uvede 
celkové náklady obnovy bez DPH. 

- je-li žadatel plátcem DPH a nemůže uplatnit odpočet DPH u příslušného finančního 
úřadu, uvede celkové náklady obnovy s DPH. 

- není-li žadatel plátcem DPH, uvede celkové náklady obnovy s DPH .  
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Příloha č. 2 k veřejnoprávní smlouvě č. DOT/80/02/000730/2017 – dodatek č. 1 
 
 

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ* 
 

o „Přehledu dotací poskytnutých z veřejných rozpočtů v rámci celé ČR“ 
v návaznosti na schválený projekt hl. m. Prahy  - rok 2017 

č. grantu: 002    
 
Objekt:   Loretánské náměstí 8/102,  k. ú. Hradčany, Praha 1  
 
Předmět grantu: „oprava barokního krovu, III. etapa, úseky D, E“ 
 

Veřejný 
poskytovatel  - 

název 

Název dotačního 
programu Předmět dotace Výše poskytnuté  

dotace v Kč 

    
    
    
    
Poznámka (doplňující informace k poskytnutým veřejným dotacím): 
 
 
 
 
 
V Praze dne 
Jméno / název vlastníka / vlastníků:  
 
 
Jméno/a a podpis/y příjemce/ců grantu hl. m. Prahy (resp. osob oprávněných k potvrzení 
Čestného prohlášení):  
 
 
 
 
 

 
*Vyplněný formulář s požadovanými doklady předá příjemce grantu hl. m. Prahy (resp. osoba 
pověřená) zástupci OPP MHMP při závěrečné kontrole provedených prací 
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Příloha č. 3 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 31/77 ze dne 30. 11. 2017 

stejnopis č. 

DO DATEK  č .  1  

k VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVĚ  
č. DOT/80/02/000693/2017 

ze dne 20. 6. 2017 

o poskytnutí účelové neinvestiční dotace - grantu č. 012 
na zachování či obnovu památkové hodnoty a podstaty hmotného objektu 

 
uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 10a zákona č. 250/2000 Sb.,                             
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon                     
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů), s použitím  zákona číslo  89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník), a zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) mezi těmito subjekty: 
 
Hlavní město Praha  
se sídlem Mariánské nám. 2, PSČ 110 00 Praha 1 
zastoupené Janem Wolfem, členem Rady hlavního města Prahy  
IČO: 00064581 
DIČ: CZ00064581 
bankovní spojení: PPF banka, a. s., se sídlem Evropská 2690/17, 160 41 Praha 6 
č. ú. 5157998/6000 
(dále jen poskytovatel) 
 
a 
   
Společenství vlastníků jednotek v budově Prokopská 297 – Praha   
se sídlem Prokopská ulice 297, PSČ 118 00 Praha 1 – Malá Strana  
registrované u Městského soudu v Praze pod sp. zn. S 2439 
zastoupené paní Evou Krejzovou a panem Ing. Janem Vořechovským  
IČO: 26706644 
bankovní spojení: Komerční banka, a. s. se sídlem Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07 Praha 1 
číslo účtu: 510110070237/0100  
(dále jen příjemce) 

  

I. 

 

  

1. Smluvní strany uzavřely dne 20. 6. 2017 Veřejnoprávní smlouvu č. DOT/80/02/000693/2017 
o poskytnutí účelové dotace – grantu č. 012 na zachování či obnovu památkové hodnoty a 
podstaty objektu č. p. 297, Prokopská 10,  k. ú. Malá Strana, Praha 1 (dále jen Smlouva). 
V souladu s čl. VII. bod 6 Zásad pro poskytování grantů vlastníkům památkově významných 
objektů v roce 2017 a na základě usnesení  RHMP/ZHMP č.           ze dne               se 
smluvní strany dohodly na následující změně Smlouvy:  
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1.1. Článek I. bod 1 Smlouvy se ruší a nově zní: 

Předmětem této smlouvy je poskytnutí účelové neinvestiční dotace – dotace/grantu 
poskytovatelem ve výši 294 000 Kč (slovy dvěstědevadesátčtyřitisíce korun českých) 
na zachování či obnovu památkové hodnoty a podstaty hmotného objektu (dále jen obnova 
objektu) v roce 2017 č. p. 297, Prokopská 10,  k. ú. Malá Strana, Praha 1. 
Výše účelové dotace/grantu představuje 35,03 % z celkových způsobilých (uznatelných) 
nákladů památkové obnovy, uvedených v Článku II. bod a) této Smlouvy. 

1.2. Článek I. bod 5 Smlouvy se ruší a nově zní:  
Příjemce se zavazuje použít grant výlučně na tyto stavební a případné restaurátorské 
práce: 

„oprava střechy a krovu dvorního křídla (komínové lávky)“ 

 
1.3. Článek II. písm. a) Smlouvy se ruší a nově zní: 

celkové náklady na stavební a případné restaurátorské práce uvedené v Článku I. odst. 5 
této smlouvy budou činit minimálně  839 167 Kč s DPH; a budou součástí vyúčtování dle 
tohoto článku, písm. e), f) a g);  
 
 

1.4. Článek II. písm. f) Smlouvy se ruší a nově zní: 
zástupci OPP MHMP stanoví termín závěrečné kontroly provedených prací, na které byl 
poskytnut grant; tato kontrola může proběhnout až po nabytí platnosti a účinnosti tohoto 
dodatku, a to po uveřejnění tohoto dodatku ke smlouvě v registru smluv dle zákona č. 
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv, nejpozději však 18. 12. 2017 jinak nárok na čerpání grantu 
zaniká; 
 

1.5. Článek II. písm. h) Smlouvy se ruší a nově zní: 
poskytnutý grant bude proplacen nejpozději do 29. 12. 2017 na účet uvedený v záhlaví této 
smlouvy, vždy však až na základě zápisu o provedené závěrečné kontrole prací zástupci 
OPP MHMP, pokud v něm bude osvědčeno splnění všech náležitostí a podmínek pro 
proplacení grantu dle tohoto článku, a po předání vyplněných Formulářů č. 1 a č. 2; 

 
1.6. Příloha č. 1 a příloha č. 2 ke smlouvě se mění tak, že se nahrazuje přílohou č. 1 a přílohou 

č. 2 k dodatku č. 1. 
 

2. V souladu s ust. § 43 z. č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, ve znění pozdějších předpisů,  tímto 
poskytovatel potvrzuje, že tento dodatek č. 1 ke Smlouvě schválilo Zastupitelstvo hlavního 
města Prahy usnesením č.    ze dne 

3.  Ostatní ustanovení shora uvedené Smlouvy zůstávají v celém svém rozsahu v platnosti beze 
změn. 
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II.  

1 Tento dodatek č. 1 ke Smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami 
a účinnosti dnem uveřejnění tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě prostřednictvím  registru smluv 
dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších 
předpisů. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy prostřednictvím 
registru smluv zajistí poskytovatel. 

2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v šesti (6) autorizovaných stejnopisech, každý s platností 
originálu. Poskytovatel obdrží pět (5) stejnopisů a příjemce jeden (1) stejnopis. Autorizace se 
provede připojením otisku úředního razítka poskytovatele na přelepce dodatku č. 1. Tento 
dodatek č. 1 obsahuje tři (3) strany a dvě  (2) přílohy, tj. č. 1 a přílohu č. 2, které jsou jeho 
nedílnou součástí. 

3.   Za relevantní projev vůle smluvních stran se považuje pouze projev vůle učiněný v písemné 
formě, doručený druhé smluvní straně.  

4.  Vzájemná práva a povinnosti neupravené v tomto dodatku č. 1 se řídí zákonem o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve 
znění pozdějších předpisů, správním řádem, občanským zákoníkem, ostatními obecně 
závaznými právními předpisy a Zásadami pro poskytování grantů hl. m. Prahy vlastníkům 
památkově významných objektů v roce 2017, schválenými usnesením Rady hlavního města 
Prahy č. 1677 ze dne 27. 6. 2016. 

5.  Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek č. 1 byl uveden v Centrální 
evidenci smluv (CES) vedené poskytovatelem, která je veřejně přístupná a která obsahuje 
údaje o smluvních stranách, číselné označení Smlouvy a dodatků, datum podpisu a text 
Smlouvy a dodatků. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku č. 1 
nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení 
k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. 

6.   Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 1 přečetly, že s obsahem souhlasí, že dodatek č. 1 
byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, v souladu se zákonem, 
nepříčí se dobrým mravům a na důkaz toho připojují své podpisy. 

 
  V Praze dne .........................     V  Praze dne ......................... 
 
 
           .…..............................................            ………........................................... 

           za příjemce          za poskytovatele  
 
 
………………………………… 
           za příjemce 
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Příloha č. 1 ke smlouvě č. DOT/80/02/000693/2017 - dodatek č. 1 
 

VYÚČTOVÁNÍ GRANTU 
pro příjemce grantu hl. m. Prahy 
vlastníkům památkově významných objektů v roce 2017 
 
Vyplněný formulář s požadovanými doklady předá příjemce grantu poskytovateli (resp. osobě 
pověřené) zástupci OPP MHMP při závěrečné kontrole provedených prací 
 
 
 Číslo grantu hl. m. Prahy: Práce, na které byl grant poskytnut: 

012 „oprava střechy a krovu dvorního křídla (komínové lávky)“ 

 
Skutečný začátek a konec realizace prací, na které byl grant hl. m. Prahy poskytnut: 
Začátek: Konec: 

 
Přehled financování 

vyplňte v souladu s přiloženými účetními nebo daňovými doklady 
(týká se prací, na které byl grant hl. m. Prahy poskytnut) 

náklady v Kč 
(podle přiložených účetních 
nebo daňových dokladů) 

A - celkový rozpočet prací ( = C + B )    

B - výše vlastního podílu financování ( = A – C )  

C - výše schváleného grantu hl. m. Prahy ( = A – B )  

 
Uveďte čísla účetních nebo daňových dokladů, které jsou nedílnou součástí tohoto vyúčtování: 

 

Příjemce je plátcem DPH:      ANO   /  NE      (Plátce DPH přiloží kopii registrace k DPH) 
 

 
Podpisy příjemců grantu hl. m. Prahy (resp. osob oprávněných k potvrzení správnosti faktur a 
závěrečného vyúčtování): 
 

- je-li žadatel plátcem DPH a uplatní-li odpočet DPH u příslušného finančního úřadu, uvede 
celkové náklady obnovy bez DPH. 

- je-li žadatel plátcem DPH a nemůže uplatnit odpočet DPH u příslušného finančního 
úřadu, uvede celkové náklady obnovy s DPH. 

- není-li žadatel plátcem DPH, uvede celkové náklady obnovy s DPH .  
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Příloha č. 2 k veřejnoprávní smlouvě č. DOT/80/02/000693/2017 – dodatek č. 1 
 
 

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ* 
 

o „Přehledu dotací poskytnutých z veřejných rozpočtů v rámci celé ČR“ 
v návaznosti na schválený projekt hl. m. Prahy  - rok 2017 

č. grantu: 012    
 
Objekt: Prokopská 10/297, k. ú. Malá Strana, Praha 1  
 
Předmět grantu: „oprava střechy a krovu dvorního křídla (komínové lávky)“ 
 

Veřejný 
poskytovatel  - 

název 

Název dotačního 
programu Předmět dotace 

Výše 
poskytnuté  
dotace v Kč 

    
    
    
    
Poznámka (doplňující informace k poskytnutým veřejným dotacím): 
 
 
 
 
 
V Praze dne 
Jméno / název vlastníka / vlastníků:  
 
 
Jméno/a a podpis/y příjemce/ců grantu hl. m. Prahy (resp. osob oprávněných k potvrzení 
Čestného prohlášení):  
 
 
 
 
 

 
*Vyplněný formulář s požadovanými doklady předá příjemce grantu hl. m. Prahy (resp. osoba 
pověřená) zástupci OPP MHMP při závěrečné kontrole provedených prací 
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Příloha č. 4 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 31/77 ze dne 30. 11. 2017 

stejnopis č. 

DO DATEK  č .  1  

k VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVĚ  
č. DOT/80/02/000690/2017 

ze dne 26. 6. 2017 

o poskytnutí účelové neinvestiční dotace - grantu č. 030 
na zachování či obnovu památkové hodnoty a podstaty hmotného objektu 

 
uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 10a zákona č. 250/2000 Sb.,                             
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon                     
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů), s použitím  zákona číslo  89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník), a zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) mezi těmito subjekty: 
 
Hlavní město Praha  
se sídlem Mariánské nám. 2, PSČ 110 00 Praha 1 
zastoupené Janem Wolfem, členem Rady hlavního města Prahy  
IČO: 00064581 
DIČ: CZ00064581 
bankovní spojení: PPF banka, a. s., se sídlem Evropská 2690/17, 160 41 Praha 6 
č. ú. 5157998/6000 
(dále jen poskytovatel) 
 
a 
   
Svaz strojírenské technologie, zájmové sdružení (ve zkratce „SST“)   
se sídlem Politických vězňů 1419/11, 110 00 Praha 1 – Nové Město 
registrované u Městského soudu v Praze pod sp. zn. L 59081 
zastoupené panem Ing. Oldřichem Paclíkem, CSc.  

  

IČO: 00548871   
bankovní spojení:  Komerční banka a.s., se sídlem Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, Praha 1 
číslo účtu: 46608011/0100 

  

(dále jen příjemce) 

I. 

 

  

1. Smluvní strany uzavřely dne 26. 6. 2017 Veřejnoprávní smlouvu č. DOT/80/02/000690/2017        
o poskytnutí účelové dotace – grantu č. 030 na zachování či obnovu památkové hodnoty a 
podstaty objektu č. p. 1419, Politických vězňů 11, k. ú. Nové Město, Praha 1 (dále jen 
Smlouva). V souladu s čl. II. bod 3 Zásad pro poskytování grantů vlastníkům památkově 
významných objektů v roce 2017 a na základě usnesení  RHMP/ZHMP č.          ze dne               
se smluvní strany dohodly na následující změně Smlouvy: 
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1.1. Článek I. bod 1 Smlouvy se ruší a nově zní: 

Předmětem této smlouvy je poskytnutí účelové neinvestiční dotace – dotace/grantu 
poskytovatelem ve výši 573 000 Kč (slovy pětsetsedmdesáttřitisíce korun českých) 
na zachování či obnovu památkové hodnoty a podstaty hmotného objektu (dále jen obnova 
objektu) v roce 2017 č. p. 1419, Politických vězňů 11, k. ú. Nové Město, Praha 1. 
Výše účelové dotace/grantu představuje 31,44 % z celkových způsobilých (uznatelných) 
nákladů památkové obnovy, uvedených v Článku II. bod a) této Smlouvy.  
 

1.2. Článek II. písm. f) Smlouvy se ruší a nově zní: 
zástupci OPP MHMP stanoví termín závěrečné kontroly provedených prací, na které byl 
poskytnut grant; tato kontrola může proběhnout až po nabytí platnosti a účinnosti tohoto 
dodatku, a to po uveřejnění tohoto dodatku ke smlouvě v registru smluv dle zákona č. 
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv, nejpozději však 18. 12. 2017 jinak nárok na čerpání grantu 
zaniká; 

 

1.3. Článek II. písm. h) Smlouvy se ruší a nově zní: 
poskytnutý grant bude proplacen nejpozději do 29. 12. 2017 na účet uvedený v záhlaví této 
smlouvy, vždy však až na základě zápisu o provedené závěrečné kontrole prací zástupci 
OPP MHMP, pokud v něm bude osvědčeno splnění všech náležitostí a podmínek pro 
proplacení grantu dle tohoto článku, a po předání vyplněných Formulářů č. 1 a č. 2; 

 
1.4. Příloha č. 1 a příloha č. 2 ke smlouvě se mění tak, že se nahrazuje přílohou č. 1 a přílohou 

č. 2 k dodatku č. 1. 
 

1. V souladu s ust. § 43 z. č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, ve znění pozdějších předpisů,  tímto 
poskytovatel potvrzuje, že tento dodatek č. 1 ke Smlouvě schválilo Zastupitelstvo hlavního 
města Prahy usnesením č.    ze dne 

2.  Ostatní ustanovení shora uvedené Smlouvy zůstávají v celém svém rozsahu v platnosti beze 
změn. 

II.  

1.    Tento dodatek č. 1 ke Smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními 
stranami a účinnosti dnem uveřejnění tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě prostřednictvím 
 registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 
pozdějších předpisů. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy 
prostřednictvím registru smluv zajistí poskytovatel. 

2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v šesti (6) autorizovaných stejnopisech, každý s platností 
originálu. Poskytovatel obdrží pět (5) stejnopisů a příjemce jeden (1) stejnopis. Autorizace se 
provede připojením otisku úředního razítka poskytovatele na přelepce dodatku č. 1. Tento 
dodatek č. 1 obsahuje tři (3) strany a dvě  (2) přílohy, tj. č. 1 a přílohu č. 2, které jsou jeho 
nedílnou součástí. 
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3.   Za relevantní projev vůle smluvních stran se považuje pouze projev vůle učiněný v písemné 
formě, doručený druhé smluvní straně.  

4.  Vzájemná práva a povinnosti neupravené v tomto dodatku č. 1 se řídí zákonem o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve 
znění pozdějších předpisů, správním řádem, občanským zákoníkem, ostatními obecně 
závaznými právními předpisy a Zásadami pro poskytování grantů hl. m. Prahy vlastníkům 
památkově významných objektů v roce 2017, schválenými usnesením Rady hlavního města 
Prahy č. 1677 ze dne 27. 6. 2016. 

5.  Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek č. 1 byl uveden v Centrální 
evidenci smluv (CES) vedené poskytovatelem, která je veřejně přístupná a která obsahuje 
údaje o smluvních stranách, číselné označení Smlouvy a dodatků, datum podpisu a text 
Smlouvy a dodatků. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku č. 1 
nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení 
k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. 

6.   Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 1 přečetly, že s obsahem souhlasí, že dodatek č. 1 
byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, v souladu se zákonem, 
nepříčí se dobrým mravům a na důkaz toho připojují své podpisy. 

 
 

  V Praze dne .........................     V  Praze dne ......................... 
 
 
 
           .…..............................................            ………........................................... 

           za příjemce          za poskytovatele  
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Příloha č. 1 ke smlouvě č. DOT/80/02/000690/2017 - dodatek č. 1 
 

VYÚČTOVÁNÍ GRANTU 
pro příjemce grantu hl. m. Prahy 
vlastníkům památkově významných objektů v roce 2017 
 
Vyplněný formulář s požadovanými doklady předá příjemce grantu poskytovateli (resp. osobě 
pověřené) zástupci OPP MHMP při závěrečné kontrole provedených prací 
 
 Číslo grantu hl. m. Prahy: Práce, na které byl grant poskytnut: 

030 „oprava, repase a nátěr špaletových oken ve 3. patře“ 

 
Skutečný začátek a konec realizace prací, na které byl grant hl. m. Prahy poskytnut: 
Začátek: Konec: 

 
Přehled financování 

vyplňte v souladu s přiloženými účetními nebo daňovými doklady 
(týká se prací, na které byl grant hl. m. Prahy poskytnut) 

náklady v Kč 
(podle přiložených účetních 
nebo daňových dokladů) 

A - celkový rozpočet prací ( = C + B )    

B - výše vlastního podílu financování ( = A – C )  

C - výše schváleného grantu hl. m. Prahy ( = A – B )  

 
Uveďte čísla účetních nebo daňových dokladů, které jsou nedílnou součástí tohoto vyúčtování: 

 

Příjemce je plátcem DPH:      ANO   /  NE      (Plátce DPH přiloží kopii registrace k DPH) 
 

 
Podpisy příjemců grantu hl. m. Prahy (resp. osob oprávněných k potvrzení správnosti faktur a 
závěrečného vyúčtování): 
 
 

- je-li žadatel plátcem DPH a uplatní-li odpočet DPH u příslušného finančního úřadu, uvede 
celkové náklady obnovy bez DPH. 

- je-li žadatel plátcem DPH a nemůže uplatnit odpočet DPH u příslušného finančního 
úřadu, uvede celkové náklady obnovy s DPH. 

- není-li žadatel plátcem DPH, uvede celkové náklady obnovy s DPH .  
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Příloha č. 2 k veřejnoprávní smlouvě č. DOT/80/02/000690/2017 – dodatek č. 1 
 
 

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ* 
 

o „Přehledu dotací poskytnutých z veřejných rozpočtů v rámci celé ČR“ 
v návaznosti na schválený projekt hl. m. Prahy  - rok 2017 

č. grantu: 030    
 
Objekt:   Politických vězňů 1/1419, k. ú. Nové Město, Praha 1  
 
Předmět grantu: „oprava, repase a nátěr špaletových oken ve 3. patře“ 
 

Veřejný 
poskytovatel  - 

název 

Název dotačního 
programu Předmět dotace Výše poskytnuté  

dotace v Kč 

    
    
    
    
Poznámka (doplňující informace k poskytnutým veřejným dotacím): 
 
 
 
 
 
V Praze dne 
Jméno / název vlastníka / vlastníků:  
 
 
Jméno/a a podpis/y příjemce/ců grantu hl. m. Prahy (resp. osob oprávněných k potvrzení 
Čestného prohlášení):  
 
 
 
 
 

 
*Vyplněný formulář s požadovanými doklady předá příjemce grantu hl. m. Prahy (resp. osoba 
pověřená) zástupci OPP MHMP při závěrečné kontrole provedených prací 
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Příloha č. 5 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 31/77 ze dne 30. 11. 2017 

stejnopis č. 

DO DATEK  č .  1  

k VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVĚ  
č. DOT/80/02/000713/2017 

ze dne 30. 6. 2017 

o poskytnutí účelové neinvestiční dotace - grantu č. 056 
na zachování či obnovu památkové hodnoty a podstaty hmotného objektu 

 
uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 10a zákona č. 250/2000 Sb.,                             
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon                     
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů), s použitím  zákona číslo  89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník), a zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) mezi těmito subjekty: 
 
Hlavní město Praha  
se sídlem Mariánské nám. 2, PSČ 110 00 Praha 1 
zastoupené Janem Wolfem, členem Rady hlavního města Prahy  
IČO: 00064581 
DIČ: CZ00064581 
bankovní spojení: PPF banka, a. s., se sídlem Evropská 2690/17, 160 41 Praha 6 
č. ú. 5157998/6000 
(dále jen poskytovatel) 
 
a 
   
Společenství vlastníků jednotek pro dům Konviktská 298 
se sídlem Konviktská 298/10, PSČ 110 00 Praha 1 – Staré Město 
registrované u Městského soudu v Praze pod sp. zn. S 7346 
zastoupené paní Bc. Štěpánkou Kefurtovou a panem Ing. Karlem Ženíškem  
IČO: 27643883 
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., se sídlem Želetavská 
1525/1, PSČ 140 92 Praha 4  - Michle 
číslo účtu: 1002117469/2700  
(dále jen příjemce) 

  

I. 

 

  

1. Smluvní strany uzavřely dne 30. 6. 2017 Veřejnoprávní smlouvu č. DOT/80/02/000713/2017 
o poskytnutí účelové dotace – grantu č. 056 na zachování či obnovu památkové hodnoty a 
podstaty objektu č. p. 298, Konviktská 10, k. ú. Staré Město, Praha 1 (dále jen Smlouva). 
V souladu s čl. VII. bod 6 Zásad pro poskytování grantů vlastníkům památkově významných 
objektů v roce 2017 a na základě usnesení RHMP/ZHMP č.           ze dne                 se 
smluvní strany dohodly na následující změně Smlouvy: 
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1.1. Článek I. bod 1 Smlouvy se ruší a nově zní: 

Předmětem této smlouvy je poskytnutí účelové neinvestiční dotace – dotace/grantu 
poskytovatelem ve výši 246 000 Kč (slovy dvěstěčtyřicetšesttisíc korun českých) na zachování 
či obnovu památkové hodnoty a podstaty hmotného objektu (dále jen obnova objektu) v roce 
2017 č. p. 298, Konviktská 10, k. ú. Staré Město, Praha 1. 
Výše účelové dotace/grantu představuje 33,40 % z celkových způsobilých (uznatelných) 
nákladů památkové obnovy, uvedených v Článku II. bod a) této Smlouvy. 

 
1.2. Článek II. písm. a) Smlouvy se ruší a nově zní: 

celkové náklady na stavební a případné restaurátorské práce uvedené v Článku I. odst. 5 
této smlouvy budou činit minimálně  736 458 Kč s DPH; a budou součástí vyúčtování dle 
tohoto článku, písm. e), f) a g);  
 
 

1.3. Článek II. písm. f) Smlouvy se ruší a nově zní: 
zástupci OPP MHMP stanoví termín závěrečné kontroly provedených prací, na které byl 
poskytnut grant; tato kontrola může proběhnout až po nabytí platnosti a účinnosti tohoto 
dodatku, a to po uveřejnění tohoto dodatku ke smlouvě v registru smluv dle zákona č. 
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv, nejpozději však 18. 12. 2017 jinak nárok na čerpání grantu 
zaniká; 
 

1.4. Článek II. písm. h) Smlouvy se ruší a nově zní: 
poskytnutý grant bude proplacen nejpozději do 29. 12. 2017 na účet uvedený v záhlaví této 
smlouvy, vždy však až na základě zápisu o provedené závěrečné kontrole prací zástupci 
OPP MHMP, pokud v něm bude osvědčeno splnění všech náležitostí a podmínek pro 
proplacení grantu dle tohoto článku, a po předání vyplněných Formulářů č. 1 a č. 2; 
 

1.5. Příloha č. 1 a příloha č. 2 ke smlouvě se mění tak, že se nahrazuje přílohou č. 1 a přílohou 
č. 2 k dodatku č. 1. 
 

 
1. V souladu s ust. § 43 z. č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, ve znění pozdějších předpisů,  tímto 

poskytovatel potvrzuje, že tento dodatek č. 1 ke Smlouvě schválilo Zastupitelstvo hlavního 
města Prahy usnesením č.    ze dne 

2.  Ostatní ustanovení shora uvedené Smlouvy zůstávají v celém svém rozsahu v platnosti beze 
změn. 
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II. 

1. Tento dodatek č. 1 ke Smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními 
stranami a účinnosti dnem uveřejnění tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě prostřednictvím 
 registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 
pozdějších předpisů. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy 
prostřednictvím registru smluv zajistí poskytovatel. 

2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v šesti (6) autorizovaných stejnopisech, každý s platností 
originálu. Poskytovatel obdrží pět (5) stejnopisů a příjemce jeden (1) stejnopis. Autorizace se 
provede připojením otisku úředního razítka poskytovatele na přelepce dodatku č. 1. Tento 
dodatek č. 1 obsahuje tři (3) strany a dvě  (2) přílohy, tj. č. 1 a přílohu č. 2, které jsou jeho 
nedílnou součástí. 

3.   Za relevantní projev vůle smluvních stran se považuje pouze projev vůle učiněný v písemné 
formě, doručený druhé smluvní straně.  

4.  Vzájemná práva a povinnosti neupravené v tomto dodatku č. 1 se řídí zákonem o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve 
znění pozdějších předpisů, správním řádem, občanským zákoníkem, ostatními obecně 
závaznými právními předpisy a Zásadami pro poskytování grantů hl. m. Prahy vlastníkům 
památkově významných objektů v roce 2017, schválenými usnesením Rady hlavního města 
Prahy č. 1677 ze dne 27. 6. 2016. 

5.  Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek č. 1 byl uveden v Centrální 
evidenci smluv (CES) vedené poskytovatelem, která je veřejně přístupná a která obsahuje 
údaje o smluvních stranách, číselné označení Smlouvy a dodatků, datum podpisu a text 
Smlouvy a dodatků. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku č. 1 
nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení 
k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. 

6.   Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 1 přečetly, že s obsahem souhlasí, že dodatek č. 1 
byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, v souladu se zákonem, 
nepříčí se dobrým mravům a na důkaz toho připojují své podpisy. 

 
  V Praze dne .........................     V  Praze dne ......................... 
 
 
 
           .…..............................................            ………........................................... 

           za příjemce          za poskytovatele  
 
 
………………………………… 
           za příjemce 
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Příloha č. 1 ke smlouvě č. DOT/80/02/000713/2017 - dodatek č. 1 
 

VYÚČTOVÁNÍ GRANTU 
pro příjemce grantu hl. m. Prahy 
vlastníkům památkově významných objektů v roce 2017 
 
Vyplněný formulář s požadovanými doklady předá příjemce grantu poskytovateli (resp. osobě 
pověřené) zástupci OPP MHMP při závěrečné kontrole provedených prací 
 
 Číslo grantu hl. m. Prahy: Práce, na které byl grant poskytnut: 

056 „repase oken uliční fasády 2. – 5. NP“ 

 
Skutečný začátek a konec realizace prací, na které byl grant hl. m. Prahy poskytnut: 
Začátek: Konec: 

 
Přehled financování 

vyplňte v souladu s přiloženými účetními nebo daňovými doklady 
(týká se prací, na které byl grant hl. m. Prahy poskytnut) 

náklady v Kč 
(podle přiložených účetních 
nebo daňových dokladů) 

A - celkový rozpočet prací ( = C + B )    

B - výše vlastního podílu financování ( = A – C )  

C - výše schváleného grantu hl. m. Prahy ( = A – B )  

 
Uveďte čísla účetních nebo daňových dokladů, které jsou nedílnou součástí tohoto vyúčtování: 

 

Příjemce je plátcem DPH:      ANO   /  NE      (Plátce DPH přiloží kopii registrace k DPH) 
 

 
Podpisy příjemců grantu hl. m. Prahy (resp. osob oprávněných k potvrzení správnosti faktur a 
závěrečného vyúčtování): 
 
 

- je-li žadatel plátcem DPH a uplatní-li odpočet DPH u příslušného finančního úřadu, uvede 
celkové náklady obnovy bez DPH. 

- je-li žadatel plátcem DPH a nemůže uplatnit odpočet DPH u příslušného finančního 
úřadu, uvede celkové náklady obnovy s DPH. 

- není-li žadatel plátcem DPH, uvede celkové náklady obnovy s DPH .  
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Příloha č. 2 k veřejnoprávní smlouvě č. DOT/80/02/000713/2017 – dodatek č. 1 
 
 

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ* 
 

o „Přehledu dotací poskytnutých z veřejných rozpočtů v rámci celé ČR“ 
v návaznosti na schválený projekt hl. m. Prahy  - rok 2017 

č. grantu: 056    
 
Objekt:   Konviktská 10/298, k. ú. Staré Město, Praha 1 
 
 
Předmět grantu: „repase oken uliční fasády 2. – 5. NP“ 
 

Veřejný 
poskytovatel  - 

název 

Název dotačního 
programu Předmět dotace Výše poskytnuté  

dotace v Kč 

    
    
    
    
Poznámka (doplňující informace k poskytnutým veřejným dotacím): 
 
 
 
V Praze dne 
Jméno / název vlastníka / vlastníků:  
 
 
Jméno/a a podpis/y příjemce/ců grantu hl. m. Prahy (resp. osob oprávněných k potvrzení 
Čestného prohlášení):  
 
 

 
*Vyplněný formulář s požadovanými doklady předá příjemce grantu hl. m. Prahy (resp. osoba 
pověřená) zástupci OPP MHMP při závěrečné kontrole provedených prací 
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Příloha č. 6 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 31/77 ze dne 30. 11. 2017 

stejnopis č. 

DO DATEK  č .  1  

k VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVĚ  
č. DOT/80/02/000697/2017 

ze dne 26. 6. 2017 

o poskytnutí účelové neinvestiční dotace - grantu č. 059 
na zachování či obnovu památkové hodnoty a podstaty hmotného objektu 

 
uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 10a zákona č. 250/2000 Sb.,                             
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon                     
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů), s použitím  zákona číslo  89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník), a zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) mezi těmito subjekty: 
 
Hlavní město Praha  
se sídlem Mariánské nám. 2, PSČ 110 00 Praha 1 
zastoupené Janem Wolfem, členem Rady hlavního města Prahy  
IČO: 00064581 
DIČ: CZ00064581 
bankovní spojení: PPF banka, a. s., se sídlem Evropská 2690/17, 160 41 Praha 6 
č. ú. 5157998/6000 
(dále jen poskytovatel) 
 
a 
   
Společenství vlastníků jednotek pro dům U Obecního dvora 7 čp. 799 Praha 1 
se sídlem U Obecního dvora 799/7, PSČ 110 00 Praha 1 – Staré Město 
registrované u Městského soudu v Praze pod sp. zn. S 6601 
zastoupené panem Petrem Hlaváčkem a panem Mgr. Jaromírem Matasem 
IČO: 27444309 
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s. se sídlem Radlická 333/150                     
PSČ 150 57 Praha 5 
číslo účtu: 224261285/0300  
(dále jen příjemce) 

  

I. 

 

  

1. Smluvní strany uzavřely dne 26. 6. 2017 Veřejnoprávní smlouvu č. DOT/80/02/000697/2017        
o poskytnutí účelové dotace – grantu č. 059 na zachování či obnovu památkové hodnoty a 
podstaty objektu č. p. 799, U Obecního dvora 7,  k. ú. Staré Město, Praha 1 (dále jen 
Smlouva). V souladu s čl. VII. bod 6 Zásad pro poskytování grantů vlastníkům památkově 
významných objektů v roce 2017 a na základě usnesení RHMP/ZHMP č.        ze dne          se 
smluvní strany dohodly na následující změně Smlouvy: 
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1.1. Článek I. bod 1 Smlouvy se ruší a nově zní: 
Předmětem této smlouvy je poskytnutí účelové neinvestiční dotace – dotace/grantu 
poskytovatelem ve výši 331 000 Kč (slovy třistatřicetjedentisíc korun českých) na zachování 
či obnovu památkové hodnoty a podstaty hmotného objektu (dále jen obnova objektu) v roce 
2017 č. p. 799, U Obecního dvora 7,  k. ú. Staré Město, Praha 1. 

Výše účelové dotace/grantu představuje 33,90 % z celkových způsobilých (uznatelných) 
nákladů památkové obnovy, uvedených v Článku II. bod a) této Smlouvy. 

 
1.2. Článek I. bod 5 Smlouvy se ruší a nově zní:  

Příjemce se zavazuje použít grant výlučně na tyto stavební a případné restaurátorské 
práce: 

„oprava střechy do ulice Kozí – 1. etapa“ 

 
1.3. Článek II. písm. a) Smlouvy se ruší a nově zní: 

celkové náklady na stavební a případné restaurátorské práce uvedené v Článku I. odst. 5 
této smlouvy budou činit minimálně  976 350 Kč s DPH; a budou součástí vyúčtování dle 
tohoto článku, písm. e), f) a g);  
 
 

1.4. Článek II. písm. f) Smlouvy se ruší a nově zní: 
zástupci OPP MHMP stanoví termín závěrečné kontroly provedených prací, na které byl 
poskytnut grant; tato kontrola může proběhnout až po nabytí platnosti a účinnosti tohoto 
dodatku, a to po uveřejnění tohoto dodatku ke smlouvě v registru smluv dle zákona č. 
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv, nejpozději však 18. 12. 2017 jinak nárok na čerpání grantu 
zaniká; 
 

1.5. Článek II. písm. h) Smlouvy se ruší a nově zní: 
poskytnutý grant bude proplacen nejpozději do 29. 12. 2017 na účet uvedený v záhlaví této 
smlouvy, vždy však až na základě zápisu o provedené závěrečné kontrole prací zástupci 
OPP MHMP, pokud v něm bude osvědčeno splnění všech náležitostí a podmínek pro 
proplacení grantu dle tohoto článku, a po předání vyplněných Formulářů č. 1 a č. 2; 

 
1.6. Příloha č. 1 a příloha č. 2 ke smlouvě se mění tak, že se nahrazuje přílohou č. 1 a přílohou 

č. 2 k dodatku č. 1. 
 

2. V souladu s ust. § 43 z. č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, ve znění pozdějších předpisů,  tímto 
poskytovatel potvrzuje, že tento dodatek č. 1 ke Smlouvě schválilo Zastupitelstvo hlavního 
města Prahy usnesením č.    ze dne 

3.  Ostatní ustanovení shora uvedené Smlouvy zůstávají v celém svém rozsahu v platnosti beze 
změn. 
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II.  

1.  Tento dodatek č. 1 ke Smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními 
stranami a účinnosti dnem uveřejnění tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě prostřednictvím 
 registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 
pozdějších předpisů. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy 
prostřednictvím registru smluv zajistí poskytovatel. 

2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v šesti (6) autorizovaných stejnopisech, každý s platností 
originálu. Poskytovatel obdrží pět (5) stejnopisů a příjemce jeden (1) stejnopis. Autorizace se 
provede připojením otisku úředního razítka poskytovatele na přelepce dodatku č. 1. Tento 
dodatek č. 1 obsahuje tři (3) strany a dvě  (2) přílohy, tj. č. 1 a přílohu č. 2, které jsou jeho 
nedílnou součástí. 

3.   Za relevantní projev vůle smluvních stran se považuje pouze projev vůle učiněný v písemné 
formě, doručený druhé smluvní straně.  

4.  Vzájemná práva a povinnosti neupravené v tomto dodatku č. 1 se řídí zákonem o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve 
znění pozdějších předpisů, správním řádem, občanským zákoníkem, ostatními obecně 
závaznými právními předpisy a Zásadami pro poskytování grantů hl. m. Prahy vlastníkům 
památkově významných objektů v roce 2017, schválenými usnesením Rady hlavního města 
Prahy č. 1677 ze dne 27. 6. 2016. 

5.  Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek č. 1 byl uveden v Centrální 
evidenci smluv (CES) vedené poskytovatelem, která je veřejně přístupná a která obsahuje 
údaje o smluvních stranách, číselné označení Smlouvy a dodatků, datum podpisu a text 
Smlouvy a dodatků. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku č. 1 
nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení 
k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. 

6.   Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 1 přečetly, že s obsahem souhlasí, že dodatek č. 1 
byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, v souladu se zákonem, 
nepříčí se dobrým mravům a na důkaz toho připojují své podpisy. 

 

  V Praze dne .........................     V  Praze dne ......................... 
 
 
           .…..............................................            ………........................................... 

           za příjemce          za poskytovatele  
 
 
………………………………… 
           za příjemce 
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Příloha č. 1 ke smlouvě č. DOT/80/02/000697/2017 - dodatek č. 1 
 

VYÚČTOVÁNÍ GRANTU 
pro příjemce grantu hl. m. Prahy 
vlastníkům památkově významných objektů v roce 2017 
 
Vyplněný formulář s požadovanými doklady předá příjemce grantu poskytovateli (resp. osobě 
pověřené) zástupci OPP MHMP při závěrečné kontrole provedených prací 
 
 Číslo grantu hl. m. Prahy: Práce, na které byl grant poskytnut: 

059 „oprava střechy do ulice Kozí – 1. etapa“ 

 
Skutečný začátek a konec realizace prací, na které byl grant hl. m. Prahy poskytnut: 
Začátek: Konec: 

 
Přehled financování 

vyplňte v souladu s přiloženými účetními nebo daňovými doklady 
(týká se prací, na které byl grant hl. m. Prahy poskytnut) 

náklady v Kč 
(podle přiložených účetních 
nebo daňových dokladů) 

A - celkový rozpočet prací ( = C + B )    

B - výše vlastního podílu financování ( = A – C )  

C - výše schváleného grantu hl. m. Prahy ( = A – B )  

 
Uveďte čísla účetních nebo daňových dokladů, které jsou nedílnou součástí tohoto vyúčtování: 

 

Příjemce je plátcem DPH:      ANO   /  NE      (Plátce DPH přiloží kopii registrace k DPH) 
 

 
Podpisy příjemců grantu hl. m. Prahy (resp. osob oprávněných k potvrzení správnosti faktur a 
závěrečného vyúčtování): 
 
 
 

- je-li žadatel plátcem DPH a uplatní-li odpočet DPH u příslušného finančního úřadu, uvede 
celkové náklady obnovy bez DPH. 

- je-li žadatel plátcem DPH a nemůže uplatnit odpočet DPH u příslušného finančního 
úřadu, uvede celkové náklady obnovy s DPH. 

- není-li žadatel plátcem DPH, uvede celkové náklady obnovy s DPH .  
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Příloha č. 2 k veřejnoprávní smlouvě č. DOT/80/02/000697/2017 – dodatek č. 1 
 
 

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ* 
 

o „Přehledu dotací poskytnutých z veřejných rozpočtů v rámci celé ČR“ 
v návaznosti na schválený projekt hl. m. Prahy  - rok 2017 

č. grantu: 059    
 
Objekt:   U Obecního dvora 7/799,  k. ú. Staré Město, Praha 1  
 
Předmět grantu: „oprava střechy do ulice Kozí – 1. etapa“ 
 

Veřejný 
poskytovatel  - 

název 

Název dotačního 
programu Předmět dotace Výše poskytnuté  

dotace v Kč 

    
    
    
    
Poznámka (doplňující informace k poskytnutým veřejným dotacím): 
 
 
 
 
 
V Praze dne 
Jméno / název vlastníka / vlastníků:  
 
 
Jméno/a a podpis/y příjemce/ců grantu hl. m. Prahy (resp. osob oprávněných k potvrzení 
Čestného prohlášení):  
 
 
 
 

 
*Vyplněný formulář s požadovanými doklady předá příjemce grantu hl. m. Prahy (resp. osoba 
pověřená) zástupci OPP MHMP při závěrečné kontrole provedených prací 
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Příloha č. 7 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 31/77 ze dne 30. 11. 2017 

stejnopis č. 

DO DATEK  č .  1  

k VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVĚ  
č. DOT/80/02/000728/2017 

ze dne 26. 6. 2017 

o poskytnutí účelové neinvestiční dotace - grantu č. 082 
na zachování či obnovu památkové hodnoty a podstaty hmotného objektu 

 
uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 10a zákona č. 250/2000 Sb.,                             
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon                     
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů), s použitím  zákona číslo  89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník), a zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) mezi těmito subjekty: 
 
Hlavní město Praha  
se sídlem Mariánské nám. 2, PSČ 110 00 Praha 1 
zastoupené Janem Wolfem, členem Rady hlavního města Prahy  
IČO: 00064581 
DIČ: CZ00064581 
bankovní spojení: PPF banka, a. s., se sídlem Evropská 2690/17, 160 41 Praha 6 
č. ú. 5157998/6000 
(dále jen poskytovatel) 
 
a 
 
Damila-Leasing, s.r.o.    
se sídlem Ke kapličce 1573/6, PSČ  143 00 Praha 4  
registrovaná u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 51395 
zastoupená panem Ladislavem Krejčů 

  

IČO: 25120476   
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s. se sídlem Radlická 333/150                     
PSČ 150 57 Praha 5 
účtu:  127371271/0300 
(dále jen příjemce) 
 

 

  

I.   
1. Smluvní strany uzavřely dne 26. 6. 2017 Veřejnoprávní smlouvu č. DOT/80/02/000728/2017        

o poskytnutí účelové dotace – grantu č. 082 na zachování či obnovu památkové hodnoty a 
podstaty objektu č. p. 238, Bělehradská 9, k. ú. Nusle, Praha 4 (dále jen Smlouva). 
V souladu s čl. IV. bod 12 Zásad pro poskytování grantů vlastníkům památkově významných 
objektů v roce 2017 a na základě usnesení RHMP/ZHMP č.              ze dne               se 
smluvní strany dohodly na následující změně Smlouvy:  
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1.1. Článek I. bod 1 Smlouvy se ruší a nově zní: 
Předmětem této smlouvy je poskytnutí účelové neinvestiční dotace – dotace/grantu 
poskytovatelem ve výši 292 000 Kč (slovy dvěstědevadesátdvatisíc korun českých) 
na zachování či obnovu památkové hodnoty a podstaty hmotného objektu (dále jen obnova 
objektu) v roce 2017 č. p. 238, Bělehradská 9, k. ú. Nusle, Praha 4. 

 
1.2. Článek I. bod 5 Smlouvy se ruší a nově zní:  

Příjemce se zavazuje použít grant výlučně na tyto stavební a případné restaurátorské 
práce: 

„oprava uliční fasády, výměna domovních vstupních dveří“ 

 
1.3. Článek II. písm. a) Smlouvy se ruší a nově zní: 

celkové náklady na stavební a případné restaurátorské práce uvedené v Článku I. odst. 5 
této smlouvy budou činit minimálně 831 772 Kč s DPH; a budou součástí vyúčtování dle 
tohoto článku, písm. e), f) a g);  
 
 

1.4. Článek II. písm. f) Smlouvy se ruší a nově zní: 
zástupci OPP MHMP stanoví termín závěrečné kontroly provedených prací, na které byl 
poskytnut grant; tato kontrola může proběhnout až po nabytí platnosti a účinnosti tohoto 
dodatku, a to po uveřejnění tohoto dodatku ke smlouvě v registru smluv dle zákona č. 
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv, nejpozději však 18. 12. 2017 jinak nárok na čerpání grantu 
zaniká; 
 

1.5. Článek II. písm. h) Smlouvy se ruší a nově zní: 
poskytnutý grant bude proplacen nejpozději do 29. 12. 2017 na účet uvedený v záhlaví této 
smlouvy, vždy však až na základě zápisu o provedené závěrečné kontrole prací zástupci 
OPP MHMP, pokud v něm bude osvědčeno splnění všech náležitostí a podmínek pro 
proplacení grantu dle tohoto článku, a po předání vyplněných Formulářů č. 1 a č. 2; 

 
1.6. Příloha č. 1 a příloha č. 2 ke smlouvě se mění tak, že se nahrazuje přílohou č. 1 a přílohou 

č. 2 k dodatku č. 1. 
 

2. V souladu s ust. § 43 z. č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, ve znění pozdějších předpisů,  tímto 
poskytovatel potvrzuje, že tento dodatek č. 1 ke Smlouvě schválilo Zastupitelstvo hlavního 
města Prahy usnesením č.    ze dne 

3.  Ostatní ustanovení shora uvedené Smlouvy zůstávají v celém svém rozsahu v platnosti beze 
změn. 
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II.  

1.    Tento dodatek č. 1 ke Smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními 
stranami a účinnosti dnem uveřejnění tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě prostřednictvím 
 registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 
pozdějších předpisů. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy 
prostřednictvím registru smluv zajistí poskytovatel. 

2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v šesti (6) autorizovaných stejnopisech, každý s platností 
originálu. Poskytovatel obdrží pět (5) stejnopisů a příjemce jeden (1) stejnopis. Autorizace se 
provede připojením otisku úředního razítka poskytovatele na přelepce dodatku č. 1. Tento 
dodatek č. 1 obsahuje tři (3) strany a dvě  (2) přílohy, tj. č. 1 a přílohu č. 2, které jsou jeho 
nedílnou součástí. 

3.   Za relevantní projev vůle smluvních stran se považuje pouze projev vůle učiněný v písemné 
formě, doručený druhé smluvní straně.  

4.  Vzájemná práva a povinnosti neupravené v tomto dodatku č. 1 se řídí zákonem o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve 
znění pozdějších předpisů, správním řádem, občanským zákoníkem, ostatními obecně 
závaznými právními předpisy a Zásadami pro poskytování grantů hl. m. Prahy vlastníkům 
památkově významných objektů v roce 2017, schválenými usnesením Rady hlavního města 
Prahy č. 1677 ze dne 27. 6. 2016. 

5.  Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek č. 1 byl uveden v Centrální 
evidenci smluv (CES) vedené poskytovatelem, která je veřejně přístupná a která obsahuje 
údaje o smluvních stranách, číselné označení Smlouvy a dodatků, datum podpisu a text 
Smlouvy a dodatků. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku č. 1 
nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení 
k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. 

6.   Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 1 přečetly, že s obsahem souhlasí, že dodatek č. 1 
byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, v souladu se zákonem, 
nepříčí se dobrým mravům a na důkaz toho připojují své podpisy. 

 
  V Praze dne .........................     V  Praze dne ......................... 
 
 
 
           .…..............................................            ………........................................... 

           za příjemce          za poskytovatele  
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Příloha č. 1 ke smlouvě č. DOT/80/02/000728/2017 - dodatek č. 1 
 

VYÚČTOVÁNÍ GRANTU 
pro příjemce grantu hl. m. Prahy 
vlastníkům památkově významných objektů v roce 2017 
 
Vyplněný formulář s požadovanými doklady předá příjemce grantu poskytovateli (resp. osobě 
pověřené) zástupci OPP MHMP při závěrečné kontrole provedených prací 
 
 Číslo grantu hl. m. Prahy: Práce, na které byl grant poskytnut: 

082 „oprava uliční fasády, výměna domovních vstupních dveří“ 

 
Skutečný začátek a konec realizace prací, na které byl grant hl. m. Prahy poskytnut: 
Začátek: Konec: 

 
Přehled financování 

vyplňte v souladu s přiloženými účetními nebo daňovými doklady 
(týká se prací, na které byl grant hl. m. Prahy poskytnut) 

náklady v Kč 
(podle přiložených účetních 
nebo daňových dokladů) 

A - celkový rozpočet prací ( = C + B )    

B - výše vlastního podílu financování ( = A – C )  

C - výše schváleného grantu hl. m. Prahy ( = A – B )  

 
Uveďte čísla účetních nebo daňových dokladů, které jsou nedílnou součástí tohoto vyúčtování: 

 

Příjemce je plátcem DPH:      ANO   /  NE      (Plátce DPH přiloží kopii registrace k DPH) 
 

 
Podpisy příjemců grantu hl. m. Prahy (resp. osob oprávněných k potvrzení správnosti faktur a 
závěrečného vyúčtování): 
 

 
 
 
 

- je-li žadatel plátcem DPH a uplatní-li odpočet DPH u příslušného finančního úřadu, uvede 
celkové náklady obnovy bez DPH. 

- je-li žadatel plátcem DPH a nemůže uplatnit odpočet DPH u příslušného finančního 
úřadu, uvede celkové náklady obnovy s DPH. 

- není-li žadatel plátcem DPH, uvede celkové náklady obnovy s DPH .  
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Příloha č. 2 k veřejnoprávní smlouvě č. DOT/80/02/000728/2017 – dodatek č. 1 
 
 

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ* 
 

o „Přehledu dotací poskytnutých z veřejných rozpočtů v rámci celé ČR“ 
v návaznosti na schválený projekt hl. m. Prahy  - rok 2017 

č. grantu: 082    
 
Objekt: Bělehradská 238/9, Praha 4, k. ú. Nusle  
 
Předmět grantu: oprava uliční fasády a výměna domovních vstupních dveří 

 
 

Veřejný 
poskytovatel  - 

název 

Název dotačního 
programu Předmět dotace 

Výše 
poskytnuté  
dotace v Kč 

    
    
    
    
Poznámka (doplňující informace k poskytnutým veřejným dotacím): 
 
 
 
 
 
V Praze dne 
Jméno / název vlastníka / vlastníků:  
 
 
Jméno/a a podpis/y příjemce/ců grantu hl. m. Prahy (resp. osob oprávněných k potvrzení 
Čestného prohlášení):  
 
 
 
 

 
*Vyplněný formulář s požadovanými doklady předá příjemce grantu hl. m. Prahy (resp. osoba 
pověřená) zástupci OPP MHMP při závěrečné kontrole provedených prací 
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Příloha č. 8 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 31/77 ze dne 30. 11. 2017 

stejnopis č. 

DO DATEK  č .  1  

k VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVĚ  
č. DOT/80/02/000721/2017 

ze dne 30. 6. 2017 

o poskytnutí účelové neinvestiční dotace - grantu č. 122 
na zachování či obnovu památkové hodnoty a podstaty hmotného objektu 

 
uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 10a zákona č. 250/2000 Sb.,                             
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon                     
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů), s použitím  zákona číslo  89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník), a zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) mezi těmito subjekty: 
 
Hlavní město Praha  
se sídlem Mariánské nám. 2, PSČ 110 00 Praha 1 
zastoupené Janem Wolfem, členem Rady hlavního města Prahy  
IČO: 00064581 
DIČ: CZ00064581 
bankovní spojení: PPF banka, a. s., se sídlem Evropská 2690/17, 160 41 Praha 6 
č. ú. 5157998/6000 
(dále jen poskytovatel) 
 
a 
   
Bytové družstvo Sokolovská 86/97  
se sídlem Sokolovská 86/97, 186 00 Praha 8 - Karlín  
registrované u Městského soudu v Praze pod sp. zn. Dr. 8238 
zastoupené panem Jindřichem Jirasem a panem Mgr. Jakubem Sýkorou  
IČO: 03274853 
bankovní spojení: Fio banka, a. s. se sídlem V Celnici 1028/10, PSČ 117 21 Praha 1  
číslo účtu: 2500894433/2010  
(dále jen příjemce) 
 

  

I. 

 

  

1. Smluvní strany uzavřely dne 30. 6. 2017 Veřejnoprávní smlouvu č. DOT/80/02/000721/2017 
o poskytnutí účelové dotace – grantu č. 122 na zachování či obnovu památkové hodnoty a 
podstaty objektu č. p. 86, Sokolovská 97, k. ú. Karlín, Praha 8 (dále jen Smlouva). 
V souladu s čl. VII. bod 6 Zásad pro poskytování grantů vlastníkům památkově významných 
objektů v roce 2017 a na základě usnesení RHMP/ZHMP č.            ze dne             se smluvní 
strany dohodly na následující změně Smlouvy: 
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1.1. Článek I. bod 1 Smlouvy se ruší a nově zní: 
Předmětem této smlouvy je poskytnutí účelové neinvestiční dotace – dotace/grantu 
poskytovatelem ve výši 836 000 Kč (slovy osmsettřicetšesttisíc korun českých) na zachování 
či obnovu památkové hodnoty a podstaty hmotného objektu (dále jen obnova objektu) 
v roce 2017 č. p. 86, Sokolovská 97, k. ú. Karlín, Praha 8. 

 
1.2. Článek II. písm. a) Smlouvy se ruší a nově zní: 

celkové náklady na stavební a případné restaurátorské práce uvedené v Článku I. odst. 5 
této smlouvy budou činit minimálně  2 947 744 Kč s DPH; a budou součástí vyúčtování dle 
tohoto článku, písm. e), f) a g);  
 
 

1.3. Článek II. písm. f) Smlouvy se ruší a nově zní: 
zástupci OPP MHMP stanoví termín závěrečné kontroly provedených prací, na které byl 
poskytnut grant; tato kontrola může proběhnout až po nabytí platnosti a účinnosti tohoto 
dodatku, a to po uveřejnění tohoto dodatku ke smlouvě v registru smluv dle zákona č. 
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv, nejpozději však 18. 12. 2017 jinak nárok na čerpání grantu 
zaniká; 
 

1.4. Článek II. písm. h) Smlouvy se ruší a nově zní: 
poskytnutý grant bude proplacen nejpozději do 29. 12. 2017 na účet uvedený v záhlaví této 
smlouvy, vždy však až na základě zápisu o provedené závěrečné kontrole prací zástupci 
OPP MHMP, pokud v něm bude osvědčeno splnění všech náležitostí a podmínek pro 
proplacení grantu dle tohoto článku, a po předání vyplněných Formulářů č. 1 a č. 2; 

 
1.5. Příloha č. 1 a příloha č. 2 ke smlouvě se mění tak, že se nahrazuje přílohou č. 1 a přílohou 

č. 2 k dodatku č. 1. 
 
 

2. V souladu s ust. § 43 z. č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, ve znění pozdějších předpisů,  tímto 
poskytovatel potvrzuje, že tento dodatek č. 1 ke Smlouvě schválilo Zastupitelstvo hlavního 
města Prahy usnesením č.    ze dne 

3. Ostatní ustanovení shora uvedené Smlouvy zůstávají v celém svém rozsahu v platnosti beze 
změn. 
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II.  

1.   Tento dodatek č. 1 ke Smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními 
stranami a účinnosti dnem uveřejnění tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě prostřednictvím 
 registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 
pozdějších předpisů. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy 
prostřednictvím registru smluv zajistí poskytovatel. 

2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v šesti (6) autorizovaných stejnopisech, každý s platností 
originálu. Poskytovatel obdrží pět (5) stejnopisů a příjemce jeden (1) stejnopis. Autorizace se 
provede připojením otisku úředního razítka poskytovatele na přelepce dodatku č. 1. Tento 
dodatek č. 1 obsahuje tři (3) strany a dvě  (2) přílohy, tj. č. 1 a přílohu č. 2, které jsou jeho 
nedílnou součástí. 

3.   Za relevantní projev vůle smluvních stran se považuje pouze projev vůle učiněný v písemné 
formě, doručený druhé smluvní straně.  

4.  Vzájemná práva a povinnosti neupravené v tomto dodatku č. 1 se řídí zákonem o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve 
znění pozdějších předpisů, správním řádem, občanským zákoníkem, ostatními obecně 
závaznými právními předpisy a Zásadami pro poskytování grantů hl. m. Prahy vlastníkům 
památkově významných objektů v roce 2017, schválenými usnesením Rady hlavního města 
Prahy č. 1677 ze dne 27. 6. 2016. 

5.  Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek č. 1 byl uveden v Centrální 
evidenci smluv (CES) vedené poskytovatelem, která je veřejně přístupná a která obsahuje 
údaje o smluvních stranách, číselné označení Smlouvy a dodatků, datum podpisu a text 
Smlouvy a dodatků. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku č. 1 
nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení 
k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. 

6.   Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 1 přečetly, že s obsahem souhlasí, že dodatek č. 1 
byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, v souladu se zákonem, 
nepříčí se dobrým mravům a na důkaz toho připojují své podpisy. 

 

  V Praze dne .........................     V  Praze dne ......................... 
 
 
           .…..............................................            ………........................................... 

           za příjemce          za poskytovatele  
 
 
………………………………… 
           za příjemce 
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Příloha č. 1 ke smlouvě č. DOT/80/02/000721/2017 - dodatek č. 1 
 

VYÚČTOVÁNÍ GRANTU 
pro příjemce grantu hl. m. Prahy 
vlastníkům památkově významných objektů v roce 2017 
 
Vyplněný formulář s požadovanými doklady předá příjemce grantu poskytovateli (resp. osobě 
pověřené) zástupci OPP MHMP při závěrečné kontrole provedených prací 
 
 Číslo grantu hl. m. Prahy: Práce, na které byl grant poskytnut: 

122 „výměna oken v uliční fasádě“ 

 
Skutečný začátek a konec realizace prací, na které byl grant hl. m. Prahy poskytnut: 
Začátek: Konec: 

 
Přehled financování 

vyplňte v souladu s přiloženými účetními nebo daňovými doklady 
(týká se prací, na které byl grant hl. m. Prahy poskytnut) 

náklady v Kč 
(podle přiložených účetních 
nebo daňových dokladů) 

A - celkový rozpočet prací ( = C + B )    

B - výše vlastního podílu financování ( = A – C )  

C - výše schváleného grantu hl. m. Prahy ( = A – B )  

 
Uveďte čísla účetních nebo daňových dokladů, které jsou nedílnou součástí tohoto vyúčtování: 

 

Příjemce je plátcem DPH:      ANO   /  NE      (Plátce DPH přiloží kopii registrace k DPH) 
 

 
Podpisy příjemců grantu hl. m. Prahy (resp. osob oprávněných k potvrzení správnosti faktur a 
závěrečného vyúčtování): 
 
 

- je-li žadatel plátcem DPH a uplatní-li odpočet DPH u příslušného finančního úřadu, uvede 
celkové náklady obnovy bez DPH. 

- je-li žadatel plátcem DPH a nemůže uplatnit odpočet DPH u příslušného finančního 
úřadu, uvede celkové náklady obnovy s DPH. 

- není-li žadatel plátcem DPH, uvede celkové náklady obnovy s DPH .  
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Příloha č. 2 k veřejnoprávní smlouvě č. DOT/80/02/000721/2017 – dodatek č. 1 
 
 

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ* 
 

o „Přehledu dotací poskytnutých z veřejných rozpočtů v rámci celé ČR“ 
v návaznosti na schválený projekt hl. m. Prahy  - rok 2017 

č. grantu: 122    
 
Objekt:   Sokolovská 97/86, k. ú. Karlín, Praha 8  
 
Předmět grantu: „výměna oken v uliční fasádě“ 
 

Veřejný 
poskytovatel  - 

název 

Název dotačního 
programu Předmět dotace Výše poskytnuté  

dotace v Kč 

    
    
    
    
Poznámka (doplňující informace k poskytnutým veřejným dotacím): 
 
 
V Praze dne 
Jméno / název vlastníka / vlastníků:  
 
 
Jméno/a a podpis/y příjemce/ců grantu hl. m. Prahy (resp. osob oprávněných k potvrzení 
Čestného prohlášení):  
 
 

 
*Vyplněný formulář s požadovanými doklady předá příjemce grantu hl. m. Prahy (resp. osoba 
pověřená) zástupci OPP MHMP při závěrečné kontrole provedených prací 
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Příloha č. 9 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 31/77 ze dne 30. 11. 2017 

stejnopis č. 

DO DATEK  č .  1  
k VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVĚ   

č. DOT/80/02/000663/2017 
ze dne 19. 6. 2017 

o poskytnutí účelové dotace - grantu č. 002 C na zachování či obnovu 
památkové hodnoty a podstaty hmotného objektu 

 
uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 10a zákona č. 250/2000 Sb.,                             
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon                     
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů), s použitím  zákona číslo  89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník), a zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) mezi těmito subjekty: 
 
Hlavní město Praha  
se sídlem Mariánské nám. 2, PSČ 110 00 Praha 1 
zastoupené Janem Wolfem, členem Rady hlavního města Prahy  
IČO: 00064581 
DIČ: CZ00064581 
bankovní spojení: PPF banka, a. s., se sídlem Evropská 2690/17, 160 41 Praha 6 
číslo účtu: 5157998/6000 
(dále jen poskytovatel) 
 
a 
  
Suverénní řád Maltézských rytířů - České velkopřevorství 
se sídlem Velkopřevorské náměstí 485/4, PSČ 118 00 Praha 1 - Malá Strana 
registrovaný u Ministerstva kultury pod č. e. 8/02-16/1994 
zastoupený panem Johannesem Lobkowiczem 
IČO: 00569623 
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., se sídlem Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00 Praha 4  
číslo účtu: 5612962/0800 
(dále jen příjemce) 

I.  

1. Smluvní strany uzavřely dne 19. 6. 2017 Veřejnoprávní smlouvu č. DOT/80/02/000663/2017 
o poskytnutí účelové dotace – grantu č. 002 C na zachování či obnovu památkové hodnoty a 
podstaty objektu Dům U černého lva, č.p. 287, Lázeňská 4, k.ú. Malá Strana, Praha 1 
(dále jen Smlouva).  

V souladu s čl. VII. bod  6 Zásad pro poskytování grantů vlastníkům památkově 
významných objektů v roce  2017 a na základě usnesení RHMP/ZHMP č.            , ze dne                 
se smluvní strany dohodly na následující změně Smlouvy:  
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1.1. Článek I. bod 1 Smlouvy se ruší a nově zní: 
Předmětem smlouvy je poskytnutí účelové neinvestiční dotace/grantu poskytovatelem ve 
výši 1 900 000 Kč (slovy jedenmiliondevětsettisíc korun českých) na zachování či obnovu 
památkové hodnoty a podstaty hmotného objektu (dále jen obnova objektu) v roce 2017: 
Dům U černého lva, č.p. 287, Lázeňská 4, k.ú. Malá Strana, Praha 1. 

Výše účelové dotace/grantu představuje 53,41 % z celkových způsobilých (uznatelných) 
nákladů památkové obnovy, uvedených v Článku II. bod a) této Smlouvy. 

1.2. Článek II. písm. a) Smlouvy se ruší a nově zní: 
celkové náklady na stavební a případné restaurátorské práce uvedené v Článku I. odst. 5 
této smlouvy budou činit minimálně 3 557 703 Kč a budou součástí vyúčtování dle tohoto 
článku, písm. e), f) a g); 
 

1.3. Článek II. písm. f) Smlouvy se ruší a nově zní: 
zástupci OPP MHMP stanoví termín závěrečné kontroly provedených prací, na které byl 
poskytnut grant; tato kontrola může proběhnout až po nabytí platnosti a účinnosti tohoto 
dodatku, a to po uveřejnění tohoto dodatku ke smlouvě v registru smluv dle zákona č. 
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv, nejpozději však 18. 12. 2017 jinak nárok na čerpání grantu 
zaniká; 

 
1.4. Článek II. písm. h) Smlouvy se ruší a nově zní: 

poskytnutý grant bude proplacen nejpozději do 29. 12. 2017 na účet uvedený v záhlaví této 
smlouvy, a vždy však až na základě zápisu o provedené závěrečné kontrole prací zástupci 
OPP MHMP, pokud v něm bude osvědčeno splnění všech náležitostí a podmínek pro 
proplacení grantu dle tohoto článku, a po předání vyplněných Formulářů č. 1 a č. 2; 

 
1.5. Příloha č. 1 a příloha č. 2 ke smlouvě se mění tak, že se nahrazuje přílohou č. 1 a přílohou 

č. 2 k dodatku č. 1. 
 
 

2. V souladu s ust. § 43 z. č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, ve znění pozdějších předpisů,  tímto 
poskytovatel potvrzuje, že tento dodatek č. 1 ke Smlouvě schválilo Zastupitelstvo hlavního 
města Prahy usnesením č.    ze dne 

3. Ostatní ustanovení shora uvedené Smlouvy zůstávají v celém svém rozsahu v platnosti beze 
změn. 
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II.  

1.  Tento dodatek č. 1 ke Smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními 
stranami a účinnosti dnem uveřejnění tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě prostřednictvím 
 registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 
pozdějších předpisů. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy 
prostřednictvím registru smluv zajistí poskytovatel. 

2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v šesti (6) autorizovaných stejnopisech, každý s platností 
originálu. Poskytovatel obdrží pět (5) stejnopisů a příjemce jeden (1) stejnopis. Autorizace se 
provede připojením otisku úředního razítka poskytovatele na přelepce dodatku č. 1. Tento 
dodatek č. 1 obsahuje tři (3) strany a dvě  (2) přílohy, tj. č. 1 a přílohu č. 2, které jsou jeho 
nedílnou součástí. 

3.   Za relevantní projev vůle smluvních stran se považuje pouze projev vůle učiněný v písemné 
formě, doručený druhé smluvní straně.  

4.  Vzájemná práva a povinnosti neupravené v tomto dodatku č. 1 se řídí zákonem o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve 
znění pozdějších předpisů, správním řádem, občanským zákoníkem, ostatními obecně 
závaznými právními předpisy a Zásadami pro poskytování grantů hl. m. Prahy vlastníkům 
památkově významných objektů v roce 2017, schválenými usnesením Rady hlavního města 
Prahy č. 1677 ze dne 27. 6. 2016. 

5.  Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek č. 1 byl uveden v Centrální 
evidenci smluv (CES) vedené poskytovatelem, která je veřejně přístupná a která obsahuje 
údaje o smluvních stranách, číselné označení Smlouvy a dodatků, datum podpisu a text 
Smlouvy a dodatků. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku č. 1 
nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení 
k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. 

6.   Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 1 přečetly, že s obsahem souhlasí, že dodatek č. 1 
byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, v souladu se zákonem, 
nepříčí se dobrým mravům a na důkaz toho připojují své podpisy. 

 
  v Praze dne .........................     v Praze dne ......................... 
 
 
 
           .…..............................................            ………........................................... 

           za příjemce          za poskytovatele  
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Příloha č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě č. DOT/80/02/000663/2017 – dodatek č. 1 

 

VYÚČTOVÁNÍ GRANTU 
pro příjemce grantu hl. m. Prahy 
vlastníkům památkově významných objektů v roce 2017 
 

Vyplněný formulář s požadovanými doklady předá příjemce grantu poskytovateli (resp. osobě 
pověřené) zástupci OPP MHMP při závěrečné kontrole provedených prací 

 
Číslo grantu hl. m. Prahy:     Práce, na které byl grant hl. m. Prahy poskytnut: 

002C obnova výplní okenních otvorů 

 
Skutečný začátek a konec realizace prací, na které byl grant hl. m. Prahy poskytnut: 

 
Začátek: Konec: 

 
Přehled financování 

vyplňte v souladu s přiloženými účetními nebo daňovými doklady 
(týká se prací, na které byl grant hl. m. Prahy poskytnut) 

náklady v Kč 
(podle přiložených účetních 
nebo daňových dokladů) 

A - celkový rozpočet prací ( = C + B )    

B - výše vlastního podílu financování ( = A – C )  

C - výše schváleného grantu hl. m. Prahy ( = A – B )  

 
Uveďte čísla účetních nebo daňových dokladů, které jsou nedílnou součástí tohoto 
vyúčtování: 
 

Příjemce je plátcem DPH:      ANO   /  NE      (Plátce DPH přiloží kopii registrace k DPH) 
 

 
Podpisy příjemců grantu hl. m. Prahy (resp. osob oprávněných k potvrzení správnosti faktur a 
závěrečného vyúčtování): 
 

- je-li žadatel plátcem DPH a uplatní-li odpočet DPH u příslušného finančního úřadu, uvede 
celkové náklady obnovy bez DPH. 

- je-li žadatel plátcem DPH a nemůže uplatnit odpočet DPH u příslušného finančního 
úřadu, uvede celkové náklady obnovy s DPH. 

- není-li žadatel plátcem DPH, uvede celkové náklady obnovy s DPH .  
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Příloha č. 2 k veřejnoprávní smlouvě č. DOT/80/02/000663/2017 – dodatek č. 1 
 
 

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ* 
 

o „Přehledu dotací poskytnutých z veřejných rozpočtů v rámci celé ČR“ 
v návaznosti na schválený projekt hl. m. Prahy  - rok 2017 

č. grantu: 002C    
 
Objekt: Dům U černého lva, Lázeňská 4 287/4, Praha 1 , k.ú. Malá Strana  
 
Předmět grantu: obnova výplní okenních otvorů 
 

Veřejný 
poskytovatel  - 

název 

Název dotačního 
programu Předmět dotace 

Výše 
poskytnuté  
dotace v Kč 

    
    
    
    
Poznámka (doplňující informace k poskytnutým veřejným dotacím): 
 
 
 
 
 
V Praze dne 
Jméno / název vlastníka / vlastníků: Suverénní řád Maltézských rytířů - České 
velkopřevorství, Velkopřevorské náměstí 485/4, PSČ 118 00 Praha 1 - Malá Strana 
 
  
 
 
Jméno/a a podpis/y příjemce/ců grantu hl. m. Prahy (resp. osob oprávněných k potvrzení 
Čestného prohlášení):  
 

 
*Vyplněný formulář s požadovanými doklady předá příjemce grantu hl. m. Prahy (resp. osoba 
pověřená) zástupci OPP MHMP při závěrečné kontrole provedených prací 
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Příloha č. 10 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 31/77 ze dne 30. 11. 2017 

stejnopis č. 

DO DATEK  č .  1  

k VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVĚ                                            
č. DOT/80/02/000666/2017 

ze dne 19. 6. 2017 
o poskytnutí účelové dotace - grantu č. 014 C na zachování či obnovu 

památkové hodnoty a podstaty hmotného objektu 
 

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 10a zákona č. 250/2000 Sb.,                             
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon                     
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů), s použitím  zákona číslo  89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník), a zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) mezi těmito subjekty: 
 
Hlavní město Praha  
se sídlem Mariánské nám. 2, PSČ 110 00 Praha 1 
zastoupené Janem Wolfem, členem Rady hlavního města Prahy  
IČO: 00064581 
DIČ: CZ00064581 
bankovní spojení: PPF banka, a. s., se sídlem Evropská 2690/17, 160 41 Praha 6 
číslo účtu: 5157998/6000 
(dále jen poskytovatel) 
a 
Římskokatolická farnost u kostela Nejsvětějšího Srdce Páně Praha - Vinohrady  
se sídlem náměstí Jiřího z Poděbrad 112/19, 130 00 Praha 3 – Vinohrady 
registrovaná u Ministerstva kultury pod č. e. 8/1-01-266/1994 
zastoupená panem ThLic. Janem Houkalem, Th.D. 

 

IČO: 00676527  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4 
č. účtu. 11178349/0800 

 

(dále jen příjemce) 
 

 

I.  
1. Smluvní strany uzavřely dne 26. 6. 2017 Veřejnoprávní smlouvu č. DOT/80/02/000666/2017 

o poskytnutí účelové dotace – grantu č. 015 C na zachování či obnovu památkové hodnoty a 
podstaty objektu kostel Nejsvětějšího Srdce Páně, par. č. 2457, nám. Jiřího z Poděbrad, 
k.ú. Vinohrady, Praha 3 (dále jen Smlouva).  

V souladu s  čl. IV bod 12 a čl. VII bod 6 Zásad pro poskytování grantů vlastníkům 
památkově významných objektů v roce 2017 a na základě usnesení RHMP/ZHMP č.        , ze 
dne                 se smluvní strany dohodly na následující změně Smlouvy:  
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1.1. Článek I. bod 1 Smlouvy se ruší a nově zní: 
Předmětem smlouvy je poskytnutí účelové neinvestiční dotace/grantu poskytovatelem ve 
výši 2 653 000 Kč (slovy dvamilionyšestsetpadesáttřitisíc korun českých) na zachování či 
obnovu památkové hodnoty a podstaty hmotného objektu (dále jen obnova objektu) v roce 
2017: kostel Nejsvětějšího Srdce Páně, par. č. 2457, nám. Jiřího z Poděbrad, k.ú. 
Vinohrady, Praha 3. 

Výše účelové dotace/grantu představuje 40,80 % z celkových způsobilých (uznatelných) 
nákladů památkové obnovy, uvedených v Článku II. bod a) této Smlouvy. 

1.2. Článek I. bod 5 Smlouvy se ruší a nově zní: 
Příjemce se zavazuje použít grant výlučně na tyto stavební a případné restaurátorské 
práce:  

„obnova exteriéru zvonice kostela, severní a východní strana (I. etapa - 2016) a jižní a 
západní strana (II. etapa - 2017)" 

1.3. Článek II. písm. a) Smlouvy se ruší a nově zní: 
celkové náklady na stavební a případné restaurátorské práce uvedené v Článku I. odst. 5 
této smlouvy budou činit minimálně 6 502 118 Kč a budou součástí vyúčtování dle tohoto 
článku, písm. e), f) a g); 

 
1.4. Článek II. písm. f) Smlouvy se ruší a nově zní: 

zástupci OPP MHMP stanoví termín závěrečné kontroly provedených prací, na které byl 
poskytnut grant; tato kontrola může proběhnout až po nabytí platnosti a účinnosti tohoto 
dodatku, a to po uveřejnění tohoto dodatku ke smlouvě v registru smluv dle zákona č. 
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv, nejpozději však 18. 12. 2017 jinak nárok na čerpání grantu 
zaniká; 

 
1.5. Článek II. písm. h) Smlouvy se ruší a nově zní: 

poskytnutý grant bude proplacen nejpozději do 29. 12. 2017 na účet uvedený v záhlaví této 
smlouvy, a vždy však až na základě zápisu o provedené závěrečné kontrole prací zástupci 
OPP MHMP, pokud v něm bude osvědčeno splnění všech náležitostí a podmínek pro 
proplacení grantu dle tohoto článku, a po předání vyplněných Formulářů č. 1 a č. 2; 

 
1.6. Příloha č. 1 a příloha č. 2 ke smlouvě se mění tak, že se nahrazuje přílohou č. 1 a přílohou 

č. 2 k dodatku č. 1. 
 

2. V souladu s ust. § 43 z. č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, ve znění pozdějších předpisů, tímto 
poskytovatel potvrzuje, že tento dodatek č. 1 ke Smlouvě schválilo Zastupitelstvo hlavního 
města Prahy usnesením č.    ze dne 

3. Ostatní ustanovení shora uvedené Smlouvy zůstávají v celém svém rozsahu v platnosti beze 
změn. 
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II.  

1.  Tento dodatek č. 1 ke Smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními 
stranami a účinnosti dnem uveřejnění tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě prostřednictvím 
 registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 
pozdějších předpisů. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy 
prostřednictvím registru smluv zajistí poskytovatel. 

2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v šesti (6) autorizovaných stejnopisech, každý s platností 
originálu. Poskytovatel obdrží pět (5) stejnopisů a příjemce jeden (1) stejnopis. Autorizace se 
provede připojením otisku úředního razítka poskytovatele na přelepce dodatku č. 1. Tento 
dodatek č. 1 obsahuje tři (3) strany a dvě  (2) přílohy, tj. č. 1 a přílohu č. 2, které jsou jeho 
nedílnou součástí. 

3.   Za relevantní projev vůle smluvních stran se považuje pouze projev vůle učiněný v písemné 
formě, doručený druhé smluvní straně.  

4.  Vzájemná práva a povinnosti neupravené v tomto dodatku č. 1 se řídí zákonem o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve 
znění pozdějších předpisů, správním řádem, občanským zákoníkem, ostatními obecně 
závaznými právními předpisy a Zásadami pro poskytování grantů hl. m. Prahy vlastníkům 
památkově významných objektů v roce 2017, schválenými usnesením Rady hlavního města 
Prahy č. 1677 ze dne 27. 6. 2016. 

5.  Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek č. 1 byl uveden v Centrální 
evidenci smluv (CES) vedené poskytovatelem, která je veřejně přístupná a která obsahuje 
údaje o smluvních stranách, číselné označení Smlouvy a dodatků, datum podpisu a text 
Smlouvy a dodatků. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku č. 1 
nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení 
k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. 

6.   Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 1 přečetly, že s obsahem souhlasí, že dodatek č. 1 
byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, v souladu se zákonem, 
nepříčí se dobrým mravům a na důkaz toho připojují své podpisy. 

 
  v Praze dne .........................     v Praze dne ......................... 
 
 
 
 
           .…..............................................            ………........................................... 

           za příjemce          za poskytovatele  
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Příloha č. 1 k  veřejnoprávní smlouvě č. DOT/80/02/000666/2017 – dodatek č. 1 
 

VYÚČTOVÁNÍ GRANTU 
pro příjemce grantu hl. m. Prahy 
vlastníkům památkově významných objektů v roce 2017 
 

Vyplněný formulář s požadovanými doklady předá příjemce grantu poskytovateli (resp. osobě 
pověřené) zástupci OPP MHMP při závěrečné kontrole provedených prací 
 

Číslo grantu hl. m. Prahy:     Práce, na které byl grant hl. m. Prahy poskytnut: 

014C obnova exteriéru zvonice kostela, severní a východní strana (I. 
etapa - 2016) a jižní a západní strana (II. etapa - 2017)  

 
Skutečný začátek a konec realizace prací, na které byl grant hl. m. Prahy poskytnut: 

 
Začátek: Konec: 

 
Přehled financování 

vyplňte v souladu s přiloženými účetními nebo daňovými doklady 
(týká se prací, na které byl grant hl. m. Prahy poskytnut) 

náklady v Kč 
(podle přiložených účetních 
nebo daňových dokladů) 

A - celkový rozpočet prací ( = C + B )    

B - výše vlastního podílu financování ( = A – C )  

C - výše schváleného grantu hl. m. Prahy ( = A – B )  

 
Uveďte čísla účetních nebo daňových dokladů, které jsou nedílnou součástí tohoto 
vyúčtování: 
 

Příjemce je plátcem DPH:      ANO   /  NE      (Plátce DPH přiloží kopii registrace k DPH) 
 

 
Podpisy příjemců grantu hl. m. Prahy (resp. osob oprávněných k potvrzení správnosti faktur a 
závěrečného vyúčtování): 
 

- je-li žadatel plátcem DPH a uplatní-li odpočet DPH u příslušného finančního úřadu, uvede 
celkové náklady obnovy bez DPH. 

- je-li žadatel plátcem DPH a nemůže uplatnit odpočet DPH u příslušného finančního 
úřadu, uvede celkové náklady obnovy s DPH. 

- není-li žadatel plátcem DPH, uvede celkové náklady obnovy s DPH .  
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Příloha č. 2 k veřejnoprávní smlouvě č. DOT/80/02/000666/2017 – dodatek č. 1 
 
 

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ* 
 

o „Přehledu dotací poskytnutých z veřejných rozpočtů v rámci celé ČR“ 
v návaznosti na schválený projekt hl. m. Prahy  - rok 2017 

č. grantu: 014C    
 
Objekt: kostel Nejsvětějšího Srdce Páně, nám. Jiřího z Poděbrad, Praha 3 , 

k.ú. Vinohrady  
 
Předmět grantu: obnova exteriéru zvonice kostela, severní a východní strana 

(I. etapa - 2016) a jižní a západní strana (II. etapa - 2017)  
 

Veřejný 
poskytovatel  - 

název 

Název dotačního 
programu Předmět dotace 

Výše 
poskytnuté  
dotace v Kč 

    
    
    
    
Poznámka (doplňující informace k poskytnutým veřejným dotacím): 
 
 
 
 
V Praze dne 
Jméno / název vlastníka / vlastníků: Římskokatolická farnost u kostela Nejsvětějšího Srdce 
Páně Praha – Vinohrady, se sídlem náměstí Jiřího z Poděbrad 112/19, 130 00 Praha 3 – 
Vinohrady 
 
 
Jméno/a a podpis/y příjemce/ců grantu hl. m. Prahy (resp. osob oprávněných k potvrzení 
Čestného prohlášení):  
 

 
*Vyplněný formulář s požadovanými doklady předá příjemce grantu hl. m. Prahy (resp. osoba 
pověřená) zástupci OPP MHMP při závěrečné kontrole provedených prací 
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Příloha č. 11 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 31/77 ze dne 30. 11. 2017 

stejnopis č. 

DO DATEK  č .  1  

k VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVĚ  
č. DOT/80/02/000661/2017 

ze dne 26. 6. 2017 
o poskytnutí účelové dotace - grantu č. 015 C na zachování či obnovu 

památkové hodnoty a podstaty hmotného objektu 
 

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 10a zákona č. 250/2000 Sb.,                             
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon                     
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů), s použitím  zákona číslo  89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník), a zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) mezi těmito subjekty: 
 
Hlavní město Praha  
se sídlem Mariánské nám. 2, PSČ 110 00 Praha 1 
zastoupené Janem Wolfem, členem Rady hlavního města Prahy  
IČO: 00064581 
DIČ: CZ00064581 
bankovní spojení: PPF banka, a. s., se sídlem Evropská 2690/17, 160 41 Praha 6 
číslo účtu: 5157998/6000 
(dále jen poskytovatel) 

a 

 Římskokatolická farnost u kostela sv. Prokopa  Praha - Žižkov 
se sídlem Čajkovského 669/36, 130 00 Praha 3 - Žižkov 
registrovaná u Ministerstva kultury pod č. e. 8/1-01-311/1994 
zastoupená panem ThLic. Vítem Uhrem Th.D. 
IČO: 60434279 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s., se sídlem Na Pankráci 1724/129, 140 00 Praha 4 - Nusle 
č. ú. 4200172251/6800 
(dále jen příjemce) 

I.  
1. Smluvní strany uzavřely dne 26. 6. 2017 Veřejnoprávní smlouvu č. DOT/80/02/000661/2017 

o poskytnutí účelové dotace – grantu č. 015 C na zachování či obnovu památkové hodnoty a 
podstaty objektu kostel sv. Anny, Praha - Žižkov, par. 2022, Tovačovského, k.ú. Žižkov, 
Praha 3 (dále jen Smlouva).  
V souladu s čl. VII bod 6 Zásad pro poskytování grantů vlastníkům památkově významných 
objektů v roce 2017 a na základě usnesení RHMP/ZHMP č.          , ze dne                 se 
smluvní strany dohodly na následující změně Smlouvy:  
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1.1. Článek I. bod 1 Smlouvy se ruší a nově zní: 
Předmětem smlouvy je poskytnutí účelové neinvestiční dotace/grantu poskytovatelem ve 
výši 187 000 Kč (slovy jednostoosmdesátsedmtisíc korun českých) na zachování či obnovu 
památkové hodnoty a podstaty hmotného objektu (dále jen obnova objektu) v roce 2017: 
kostel sv. Anny, Praha - Žižkov, par. 2022, Tovačovského, k.ú. Žižkov, Praha 3. 

Výše účelové dotace/grantu představuje 47,95 % z celkových způsobilých (uznatelných) 
nákladů památkové obnovy, uvedených v Článku II. bod a) této Smlouvy. 

1.2. Článek I. bod 4 Smlouvy se ruší a nově zní: 
Příjemce se zavazuje použít grant výlučně na tyto stavební a případné restaurátorské 
práce:  

„restaurování 15 oken - etapa 2017“ 
 

1.3. Článek II. písm. a) Smlouvy se ruší a nově zní: 
celkové náklady na stavební a případné restaurátorské práce uvedené v Článku I. odst. 5 
této smlouvy budou činit minimálně 389 999 Kč a budou součástí vyúčtování dle tohoto 
článku, písm. e), f) a g); 
 

1.4. Článek II. písm. f) Smlouvy se ruší a nově zní: 
zástupci OPP MHMP stanoví termín závěrečné kontroly provedených prací, na které byl 
poskytnut grant; tato kontrola může proběhnout až po nabytí platnosti a účinnosti tohoto 
dodatku, a to po uveřejnění tohoto dodatku ke smlouvě v registru smluv dle zákona č. 
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv, nejpozději však 18. 12. 2017 jinak nárok na čerpání grantu 
zaniká; 

 
1.5. Článek II. písm. h) Smlouvy se ruší a nově zní: 

poskytnutý grant bude proplacen nejpozději do 29. 12. 2017 na účet uvedený v záhlaví této 
smlouvy, a vždy však až na základě zápisu o provedené závěrečné kontrole prací zástupci 
OPP MHMP, pokud v něm bude osvědčeno splnění všech náležitostí a podmínek pro 
proplacení grantu dle tohoto článku, a po předání vyplněných Formulářů č. 1 a č. 2; 

 
1.6. Příloha č. 1 a příloha č. 2 ke smlouvě se mění tak, že se nahrazuje přílohou č. 1 a přílohou 

č. 2 k dodatku č. 1. 
 

2. V souladu s ust. § 43 z. č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, ve znění pozdějších předpisů,  tímto 
poskytovatel potvrzuje, že tento dodatek č. 1 ke Smlouvě schválilo Zastupitelstvo hlavního 
města Prahy usnesením č.    ze dne 

3. Ostatní ustanovení shora uvedené Smlouvy zůstávají v celém svém rozsahu v platnosti beze 
změn. 
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II.  

1.  Tento dodatek č. 1 ke Smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními 
stranami a účinnosti dnem uveřejnění tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě prostřednictvím 
 registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 
pozdějších předpisů. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy 
prostřednictvím registru smluv zajistí poskytovatel. 

2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v šesti (6) autorizovaných stejnopisech, každý s platností 
originálu. Poskytovatel obdrží pět (5) stejnopisů a příjemce jeden (1) stejnopis. Autorizace se 
provede připojením otisku úředního razítka poskytovatele na přelepce dodatku č. 1. Tento 
dodatek č. 1 obsahuje tři (3) strany a dvě  (2) přílohy, tj. č. 1 a přílohu č. 2, které jsou jeho 
nedílnou součástí. 

3.   Za relevantní projev vůle smluvních stran se považuje pouze projev vůle učiněný v písemné 
formě, doručený druhé smluvní straně.  

4.  Vzájemná práva a povinnosti neupravené v tomto dodatku č. 1 se řídí zákonem o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve 
znění pozdějších předpisů, správním řádem, občanským zákoníkem, ostatními obecně 
závaznými právními předpisy a Zásadami pro poskytování grantů hl. m. Prahy vlastníkům 
památkově významných objektů v roce 2017, schválenými usnesením Rady hlavního města 
Prahy č. 1677 ze dne 27. 6. 2016. 

5.  Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek č. 1 byl uveden v Centrální 
evidenci smluv (CES) vedené poskytovatelem, která je veřejně přístupná a která obsahuje 
údaje o smluvních stranách, číselné označení Smlouvy a dodatků, datum podpisu a text 
Smlouvy a dodatků. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku č. 1 
nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení 
k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. 

6.   Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 1 přečetly, že s obsahem souhlasí, že dodatek č. 1 
byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, v souladu se zákonem, 
nepříčí se dobrým mravům a na důkaz toho připojují své podpisy. 

  v Praze dne .........................     v Praze dne ......................... 
 
 
 
 
           .…..............................................            ………........................................... 

           za příjemce          za poskytovatele  
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Příloha č. 1 k veřejnoprávní smlouvě č. DOT/80/02/000661/2017 – dodatek č. 1 

 

VYÚČTOVÁNÍ GRANTU 
pro příjemce grantu hl. m. Prahy 
vlastníkům památkově významných objektů v roce 2017 
 

Vyplněný formulář s požadovanými doklady předá příjemce grantu poskytovateli (resp. osobě 
pověřené) zástupci OPP MHMP při závěrečné kontrole provedených prací 
 

Číslo grantu hl. m. Prahy:     Práce, na které byl grant hl. m. Prahy poskytnut: 

015C restaurování 15 oken - etapa 2017 

 
Skutečný začátek a konec realizace prací, na které byl grant hl. m. Prahy poskytnut: 

 
Začátek: Konec: 

 
Přehled financování 

vyplňte v souladu s přiloženými účetními nebo daňovými doklady 
(týká se prací, na které byl grant hl. m. Prahy poskytnut) 

náklady v Kč 
(podle přiložených účetních 
nebo daňových dokladů) 

A - celkový rozpočet prací ( = C + B )    

B - výše vlastního podílu financování ( = A – C )  

C - výše schváleného grantu hl. m. Prahy ( = A – B )  

 
Uveďte čísla účetních nebo daňových dokladů, které jsou nedílnou součástí tohoto 
vyúčtování: 
 

Příjemce je plátcem DPH:      ANO   /  NE      (Plátce DPH přiloží kopii registrace k DPH) 
 

 
Podpisy příjemců grantu hl. m. Prahy (resp. osob oprávněných k potvrzení správnosti faktur a 
závěrečného vyúčtování): 
 

- je-li žadatel plátcem DPH a uplatní-li odpočet DPH u příslušného finančního úřadu, uvede 
celkové náklady obnovy bez DPH. 

- je-li žadatel plátcem DPH a nemůže uplatnit odpočet DPH u příslušného finančního 
úřadu, uvede celkové náklady obnovy s DPH. 

- není-li žadatel plátcem DPH, uvede celkové náklady obnovy s DPH .  



 5 

 
Příloha č. 2 k veřejnoprávní smlouvě č. DOT/80/02/000661/2017 – dodatek č. 1 
 
 

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ* 
 

o „Přehledu dotací poskytnutých z veřejných rozpočtů v rámci celé ČR“ 
v návaznosti na schválený projekt hl. m. Prahy  - rok 2017 

č. grantu: 015C    
 
Objekt: Kostel sv. Anny, Praha - Žižkov, Tovačovského, Praha 3, k. ú. 

Žižkov  
 
Předmět grantu: restaurování 15 oken - etapa 2017 
 

Veřejný 
poskytovatel  - 

název 

Název dotačního 
programu Předmět dotace 

Výše 
poskytnuté  
dotace v Kč 

    
    
    
    
Poznámka (doplňující informace k poskytnutým veřejným dotacím): 
 
 
 
 
V Praze dne 
Jméno / název vlastníka / vlastníků: Římskokatolická farnost u kostela sv. Prokopa  Praha 
– Žižkov, se sídlem Čajkovského 669/36, 130 00 Praha 3 - Žižkov 
 
 
Jméno/a a podpis/y příjemce/ců grantu hl. m. Prahy (resp. osob oprávněných k potvrzení 
Čestného prohlášení):  
 
 
 

 
*Vyplněný formulář s požadovanými doklady předá příjemce grantu hl. m. Prahy (resp. osoba 
pověřená) zástupci OPP MHMP při závěrečné kontrole provedených prací 
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Příloha č. 12 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 31/77 ze dne 30. 11. 2017 

stejnopis č. 

DO DATEK  č .  1  

k VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVĚ   
č. DOT/80/02/000668/2017 

ze dne 19. 6. 2017 
o poskytnutí účelové dotace - grantu č. 020 C na zachování či obnovu 

památkové hodnoty a podstaty hmotného objektu 
 

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 10a zákona č. 250/2000 Sb.,                             
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon                     
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů), s použitím  zákona číslo  89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník), a zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) mezi těmito subjekty: 
 
Hlavní město Praha  
se sídlem Mariánské nám. 2, PSČ 110 00 Praha 1 
zastoupené Janem Wolfem, členem Rady hlavního města Prahy  
IČO: 00064581 
DIČ: CZ00064581 
bankovní spojení: PPF banka, a. s., se sídlem Evropská 2690/17, 160 41 Praha 6 
číslo účtu: 5157998/6000 
(dále jen poskytovatel) 
a 
Obec křesťanů v České republice  
se sídlem Na Špejcharu 291/3, 170 00 Praha 7 – Holešovice 
registrovaná u Ministerstva kultury pod č. e. 8213/2002-23 
zastoupená paní Věrou Libichovou a panem Tomášem Boňkem 

 

IČO: 73631094  
bankovní spojení:  Fio banka, a.s., V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1 
č. účtu. 2700283389/2010  
(dále jen příjemce) 

 

  

I.  
1. Smluvní strany uzavřely dne 19. 6. 2017 Veřejnoprávní smlouvu č. DOT/80/02/000668/2017 

o poskytnutí účelové dotace – grantu č. 020 C na zachování či obnovu památkové hodnoty a 
podstaty objektu Wilfertova vila, č.p. 291, Na Špejcharu 3, k.ú. Holešovice, Praha 7 (dále 
jen Smlouva).  

V souladu s  čl. IV bod 12 Zásad pro poskytování grantů vlastníkům památkově významných 
objektů v roce 2017 a na základě usnesení  RHMP/ZHMP č.         , ze dne                 se 
smluvní strany dohodly na následující změně Smlouvy:  
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1.1. Článek I. bod 1 Smlouvy se ruší a nově zní: 
Předmětem smlouvy je poskytnutí účelové neinvestiční dotace/grantu poskytovatelem ve 
výši 1 140 000 Kč (slovy jedenmilionjednostočtyřicettisíc korun českých) na zachování či 
obnovu památkové hodnoty a podstaty hmotného objektu (dále jen obnova objektu) v roce 
2017: Wilfertova vila, č.p. 291, Na Špejcharu 3, k.ú. Holešovice, Praha 7. 

Výše účelové dotace/grantu představuje 63,18 % z celkových způsobilých (uznatelných) 
nákladů památkové obnovy, uvedených v Článku II. bod a) této Smlouvy. 

1.2. Článek I. bod 4 Smlouvy se ruší a nově zní: 
Příjemce se zavazuje použít grant výlučně na tyto stavební a případné restaurátorské 
práce:  

„oprava jižní strany a částečně západní strany fasády včetně restaurování mozaiky a 
oprava fasády na zbylé části domu - sever, východ - etapa dokončení“ 

 
1.3. Článek II. písm. a) Smlouvy se ruší a nově zní: 

celkové náklady na stavební a případné restaurátorské práce uvedené v Článku I. odst. 5 
této smlouvy budou činit minimálně 1 804 205 Kč a budou součástí vyúčtování dle tohoto 
článku, písm. e), f) a g); 

 
1.4. Článek II. písm. f) Smlouvy se ruší a nově zní: 

zástupci OPP MHMP stanoví termín závěrečné kontroly provedených prací, na které byl 
poskytnut grant; tato kontrola může proběhnout až po nabytí platnosti a účinnosti tohoto 
dodatku, a to po uveřejnění tohoto dodatku ke smlouvě v registru smluv dle zákona č. 
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv, nejpozději však 18. 12. 2017 jinak nárok na čerpání grantu 
zaniká; 

 
1.5. Článek II. písm. h) Smlouvy se ruší a nově zní: 

poskytnutý grant bude proplacen nejpozději do 29. 12. 2017 na účet uvedený v záhlaví této 
smlouvy, a vždy však až na základě zápisu o provedené závěrečné kontrole prací zástupci 
OPP MHMP, pokud v něm bude osvědčeno splnění všech náležitostí a podmínek pro 
proplacení grantu dle tohoto článku, a po předání vyplněných Formulářů č. 1 a č. 2; 

 
1.6. Příloha č. 1 a příloha č. 2 ke smlouvě se mění tak, že se nahrazuje přílohou č. 1 a přílohou 

č. 2 k dodatku č. 1. 
 

2. V souladu s ust. § 43 z. č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, ve znění pozdějších předpisů,  tímto 
poskytovatel potvrzuje, že tento dodatek č. 1 ke Smlouvě schválilo Zastupitelstvo hlavního 
města Prahy usnesením č.    ze dne 

3. Ostatní ustanovení shora uvedené Smlouvy zůstávají v celém svém rozsahu v platnosti beze 
změn. 
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II.  

 
1.  Tento dodatek č. 1 ke Smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními 

stranami a účinnosti dnem uveřejnění tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě prostřednictvím 
 registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 
pozdějších předpisů. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy 
prostřednictvím registru smluv zajistí poskytovatel. 

2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v šesti (6) autorizovaných stejnopisech, každý s platností 
originálu. Poskytovatel obdrží pět (5) stejnopisů a příjemce jeden (1) stejnopis. Autorizace se 
provede připojením otisku úředního razítka poskytovatele na přelepce dodatku č. 1. Tento 
dodatek č. 1 obsahuje tři (3) strany a dvě  (2) přílohy, tj. č. 1 a přílohu č. 2, které jsou jeho 
nedílnou součástí. 

3.   Za relevantní projev vůle smluvních stran se považuje pouze projev vůle učiněný v písemné 
formě, doručený druhé smluvní straně.  

4.  Vzájemná práva a povinnosti neupravené v tomto dodatku č. 1 se řídí zákonem o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve 
znění pozdějších předpisů, správním řádem, občanským zákoníkem, ostatními obecně 
závaznými právními předpisy a Zásadami pro poskytování grantů hl. m. Prahy vlastníkům 
památkově významných objektů v roce 2017, schválenými usnesením Rady hlavního města 
Prahy č. 1677 ze dne 27. 6. 2016. 

5.  Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek č. 1 byl uveden v Centrální 
evidenci smluv (CES) vedené poskytovatelem, která je veřejně přístupná a která obsahuje 
údaje o smluvních stranách, číselné označení Smlouvy a dodatků, datum podpisu a text 
Smlouvy a dodatků. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku č. 1 
nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení 
k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. 

6.   Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 1 přečetly, že s obsahem souhlasí, že dodatek č. 1 
byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, v souladu se zákonem, 
nepříčí se dobrým mravům a na důkaz toho připojují své podpisy. 

  v Praze dne .........................     v Praze dne ......................... 
 
 
 
           .…..............................................            ………........................................... 

           za příjemce          za poskytovatele  
 

         
            .….............................................. 
                        za příjemce 
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Příloha č. 1 k veřejnoprávní smlouvě č. DOT/80/02/000668/2017 – dodatek č. 1 

 

VYÚČTOVÁNÍ GRANTU 
pro příjemce grantu hl. m. Prahy 
vlastníkům památkově významných objektů v roce 2017 
 

Vyplněný formulář s požadovanými doklady předá příjemce grantu poskytovateli (resp. osobě 
pověřené) zástupci OPP MHMP při závěrečné kontrole provedených prací 
 

Číslo grantu hl. m. Prahy:     Práce, na které byl grant hl. m. Prahy poskytnut: 

                020C 
oprava jižní strany a částečně západní strany fasády včetně 
restaurování mozaiky a oprava fasády na zbylé části domu - sever, 
východ - etapa dokončení 

 
Skutečný začátek a konec realizace prací, na které byl grant hl. m. Prahy poskytnut: 

 
Začátek: Konec: 

 
Přehled financování 

vyplňte v souladu s přiloženými účetními nebo daňovými doklady 
(týká se prací, na které byl grant hl. m. Prahy poskytnut) 

náklady v Kč 
(podle přiložených účetních 
nebo daňových dokladů) 

A - celkový rozpočet prací ( = C + B )    

B - výše vlastního podílu financování ( = A – C )  

C - výše schváleného grantu hl. m. Prahy ( = A – B )  

 
Uveďte čísla účetních nebo daňových dokladů, které jsou nedílnou součástí tohoto 
vyúčtování: 
 

Příjemce je plátcem DPH:      ANO   /  NE      (Plátce DPH přiloží kopii registrace k DPH) 
 

 
Podpisy příjemců grantu hl. m. Prahy (resp. osob oprávněných k potvrzení správnosti faktur a 
závěrečného vyúčtování): 

- je-li žadatel plátcem DPH a uplatní-li odpočet DPH u příslušného finančního úřadu, uvede 
celkové náklady obnovy bez DPH. 

- je-li žadatel plátcem DPH a nemůže uplatnit odpočet DPH u příslušného finančního 
úřadu, uvede celkové náklady obnovy s DPH. 

- není-li žadatel plátcem DPH, uvede celkové náklady obnovy s DPH .  
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Příloha č. 2 k veřejnoprávní smlouvě č. DOT/80/02/000668/2017 – dodatek č. 1 
 
 

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ* 
 

o „Přehledu dotací poskytnutých z veřejných rozpočtů v rámci celé ČR“ 
v návaznosti na schválený projekt hl. m. Prahy  - rok 2017 

č. grantu: 020C    
 
Objekt: Wilfertova vila, Na Špejcharu 291/3, Praha 7, k.ú. Holešovice  
 
Předmět grantu: oprava jižní strany a částečně západní strany fasády včetně 

restaurování mozaiky a oprava fasády na zbylé části domu - 
sever, východ - etapa dokončení 

 
Veřejný 

poskytovatel  - 
název 

Název dotačního 
programu Předmět dotace 

Výše 
poskytnuté  
dotace v Kč 

    
    
    
    
Poznámka (doplňující informace k poskytnutým veřejným dotacím): 
 
 
 
 
V Praze dne 
Jméno / název vlastníka / vlastníků: Obec křesťanů v České republice, se sídlem Na 
Špejcharu 291/3, 170 00 Praha 7 – Holešovice 
 
Jméno/a a podpis/y příjemce/ců grantu hl. m. Prahy (resp. osob oprávněných k potvrzení 
Čestného prohlášení):  
 
 

 
*Vyplněný formulář s požadovanými doklady předá příjemce grantu hl. m. Prahy (resp. osoba 
pověřená) zástupci OPP MHMP při závěrečné kontrole provedených prací 
 

 



  Příloha č. 13 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 31/77 ze dne 30. 11. 2017 
                                                             
 

VZO R 
P I D  . . . . . . . . . .  

stejnopis č. ……… 
 

VE Ř E J N O P R ÁVN Í  S M LO UVA  
č. DOT…………../2017 

 
o poskytnutí účelové neinvestiční dotace - grantu č.  ……………..  na zachování či 

obnovu památkové hodnoty a podstaty hmotného objektu 
 

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 10a zákona č. 250/2000 Sb.,                             
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon                       
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů“), s použitím  zákona č.  89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) a  zákona 
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), mezi 
těmito subjekty:    
  
Hlavní město Praha 
se sídlem Mariánské nám. 2, 110 00 Praha 1 
zastoupené ……………………………………………………………………………………… 
IČO: 00064581 
DIČ: CZ00064581 
bankovní spojení: PPF banka, a. s., se sídlem Evropská 2690/17, 160 41 Praha 6 
číslo účtu: 5157998/6000 
(dále jen poskytovatel) 
 
a 
 
jméno a příjmení / název ……………………………………………………………………….. 
zastoupený(á) …………………………………………………………………………………... 
bytem / místem podnikání / sídlem …………………………………………………………….. 
registrovaný(á) …………………………………………………………………………………. 
datum narození …………………………………………………………………………………. 
IČO: ……………………………………………………………………………………………. 
DIČ: …………………………………………………………………………………………….  
bankovní spojení: ………………………………………………………………………………. 
číslo účtu: ………………………………………………………………………………………. 
(dále jen příjemce) 
 
 

I. Předmět smlouvy 

1. Předmětem smlouvy je poskytnutí účelové neinvestiční dotace/grantu poskytovatelem 
příjemci ve výši…………. Kč (slovy…………….) na zachování či obnovu památkové 
hodnoty a podstaty hmotného objektu (dále jen „obnova objektu“) v roce 2017: 
………………………………………………..................................................................... 

Výše účelové dotace/grantu představuje ……....% z celkových způsobilých 
(uznatelných) nákladů památkové obnovy, uvedených v Článku II. bod a) této smlouvy. 
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V souladu s  § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších 
předpisů, tímto poskytovatel potvrzuje, že tuto smlouvu schválila/o Rada hlavního 
města Prahy/Zastupitelstvo hlavního města Prahy usnesením  č. ……………………ze 
dne ………. 

2. Poskytovatel poskytne příjemci grant (viz čl. I./1) na obnovu objektu, uvedeného 
v odstavci 1 Článku I. této smlouvy, v rozsahu prací specifikovaných v odstavci 5/4 
Článku I. této smlouvy, při splnění podmínek uvedených v Článku II. a povinností 
uvedených v  této smlouvě, a to poukázáním finančních prostředků na účet příjemce.  

3. Tento grant je poskytován jako podpora malého rozsahu (de minimis) ve smyslu 
nařízení Komise (EU) č. 1407/2013  ze dne 18. 12. 2013 o použití článků 107 a 108 
Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de  minimis (V případě, že grant není 
poskytován jako podpora malého rozsahu, tento odstavec se neuvádí.). 
Poskytnutí  dotace/grantu kumulativně nenaplňuje znaky veřejné podpory dle čl. 107 
odst. 1 Smlouvy o fungování EU a uvedená dotace/grant  nezakládá veřejnou podporu. 
(V případě, že grant je poskytován jako podpora malého rozsahu, tento odstavec se 
neuvádí.). 

4. Žadateli, kterému byl grant RHMP nebo ZHMP schválen formou veřejné podpory 
v režimu „de minimis“ a ke dni podpisu veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové 
dotace by došlo k překročení celkové výše podpory „de minimis“, budou finanční 
prostředky poskytnuty pouze do této výše (V případě, že grant není poskytován jako 
podpora malého rozsahu, tento odstavec se neuvádí.). 
 

5. Příjemce se zavazuje použít grant výlučně na tyto stavební a případné restaurátorské 
práce:  
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 

6. Příjemce poskytnutý grant přijímá a zavazuje se dodržovat podmínky pro jeho čerpání 
uvedené v této smlouvě. 

 
II. Čerpání grantu 

 Podmínky pro čerpání poskytnutého grantu:  

a) celkové náklady na stavební a případné restaurátorské práce uvedené v Článku I. 
odst. 4/5 této smlouvy budou činit minimálně ……………. Kč a budou součástí 
vyúčtování dle tohoto článku, písm. e), f) a g); 

b) obnova objektu uvedeného v Článku I. odst. 1 této smlouvy bude provedena 
v souladu se závazným stanoviskem k provedení prací vydaným odborem 
památkové péče Magistrátu hlavního města Prahy (dále jen OPP MHMP) 
podle § 14  zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších 
předpisů; 

c) případné restaurátorské práce budou provedeny osobou mající k restaurování 
povolení udělené Ministerstvem kultury; 

d) v případě stavebních a restaurátorských prací, které se po jejich ukončení nebudou 
pohledově uplatňovat (budou zakryty), je příjemce povinen seznamovat zástupce 
poskytovatele - OPP MHMP, specializovaného územního pracovníka (dále jen 
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SUP), s průběhem jejich realizace a před zakrytím těchto prací písemně vyzvat SUP 
k prohlídce; 

e)  poskytovatel prostřednictvím svých zástupců OPP MHMP stanoví termín závěrečné 
kontroly provedených prací, na které byl poskytnut grant; tato kontrola může 
proběhnout až po nabytí účinnosti této smlouvy, tj. po uveřejnění této smlouvy 
prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 
registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), 
nejpozději však 18. 12. 2017, jinak nárok na poskytnutí grantu zaniká;  

f) při závěrečné kontrole provedených prací, na které byl poskytnut grant, bude 
odevzdán formulář „Vyúčtování grantu“ za rok 2017, který tvoří Přílohu č. 1 této 
Smlouvy a formulář „Přehled dotací z veřejných zdrojů v rámci celé ČR“ na 
schválený projekt hl. m. Prahy za rok 2017, který tvoří Přílohu č. 2 této smlouvy 
(dále jen Formuláře). Společně s Formuláři je příjemce povinen zástupcům OPP 
MHMP předat i účetní nebo daňové doklady (např. faktury) nebo jejich kopie, které 
musejí obsahovat výkaz výměr s uvedením jednotkových cen (tyto údaje lze přiložit 
k účetnímu nebo daňovému dokladu formou přílohy). Účetní daňové doklady (např. 
faktury) musejí být doloženy vč. položkových rozpočtů (předloženy do výše 
minimálních nákladů dle písmene a) Článku II. této smlouvy), další doklady 
související s předmětem grantu a v případě restaurátorských prací restaurátorskou 
zprávu a kopii povolení k restaurování podle písmene c) Článku II. této smlouvy. Je-
li příjemce grantu ke dni vyúčtování grantu plátcem daně z přidané hodnoty (dále jen 
„DPH“) a uplatní- li odpočet DPH, předloží také kopii registrace k  DPH.  

g) poskytnutý grant bude poskytovatelem proplacen příjemci nejpozději 
do 29. 12. 2017 na účet uvedený v záhlaví této smlouvy, a vždy však až na základě 
zápisu o provedené závěrečné kontrole prací zástupci OPP MHMP, pokud v něm 
bude osvědčeno splnění všech náležitostí a podmínek pro proplacení grantu dle 
tohoto článku, a po předání vyplněných Formulářů 

 h) nevyčerpaný grant nebo jeho část, která nebyla vyčerpána, nelze čerpat 
v následujícím roce a příjemce je povinen v takovém případě nevyčerpaný grant či 
jeho nevyčerpanou část poskytovateli vrátit. Příjemce je povinen při vrácení grantu 
nebo jeho části dle této smlouvy uvádět jako variabilní symbol své IČO 
(identifikační číslo)/datum narození. 

 
III. Práva a povinnosti 

1. Příjemce se zavazuje postupovat v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o zadávání veřejných 
zakázek“), dojde-li k naplnění stanovených podmínek, zejména pak uvedených v § 4 
odst. 2 zákona o zadávání veřejných zakázek. V případě, že tak příjemce neučiní, nárok 
na grant bez dalšího zaniká. Dokumentaci k zadávacímu řízení pro veřejnou zakázku, 
smlouvu o dílo a protokol o předání díla je nutné předložit poskytovateli nejpozději 
s vyúčtováním grantu.  

2. Příjemce se zavazuje umožnit poskytovateli na základě písemné výzvy provedení 
veřejnosprávní kontroly nakládání s poskytnutým grantem (s veřejnými prostředky) a 
vytvořit mu základní podmínky k provedení této kontroly podle zákona č. 320/2001 Sb., 
o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční 
kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a poskytnout mu k tomuto účelu veškerou 
potřebnou součinnost a dokumentaci, včetně účetních, finančních a statistických výkazů, 
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hlášení a zpráv, a to po dobu 5 let, kdy je příjemce povinen podle zákona č. 563/1991 
Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, uschovávat účetní záznamy a účetní 
doklady. 

3. Příjemce se zavazuje čerpání grantu účtovat odděleně na samostatných analytických 
účtech nebo vést poskytnutý grant odděleně v účetní evidenci, popř. vést pro poskytnutý 
grant odděleně daňovou evidenci v souladu se zákonem č. 586/1992 Sb., o daních 
z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o daních z příjmů“). Současně 
se příjemce zavazuje na požádání umožnit poskytovateli grantu kontrolu originálních 
písemností vztahujících se k tomuto účtování. 

4. Příjemce je povinen poskytovateli neprodleně oznámit změnu veškerých údajů 
uvedených v této smlouvě, včetně změny údajů týkajících se objektu uvedeného 
v Článku I. odst. 1 této smlouvy, a to kdykoliv po dobu účinnosti této smlouvy.  Je-li 
příjemcem právnická osoba a v době účinnosti této smlouvy dojde k její přeměně nebo 
zrušení s likvidací, je příjemce povinen oznámit neprodleně tuto skutečnost 
poskytovateli, přičemž práva a povinnosti z této smlouvy přecházejí na nově vzniklou 
právnickou osobu nebo se stanou předmětem likvidace.  

5. V případě přechodu nebo převodu vlastnictví (nikoli přechodu z důvodu dědictví, či 
zrušení s likvidací) objektu uvedeného v Článku I. odst. 1 této smlouvy v průběhu 3 let 
od poskytnutí grantu, je příjemce povinen vrátit poskytovateli celý grant, a to do 30 
kalendářních dnů od zápisu změny vlastníka / spoluvlastníků ve veřejném seznamu 
(katastru nemovitostí). Je-li příjemcem grantu společenství vlastníků, je povinno při 
převodu vlastnictví jednotky (jednotek) vrátit poskytovateli poměrnou část grantu, 
odpovídající výši spoluvlastnického podílu, který je předmětem převodu; je-li 
příjemcem grantu vlastník / spoluvlastníci jednotky v objektu, který je předmětem 
bytového spoluvlastnictví podle občanského zákoníku, je povinen vrátit poskytovateli 
grant v plné výši.  

6. Za poskytovatele v průběhu obnovy objektu uvedeného v Článku I. odst. 1 této smlouvy 
o čerpání poskytnutého grantu jednají zástupci OPP MHMP. 

7. Příjemce se zavazuje dodržovat Zásady pro poskytování grantů hl. m. Prahy vlastníkům 
památkově významných objektů v roce 2017, schválené jako Příloha č. 1 k usnesení 
Rady hlavního města Prahy č. 1677 ze dne 27. 6. 2016. 

8. Přijetí grantu příjemcem se řídí platnými daňovými předpisy České republiky, zejména 
zákonem o daních z příjmů. 

9. Příjemce je povinen umístit na objekt uvedený v Článku I. odst. 1 této smlouvy tabulku 
s označením „Obnova tohoto objektu probíhá za přispění grantu hlavního města Prahy“. 
Tato tabulka musí být připevněna na dobře viditelném místě u vchodu do objektu 
uvedeného v Článku I. odst. 1 této smlouvy (není-li to možné, na jiném viditelném 
místě), a to po celou dobu, kdy probíhají práce uvedené v Článku I. odst. 5/4 této 
smlouvy. Tuto tabulku obdrží příjemce od poskytovatele při podpisu této smlouvy. 
V případě jejího odcizení či poškození je příjemce povinen si u zástupce OPP MHMP 
vyžádat novou tabulku a znovu ji umístit na objekt uvedený v Článku I. odst. 1 této 
smlouvy podle tohoto odstavce. 

10. Je-li objekt uvedený v Článku I. odst. 1 této smlouvy zapsán v Ústředním seznamu 
kulturních památek České republiky podle § 7 zákona č. 20/1987 Sb., o státní 
památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, zavazuje se příjemce umístit na objekt 
tabulku s názvem „Kulturní památka“ opatřenou velkým státním znakem České 
republiky. Poskytovatel předá příjemci tuto tabulku zdarma při podpisu této smlouvy. 
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To se netýká objektů, které již jsou takovou tabulkou označeny. Přesné umístění tabulky 
bude provedeno po dohodě se zástupci OPP MHMP. 

11. Příjemce se zavazuje umožnit zástupcům OPP MHMP přístup do objektu uvedeného 
v Článku I. odst. 1 této smlouvy za účelem průběžného sledování obnovy a kontroly 
provedených prací v souvislosti s čerpáním poskytnutého grantu. 

12. Příjemce se zavazuje uvádět na všech propagačních materiálech či v rámci jiné realizace 
projektu jako poskytovatele hlavní město Prahu. 

13. Je-li příjemcem fyzická osoba, pak podpisem této smlouvy uděluje podle zákona 
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, svůj výslovný souhlas se zpracováním svých osobních údajů – 
jména, příjmení, data narození a místa trvalého pobytu (dále jen osobní údaje) 
poskytovatelem, a to v rámci úkonů souvisejících s poskytnutím a čerpáním účelové 
dotace – grantu dle Článku I. této smlouvy a s uvedením svých osobních údajů na 
tiskových materiálech poskytovatele, určených k projednávání Radou hlavního města 
Prahy nebo Zastupitelstvem hlavního města Prahy, jakožto i na internetových stránkách 
poskytovatele, a to po dobu nezbytnou k realizaci rozhodnutí Rady hlavního města 
Prahy nebo Zastupitelstva hlavního města Prahy a dále po dobu, po kterou je 
poskytovatel dle platné právní úpravy povinen zpracovávat / archivovat dokumenty, 
obsahující osobní údaje příjemce. 

 

IV. Ostatní ujednání 

1.  Pokud celkové náklady provedených stavebních či restaurátorských prací, uvedených 
v Článku II. písm. a) této smlouvy budou: 

− nižší o jakoukoliv částku (v porovnání s objemem a druhem prací uvedených v této 
smlouvě), bude grant snížen poměrně tomuto rozdílu (zaokrouhleno směrem dolů na 
tisíce Kč). Snížení grantu podle tohoto odstavce předkládá věcně příslušný člen 
Rady hlavního města Prahy na návrh ředitele OPP MHMP  a to po projednání věcně 
příslušnou Komisí RHMP a věcně příslušným Výborem ZHMP, ke schválení Radě 
hlavního města Prahy, resp. Zastupitelstvu hlavního města Prahy, 

− vyšší o jakoukoliv částku (v porovnání s objemem a druhem prací uvedených v této 
smlouvě), výše grantu se nemění.  

2. V případě provedení pouze části prací, na které byl grant poskytnut, bude grant snížen 
ve výši odpovídající neprovedeným pracím (v porovnání s objemem a druhem prací 
uvedených v této smlouvě). Snížení grantu bude zaokrouhleno směrem dolu na tisíce 
Kč. Snížení grantu podle tohoto odstavce předkládá věcně příslušný člen Rady hlavního 
města Prahy na návrh ředitele OPP MHMP, a to po projednání věcně příslušnou Komisí 
RHMP a věcně příslušným Výborem ZHMP, ke schválení Radě hlavního města Prahy, 
resp. Zastupitelstvu hlavního města Prahy. 

3. Pokud příjemce dotace poruší povinnost stanovenou právním předpisem, touto 
smlouvou nebo přímo použitelným předpisem EU a neoprávněně použije či zadrží 
poskytnuté finanční  prostředky/grant, je povinen provést odvod za porušení rozpočtové 
kázně, příp. část v rozsahu tohoto porušení, do rozpočtu poskytovatele dle ust. § 22 
zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. V případě prodlení s jeho 
vrácením je příjemce povinen uhradit poskytovateli penále dle tohoto zákona.  
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V. Zánik smlouvy 

1. Smlouva zaniká:  
a) uplynutím doby, na kterou byla uzavřena, tj. dle Článku VI, odst. 2 této smlouvy. 
b) výpovědí bez udání důvodu se 7 denní výpovědní lhůtou, která počíná běžet dnem 

doručení výpovědi druhé smluvní straně.  
Výpovědí smlouvy zaniká příjemci právo na proplacení grantu. V případě, že již byl 
grant, či jeho část, poskytovatelem příjemci proplacena, je příjemce povinen již 
proplacenou částku vrátit poskytovateli, a to nejpozději do 30 dnů od zániku 
smlouvy.   
 

 

VI. Závěrečná ustanovení 

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a 
účinnosti nabývá dnem uveřejnění této smlouvy  prostřednictvím registru smluv dle 
zákona o registru smluv.  

2. Smlouva je uzavírána na dobu určitou, a to do 3 let od její účinnosti. 
3. Změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny pouze formou písemných, 

postupně číslovaných dodatků, podepsaných oběma smluvními stranami.  
4. Za relevantní projev vůle smluvních stran se považuje pouze projev vůle učiněný 

v písemné formě, doručený druhé smluvní straně. 

5. Vzájemná práva a povinnosti neupravené v této smlouvě se řídí zákonem o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zákonem o daních z příjmů, správním 
řádem, občanským zákoníkem, ostatními obecně závaznými právními předpisy 
a Zásadami pro poskytování grantů hl. m. Prahy vlastníkům památkově významných 
objektů v roce 2017, schválenými usnesením Rady hlavního města Prahy č. 1677 ze dne 
27. 6. 2016. 

6. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v Centrální 
evidenci smluv (CES) vedené poskytovatelem, která je veřejně přístupná a která 
obsahuje údaje o smluvních stranách, číselné označení této smlouvy, datum jejího 
podpisu a text této smlouvy.  

7. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle 
zákona o registru smluv zajistí poskytovatel.  

8. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za 
obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití 
a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. 

9. Tato smlouva se vyhotovuje v 6 (šesti) autorizovaných stejnopisech s platností 
originálu, z nichž poskytovatel obdrží 5 (pět) stejnopisů a příjemce 1 (jeden) stejnopis. 
Autorizace se provede připojením otisku úředního razítka poskytovatele na přelepce 
smlouvy. Tato smlouva sestává ze …… stran textu smlouvy, jedné strany přílohy č. 1 a 
jedné strany přílohy č. 2, které jsou jejími nedílnými součástmi. 
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10. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, že s obsahem souhlasí, že smlouva 
byla sepsána na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, v souladu se 
zákonem, nepříčí se dobrým mravům a na důkaz toho připojují své podpisy. 

 
 

 
     v Praze dne ………. 2017                v Praze dne ………. 2017 
 
 
 

za příjemce                      za poskytovatele  
 
…….…..............................................          ………………..........................................  
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Příloha č. 1 k veřejnoprávní smlouvě č. DOT…………………………./ 2017 
 
 

VYÚČTOVÁNÍ GRANTU 
pro příjemce grantu hl. m. Prahy 
vlastníkům památkově významných objektů v roce 2017 
 
Vyplněný formulář s požadovanými doklady předá příjemce grantu poskytovateli (resp. osobě 
pověřené) zástupci OPP MHMP při závěrečné kontrole provedených prací 

 
Číslo grantu hl. m. Prahy:     Práce, na které byl grant hl. m. Prahy poskytnut: 

  

 
Skutečný začátek a konec realizace prací, na které byl grant hl. m. Prahy poskytnut: 
Začátek: Konec: 

 
Přehled financování 

vyplňte v souladu s přiloženými účetními nebo daňovými doklady 
(týká se prací, na které byl grant hl. m. Prahy poskytnut) 

náklady v Kč 
(podle přiložených účetních 
nebo daňových dokladů) 

A - celkový rozpočet prací (= C + B)    

B - výše vlastního podílu financování (= A – C)  

C - výše schváleného grantu hl. m. Prahy (= A – B)  

 
Uveďte čísla účetních nebo daňových dokladů, které jsou nedílnou součástí tohoto vyúčtování: 

 

Příjemce je plátcem DPH:      ANO  / NE  (Plátce DPH přiloží kopii registrace k DPH) 
 

- je-li žadatel plátcem DPH a uplatní-li odpočet DPH u příslušného finančního úřadu, uvede 
celkové náklady obnovy bez DPH. 

- je-li žadatel plátcem DPH a nemůže uplatnit nebo neuplatní odpočet DPH u příslušného 
finančního úřadu, uvede celkové náklady obnovy s DPH. 

- není-li žadatel plátcem DPH, uvede celkové náklady obnovy s DPH.  
 
Podpisy příjemců grantu hl. m. Prahy (resp. osob oprávněných k potvrzení správnosti faktur a 
závěrečného vyúčtování): 
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Příloha č. 2 k veřejnoprávní smlouvě DOT……………………………../2017 
 
 

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ* 
 

o „Přehledu dotací poskytnutých z veřejných rozpočtů v rámci celé ČR“ 
v návaznosti na schválený projekt hl. m. Prahy  - rok 2017 

č. grantu:     
 
Objekt:   
 
Předmět grantu:  
 

Veřejný 
poskytovatel  - 

název 

Název dotačního 
programu Předmět dotace 

Výše 
poskytnuté  
dotace v Kč 

    
    
    
    
Poznámka (doplňující informace k poskytnutým veřejným dotacím): 
 
 
 
 
 
 
V Praze dne 
Jméno / název vlastníka / vlastníků:  
 
 
Jméno/a a podpis/y příjemce/ců grantu hl. m. Prahy (resp. osob oprávněných k potvrzení 
Čestného prohlášení):  
 
 
 
 
 
 

 
*Vyplněný formulář s požadovanými doklady předá příjemce grantu hl. m. Prahy (resp. osoba 
pověřená) zástupci OPP MHMP při závěrečné kontrole provedených prací 

 
 

 



Přehled žádostí o poskytnutí grantu hl. m. Prahy vlastníkům památkově významných objektů v roce 2017 - ostatní památkově chráněné objekty 

Dodatečně udělené granty vlastníkům památkově významných objektů v roce 2017
036 Školská 1267/30,  k. ú. Nové Město, Praha 1 založena veřejná podpora "de minimis"

PŘEDMĚT GRANTU

NÁKLADY dle žádosti návrh OPP RHMP ZHMP

celkové: 3 642 280 Kč 3 263 629 Kč 3 263 629 Kč 3 263 629 Kč 3 263 629 Kč 3 263 629 Kč

vlastní: 1 542 280 Kč 2 243 629 Kč 2 243 629 Kč 2 243 629 Kč 2 243 629 Kč 2 243 629 Kč

grant: 2 100 000 Kč 1 020 000 Kč 1 020 000 Kč 1 020 000 Kč 1 020 000 Kč 1 020 000 Kč

žadatelé:

054 Karlova 163/30, k. ú. Staré Město, Praha 1 založena veřejná podpora "de minimis"
PŘEDMĚT GRANTU

NÁKLADY dle žádosti návrh OPP RHMP ZHMP

celkové: 3 504 945 Kč 2 272 862 Kč 2 272 862 Kč 2 272 862 Kč 2 272 862 Kč 2 272 862 Kč

vlastní: 1 227 945 Kč 1 372 862 Kč 1 372 862 Kč 1 372 862 Kč 1 372 862 Kč 1 372 862 Kč

grant: 2 277 000 Kč 900 000 Kč 900 000 Kč 900 000 Kč 900 000 Kč 900 000 Kč

žadatelé:

055 Karoliny Světlé 317/15, k. ú. Staré Město, Praha 1 založena veřejná podpora "de minimis"
PŘEDMĚT GRANTU

NÁKLADY dle žádosti návrh OPP RHMP ZHMP

celkové: 2 603 075 Kč 904 110 Kč 904 110 Kč 904 110 Kč 904 110 Kč 904 110 Kč

vlastní: 1 653 075 Kč 454 110 Kč 454 110 Kč 454 110 Kč 454 110 Kč 454 110 Kč

grant: 950 000 Kč 450 000 Kč 450 000 Kč 450 000 Kč 450 000 Kč 450 000 Kč

žadatelé:

105 Čechova 282/16, k. ú. Bubeneč, Praha 7 založena veřejná podpora "de minimis"
PŘEDMĚT GRANTU

NÁKLADY dle žádosti návrh OPP RHMP ZHMP

celkové: 1 421 523 Kč 1 395 441 Kč 1 395 441 Kč 1 395 441 Kč 1 395 441 Kč 1 395 441 Kč

vlastní: 721 523 Kč 695 441 Kč 695 441 Kč 695 441 Kč 695 441 Kč 695 441 Kč

grant: 700 000 Kč 700 000 Kč 700 000 Kč 700 000 Kč 700 000 Kč 700 000 Kč

Příloha č. 14 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 31/77 ze dne 30. 11. 2017

ŽÁDOST O GRANT stanovisko 
Komise RHMP 

stanovisko 
Výboru ZHMP

oprava uliční fasády

  /2016, 1418306/2016 - KP/PP                        

ŽÁDOST O GRANT stanovisko 
Komise RHMP 

stanovisko 
Výboru ZHMP

oprava uliční fasády

ŽÁDOST O GRANT stanovisko 
Komise RHMP 

stanovisko 
Výboru ZHMP

 postupná výměna a 
repase oken dvorní fasády

oprava dvorní fasády
oprava dvorní fasády

Společenství vlastníků jednotek domu Karoliny Světlé 15 čp. 317 Praha 1 se sídlem Karoliny Světlé 317/15, PSČ 110 00 Praha 1

oprava prejzové uliční 
střechy hlavní budovy 
včetně výměny oken v 

uličních vikýřích střechy 

oprava prejzové uliční 
střechy hlavní budovy 
včetně výměny oken v 

uličních vikýřích střechy 

Společenství vlastníků Karlova 163/30, Praha 1, se sídlem Karlova 163/30, PSČ 110 00 Praha 1

oprava všech dvorních 
fasád (uliční i dvorní trakt) 

včetně klempířských prvků, 
repasování okenních výplní 

Společenství vlastníků jednotek domu Školská 30 čp. 1267 Praha 1, se sídlem Školská 1267/30, PSČ 110 00 Praha 1

ŽÁDOST O GRANT stanovisko 
Komise RHMP 

stanovisko 
Výboru ZHMPoprava všech dvorních fasád 

(uliční i dvorní trakt) včetně 
klempířských prvků, 

repasování okenních výplní a 
revize a případná oprava 

netěsností plochých střech 
nad spojovacími krčky

1



Přehled žádostí o poskytnutí grantu hl. m. Prahy vlastníkům památkově významných objektů v roce 2017 - ostatní památkově chráněné objekty 

žadatelé:

2



Příloha č. 15 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 31/77 ze dne 30. 11. 2017

Úprava rozpočtu  běžných výdajů - mimo pol. 5347 

MHMP - OPP
granty vlastníkům památkově významných 
objektů v roce 2017 (snížení)

3322 - 0680 -2 850 000,00

navýšení neinvestičního příspěvku  
určeného účelově na obnovu a opravu 
gotické ohradní zdi za Špičkou v areálu NKP 
Vyšehrad, par. 135, k .ú. Vyšehrad, Praha 2 

2 200 000,00

navýšení neinvestičního příspěvku účelově 
určeného  na obnovu a opravu bastionu sv. 
Leopoldav areálu NKP Vyšehrad, par. 71,                                                 
k .ú. Vyšehrad, Praha 2

650 000,00
C e l k e m 0,00

p.o. Národní kulturní 
památka Vyšehrad

3315 - 0662

               II. Úprava rozpočtu výdajů včetně tř. 8 - financování (strana DAL)

Účel / Název akce ODPA UZ

Úprava rozpočtu vlastního hlavního města Prahy ve vazbě na vlastní zdroje HMP 

Odbor/Organizace Číslo akce ORJ
Úprava rozpočtu          

(v tis. Kč)



1 
 

Důvodová zpráva do ZHMP 

Pro granty vlastníkům památkově významných objektů byla pro rok 2017 v rámci rozpočtu hl. 

m. Prahy schválena částka 60 000 000 Kč. Z toho usnesením RHMP č. 1075 ze dne 16. 5. 2017 

a usnesením ZHMP č. 27/59 ze dne 25. 5. 2017 bylo vlastníkům památkově významných objektů 

schváleno poskytnutí účelové dotace – grantu hl. m. Prahy v celkové výši 59 500 000 Kč, a to ve 

prospěch 98 příjemců.  Částka ve výši 500 000 Kč zůstala neudělena z důvodu nadhodnocení 

stavebních a restaurátorských prací uvedených v položkovém rozpočtu jednoho žadatele o grant 

na objekt vedený pod č. 114 -  Pplk. Sochora 738/38, k. ú. Holešovice, Praha 7. 

S jednotlivými příjemci, kterým byl schválen v roce 2017 grant, byly podepisovány 

veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace – grantu hl. m. Prahy na zachování či obnovu 

památkové hodnoty a podstaty hmotného objektu (dále jen Smlouva) s tím, že někteří příjemci 

před, ale i po jejím podpisu od schválené dotace, odstoupili a současně předali písemnou 

informaci, že schválený grant v roce 2017 nebudou čerpat.  U dvou příjemců schváleného grantu 

roku 2017 byly při kontrole provedených prací zjištěny nedostatky spočívající v nedodržení 

podmínek stanovených v Zásadách pro poskytování grantů vlastníkům památkově významných 

objektů pro rok 2017 a nedodržení podmínek veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace 

– grantu hl. m. Prahy na zachování památkové hodnoty či podstaty hmotného objektu. 

Jedná se o tyto příjemce grantů na objekty nemovitých věcí: 

- Grant vedený pod č. 008 – na opravu uliční a dvorní fasády vč. klempířských prvků, 

výměnu oken v uliční a dvorní fasádě objektu Jánský vršek 310/4, k. ú. Malá Strana, 

Praha 1 - nepřijato 800 000 Kč, příjemce grantu odstoupil před podpisem veřejnoprávní 

smlouvy,  

- Grant vedený pod č. 041 – na výměnu oken v uliční části domu a na opravu fasády 

v uliční části objektu U Půjčovny 954/6, k. ú. Nové Město, Praha 1 – nepřijato 900 000 

Kč, příjemce grantu odstoupil po podpisu veřejnoprávní smlouvy a po provedené 

kontrole prací na místě, 

- Grant vedený pod č. 057 – na výměnu okenních výplní uliční fasády objektu Michalská 

434/16, k. ú. Staré Město, Praha 1 – navrženo neproplatit grant ve výši 150 000 Kč. 

Příjemce dotace nedodržel podmínky stanovené v Zásadách pro poskytování grantů 

vlastníkům památkově významných objektů pro rok 2017, čl. III. bod 18, tj. nedoložil 

vlastní podíl financování, neboť smlouva o dílo, ale i faktury, byly vystaveny a uhrazeny 

nájemcem objektu nikoli vlastníky tohoto objektu, dále z předložených dokladů 

nevyplývá, kdy byly předmětné práce započaty, nelze tak ověřit podmínku stanovenou 

ve výše uvedených Zásadách, čl. I. bod 10, ve kterých je uvedeno, že grant lze pro rok 

2017 poskytnout pouze na práce započaté po 1. 7. 2016. Dále nebyly dodrženy podmínky 

veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace – grantu hl. m. Prahy na zachování 

památkové hodnoty či podstaty hmotného objektu č. DOT/80/02/000648/2017 týkající se 

čl. II. písm a), tj. nedoložení celkových uznatelných nákladů stanovených v předmětné 

veřejnoprávní smlouvě v návaznosti na předmět dotace, tj. částka 426 316 Kč, dle 

fakturace doloženo jen 394 634 Kč.  Návrh výpovědi Veřejnoprávní smlouvy o 

poskytnutí účelové dotace – grantu hl. m. Prahy je přílohou č. 1 tohoto usnesení,  

- Grant vedený pod č. 068 – na výměnu oken v uliční části domu a na renovaci obvodového 

pláště v uliční části objektu Americká 460/25, k. ú. Vinohrady, Praha 2 – nepřijato 

700 000 Kč, příjemce grantu odstoupil po podpisu veřejnoprávní smlouvy,  

- Grant vedený pod č. 074 – na výměnu oken uliční fasády Jugoslávská 675/3, k. ú. 

Vinohrady, Praha 2 – nepřijato 600 000 Kč, příjemce grantu odstoupil před podpisem 

veřejnoprávní smlouvy,  
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- Grant vedený pod č. 077 – na opravu fasády bez truhlářských výplní objektu Vratislavova 

32/4, k. ú. Vyšehrad, Praha 2 – nepřijato 100 000 Kč, žadatel odstoupil před podpisem 

veřejnoprávní smlouvy, 

- Grant vedený pod č. 081 – na opravu (výměnu) oken objektu Sudoměřská 1897/1, k. ú. 

Žižkov, Praha 3 – navrženo neproplatit grant ve výši 1 000 000 Kč. Příjemce dotace 

nedodržel podmínky stanovené v Zásadách pro poskytování grantů vlastníkům 

památkově významných objektů pro rok 2017, čl. I., bod 10, tj. dle předložené fakturace 

byly práce započaty, ale i realizovány, již před 1. 7. 2016, dle Zásad lze grant poskytnout 

pouze na práce započaté po 1. 7. 2016. Návrh výpovědi Veřejnoprávní smlouvy o 

poskytnutí účelové dotace – grantu hl. m. Prahy je přílohou č. 1 tohoto usnesení,   

- Grant vedený pod č. 083 – na opravu uliční fasády včetně klempířských prvků objektu 

Svatoslavova 344/39, k. ú. Nusle, Praha 4 – nepřijato 150 000 Kč, příjemce grantu 

odstoupil po podpisu veřejnoprávní smlouvy a po provedené kontrole prací na místě, 

- Grant vedený pod č. 091 – na opravu uliční fasády, výměnu klempířských prvků a 

antigrafitti nátěr objektu Mozartova 942/10, k. ú. Smíchov, Praha 5 – nepřijato 850  000 

Kč, příjemce grantu odstoupil po podpisu veřejnoprávní smlouvy, 

- Grant vedený pod č. 110 – na kompletní opravu uliční fasády bez truhlářských výplní a 

restaurování portálu objektu Janovského 921/45, k. ú. Holešovice, Praha 7 – nepřijato   

500  000 Kč, příjemce grantu odstoupil po podpisu veřejnoprávní smlouvy, 

- Grant vedený pod č. 018C – na opravu, stabilizaci, konzervaci a restaurování 

poškozených náhrobků č. 133 – 200 objektu Starý židovský hřbitov, U starého 

židovského hřbitova 2556, Praha 5, k. ú. Smíchov – nepřijato 320  000 Kč, příjemce 

grantu odstoupil před podpisem veřejnoprávní smlouvy. 

Celkem nebyla schválena, přijata a je navržena k neproplacení částka 6 570 000 Kč (celkem 12 

grantů).  

V souladu se Zásadami pro poskytování grantů vlastníkům památkově významných objektů 

v roce 2017 příjemci grantu do 5. 9. 2017 na OPP MHMP písemně oznámili, zda budou či 

nebudou dodrženy celkové uznatelné náklady v návaznosti na schválený předmět grantu a jeho 

výši. Někteří příjemci doložili nový položkový rozpočet skutečných prací s tím, že byly 

zohledněny více a méně práce, které budou nebo byly realizovány na předmětném objektu. 

Jedná se o tyto příjemce grantů na objekty nemovitých věcí: 

- Grant vedený pod č. 002 – oprava barokního krovu – III. etapa, úseky D1, D2, E a H 

objektu Loretánské náměstí 102/8, k. ú. Hradčany, Praha 1 – schválená částka grantu 

750 000 Kč. Příjemce grantu doložil upřesnění ceny díla jednotlivých úseků včetně 

nového položkového rozpočtu s tím, že nebude realizován úsek H. Proto, dochází ke 

snížení uznatelných nákladů z 1 933 191 Kč na 1 515 480 Kč včetně snížení schváleného 

grantu z částky 750 000 Kč na 588 000 Kč. Při snížení celkových nákladů obnovy za 

současného snížení grantu bude zachován stejný procentuální poměr původně uděleného 

grantu. Je postupováno dle čl. IV., bod 1 a 2 Veřejnoprávní smlouvy. K dalšímu využití 

zůstává částka 162 000 Kč, 

- Grant vedený pod č. 012 – oprava střechy a krovu dvorního křídla (hromosvod, komínové 

lávky) Prokopská 297/10, k. ú. Malá Strana, Praha 1 – schválená výše grantu 300 000 Kč. 

Příjemce grantu doložil upřesnění ceny díla s tím, že některé práce související 

s předmětem dotace nebudou realizovány, a proto byl předložen nový položkový 

rozpočet. Dochází ke snížení celkových uznatelných nákladů z 855 347 Kč na 839 167 

Kč včetně snížení schváleného grantu z částky 300 000 Kč na 294 000 Kč. Při snížení 

celkových nákladů obnovy za současného snížení grantu bude zachován stejný 

procentuální poměr původně uděleného grantu. Je postupováno dle čl. IV., bod 1 a 2 

Veřejnoprávní smlouvy. K dalšímu využití zůstává částka 6 000 Kč, 



3 
 

 

- Grant vedený pod č. 030 – oprava, repase a nátěr špaletových oken ve 3. patře objektu 

Politických vězňů 1419/11, k. ú. Nové Město, Praha 1 – schválená výše grantu 700 000 

Kč. Při evidenci dotace v Registru „de minimis“ (na portálu Ministerstva zemědělství), 

bylo zjištěno, že grant výši 700 000 Kč nelze poskytnout ani proplatit, neboť vlastník 

objektu obdržel v roce 2017 další dotaci z jiných veřejných zdrojů (od Ministerstva 

průmyslu) a součtem dotací by došlo k překročení hranice 200 000 € v rámci tří let po 

sobě jdoucích. V srpnu t. r. vlastník objektu doložil dodatek č. 1 ke smlouvě uzavřené 

s jiným veřejným poskytovatelem, na základě kterého došlo ke snížení dotace a 

částečnému uvolnění finančních prostředků v Registru „de minimis“ – podpora malého 

rozsahu. Z výše uvedeného vyplývá, že grant hl. m. Prahy lze poskytnout do výše 573 000 

Kč tak, jak bylo uvedeno v dopise příjemce dotace ze dne  31. 8. 2017. Dochází ke snížení 

schváleného grantu z částky 700 000 Kč na 573 000 Kč s tím, že celkové uznatelné 

náklady ve výši 1 822 750 Kč zůstávají beze změn. K dalšímu využití zůstává částka    

127 000 Kč, 

- Grant vedený pod č. 056 – repase oken uliční fasády 2. NP – 5. NP objektu Konviktská 

298/10, k. ú. Staré Město, Praha 1 – schválená výše grantu 350 000 Kč. Vlastník objektu 

doložil nový položkový rozpočet, byly upraveny celkové náklady spojené s realizací 

prací, cena za repasi oken bude nižší, čímž dochází ke snížení celkových uznatelných 

nákladů z 1 044 189 Kč na 736 458 Kč, současně bude snížen schválený grant z částky 

350 000 Kč na 246 000 Kč. Při snížení celkových nákladů obnovy za současného snížení 

grantu bude zachován stejný procentuální poměr původně uděleného grantu. Je 

postupováno dle čl. IV., bod 1 Veřejnoprávní smlouvy. K dalšímu využití zůstává částka 

104 000 Kč, 

- Grant vedený pod č. 059 – oprava střechy do ulice Kozí, objektu U Obecního dvora 799/7, 

k. ú. Staré Město, Praha 1 – schválená výše grantu 700 000 Kč. Příjemce grantu z důvodu 

nepřipravenosti prostoru a zjištění zhoršení stavu krovu bude realizovat pouze 1/2 opravy 

střechy, byl doložen nový rozpočet, čímž dochází ke snížení uznatelných nákladů 

z   2 060 288 Kč na 976 350 Kč včetně snížení schváleného grantu z částky 700 000 Kč 

na 331 000 Kč. Při snížení celkových nákladů obnovy za současného snížení grantu bude 

zachován stejný procentuální poměr původně uděleného grantu. Je postupováno dle čl. 

IV., bod 1 a 2 Veřejnoprávní smlouvy. K dalšímu využití zůstává částka 369 000 Kč,  

- Grant vedený pod č. 122 – výměna oken v uliční fasádě objektu Sokolovská 86/97, k. ú. 

Karlín, Praha 8 – schválená výše grantu 900 000 Kč. Nebude provedena část prací 

(obklady kolem oken budou realizovány až s fasádou). Vlastníkem objektu byl doložen 

nový položkový rozpočet, dochází ke snížení celkových uznatelných nákladů z 3 172 391 

Kč na 2 947 744 Kč včetně snížení schváleného grantu z 900 000 Kč na 836 000 Kč. Při 

snížení celkových nákladů obnovy za současného snížení grantu bude zachován stejný 

procentuální poměr původně uděleného grantu. Je postupováno dle čl. IV., bod 1 a 2 

Veřejnoprávní smlouvy. K dalšímu využití zůstává částka 64 000 Kč, 

- Grant vedený pod č. 002C – na obnovu výplní okenních otvorů objektu Dům U černého 

lva, Lázeňská 287/4, k. ú. Malá Strana, Praha 1 - schválená výše grantu 2 150 000 Kč. 

Vlastník objektu doložil nový položkový rozpočet, byly upraveny celkové náklady 

spojené s realizací prací, cena za repasi oken bude nižší, čímž dochází ke snížení 

celkových uznatelných nákladů z částky 4 061 501 Kč na částku 3 557 703 Kč, současně 

bude snížen schválený grant z částky 2 150 000 Kč na 1 900 000 Kč. Při snížení 

celkových nákladů obnovy za současného snížení grantu bude zachován stejný 

procentuální poměr původně uděleného grantu, tj. 53 %. Je postupováno dle čl. IV., bod 

1 Veřejnoprávní smlouvy. K dalšímu využití zůstává částka 250 000 Kč,  
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- Grant vedený pod č. 014C – na prioritu 2 obnova exteriéru zvonice jižní a západní strana, 

II. etapa 2017, objektu kostela Nejsvětějšího Srdce Páně, náměstí Jiřího z Poděbrad, k. ú. 

Vinohrady, Praha 3. Vlastník objektu doložil nový položkový rozpočet, byly upraveny 

celkové náklady spojené s realizací prací, cena za práce bude nižší, čímž dochází ke 

snížení celkových uznatelných nákladů z  3 503 607 Kč na 3 325 136 Kč, současně bude 

snížen schválený grant z částky 1 200 000 Kč na 1 150 000 Kč. Při snížení celkových 

nákladů obnovy za současného snížení grantu bude zachován stejný procentuální poměr 

původně uděleného grantu, tj. 34,58 %. Je postupováno dle čl. IV., bod 1 Veřejnoprávní 

smlouvy. K dalšímu využití zůstává částka 50 000 Kč, 

- Grant vedený pod č. 015C – na restaurování 19 oken, etapa 2017, kostela sv. Anny, 

Tovačovského, k. ú. Žižkov, Praha 3. Z důvodu restaurování 15 oken z původních 19 

doložil vlastník nový položkový rozpočet, ve kterém byly upraveny celkové náklady 

spojené s realizací prací, cena za práce bude nižší, čímž dochází ke snížení celkových 

uznatelných nákladů z  521 899 Kč na 389 999 Kč, současně bude snížen schválený grant 

z částky 250 000 Kč na 187 000 Kč. Při snížení celkových nákladů obnovy za 

současného snížení grantu bude zachován stejný procentuální poměr původně uděleného 

grantu, tj. 47,90 %. Je postupováno dle čl. IV., bod 1 a 2 Veřejnoprávní smlouvy. 

K dalšímu využití zůstává částka 63 000 Kč. 

Celkem zůstává k dalšímu využití ze zkrácených dotací 9 příjemců 1 195 000 Kč.  

Finanční prostředky, které nebyly využity (neudělené, nepřijaté, neproplacené a krácené), jsou 

specifikovány v příloze č. 2 k důvodové zprávě. Celkem se jedná o částku 7 765 000 Kč. Tyto 

finanční prostředky jsou navrženy k novému rozdělení formou navýšení schváleného grantu či 

udělení dodatečného grantu v souladu se  Zásadami pro poskytování grantů vlastníkům 

památkově významných objektů v roce 2017, čl. IV., bod 12, ve kterém je stanoveno, že 

dodatečný grant lze poskytnout žadateli, který dotaci v příslušném roce neobdržel, přesto 

předmětné práce zrealizoval. Současně lze udělený grant navýšit na práce, které nebyly při 

podání žádosti o grant známy.  

Podkladem pro návrh na udělení dodatečných grantů je usnesení RHMP č. 1075 ze dne 16. 5. 

2017, ve kterém jsou uvedeny také žádosti o grant hl. m. Prahy na rok 2017, na které nebyla 

vlastníkům památkově významných objektů dotace v roce 2017 schválena, především z důvodu 

nedostatku finančních prostředků určeného pro tuto oblast dotací. O této skutečnosti byli 

neúspěšní žadatelé o grant roku 2017 písemně informováni. 

Níže uvedení žadatelé podali do 5. 9. 2017 písemnou žádost o poskytnutí dodatečného grantu na 

rok 2017 nebo navýšení již schváleného grantu pro rok 2017 s odvoláním na čl. IV., bod 12, 

Zásad pro rok 2017.  Této možnosti využilo celkem 8 žadatelů, kterým je navrženo navýšení 

grantu pro rok 2017 nebo udělení dodatečného grantu pro rok 2017.  

Jedná se o tyto návrhy na dodatečné udělení grantu nebo navýšení grantů žadatelům objektů 

nemovitých věcí: 

- Grant vedený pod č. 036 – oprava dvorních fasád bez revize střechy objektu Školská 

1267/30, k. ú. Nové Město, Praha 1. Vlastník domu grant hl. m. Prahy v roce 2017 

neobdržel, přesto práce na objektu, který se nachází v Pražské památkové rezervaci, 

zrealizoval s tím, že byly dokončeny v září t. r. Dle Zásad pro poskytování grantů 

vlastníkům památkově významných objektů v roce 2017, čl. IV., bod 12, lze vlastníkovi 

objektu na základě jeho žádosti navrhnout dodatečný grant s tím, že jeho udělení je 

památkářem doporučeno. Návrh dotace – udělení dodatečného grantu pro rok 2017 

představuje 1 020 000 Kč, při uznatelných nákladech 3 263 629 Kč a činí 31,25%. (Na 

objekt na stejný projekt byly v roce 2017 poskytnuty finanční prostředky ve výši 600 000 

Kč z rozpočtu MČ Praha 1). Celková výše grantu z veřejných rozpočtů představuje 
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1 620 000 Kč, což je 49,12% v návaznosti na celkové uznatelné náklady položkového 

rozpočtu realizovaných prací, 

- Grant vedený pod č. 054 – oprava prejzové střechy vč. výměny oken ve vikýřích objektu 

Karlova 163/30, k. ú. Staré Město, Praha 1. Žadatel grant hl. m. Prahy v roce 2017 

neobdržel, přesto práce na objektu, který je nemovitou kulturní památkou, a který se 

nachází v Pražské památkové rezervaci, již zrealizoval. Dle Zásad pro poskytování grantů 

vlastníkům památkově významných objektů v roce 2017, čl. IV., bod 12, lze žadateli na 

základě jeho žádosti navrhnout dodatečný grant s tím, že jeho udělení je památkářem 

doporučeno. Návrh dotace – udělení dodatečného grantu pro rok 2017 představuje 

900 000 Kč při uznatelných nákladech 2 272 862 Kč a činí 39,60%. Jedná se o 

dofinancování prací roku 2016.  (Na objekt na stejný projekt byly v roce 2016 poskytnuty 

finanční prostředky ve výši 781 600 Kč z rozpočtu MČ Praha 1). Celková výše grantu 

z veřejných rozpočtů představuje 1 681 600 Kč, což je 73,99% v návaznosti na celkové 

uznatelné náklady položkového rozpočtu realizovaných prací,  

- Grant vedený pod č. 055 – oprava dvorní fasády objektu Karoliny Světlé 317/15, k. ú. 

Staré Město, Praha 1.  Vlastník domu grant hl. m. Prahy v roce 2017 neobdržel, přesto 

práce na objektu, který se nachází v Pražské památkové rezervaci, zrealizoval s tím, že 

byly dokončeny v září t. r. Dle Zásad pro poskytování grantů vlastníkům památkově 

významných objektů v roce 2017, čl. IV., bod 12, lze vlastníkovi objektu na základě jeho 

žádosti navrhnout dodatečný grant s tím, že jeho udělení je památkářem doporučeno. 

Návrh dotace – udělení dodatečného grantu pro rok 2017 představuje 450 000 Kč při 

uznatelných nákladech 904 110 Kč a činí 49,77%.  (Na objekt na stejný projekt byly 

v roce 2017 poskytnuty finanční prostředky ve výši 221 000 Kč z rozpočtu MČ Praha 1). 

Celková výše grantu z veřejných rozpočtů představuje 671 000 Kč, což je 74,22% 

v návaznosti na celkové uznatelné náklady položkového rozpočtu realizovaných prací, 

- Grant vedený pod č. 082 – oprava uliční fasády objektu Bělehradská 235/9, k. ú. Nusle, 

Praha 4. Žadatel doložil nový položkový rozpočet s tím, že při opravě fasády došlo 

k navýšení prací, které nebyly při podání žádosti o grant známy. Požádal o navýšení 

schváleného grantu včetně udělení grantu na prioritu č. 3 na výměnu vstupních dveří. 

Tato priorita již byla zrealizována a udělení grantu na předmětnou výměnu dveří je 

památkářem doporučeno. Dle Zásad pro poskytování grantů vlastníkům památkově 

významných objektů v roce 2017, čl. IV., bod 12, lze vlastníkovi objektu na základě jeho 

žádosti navrhnout navýšení grantu o 62 000 Kč, což zahrnuje i udělení dodatečného 

grantu na prioritu č. 3.  Návrh dotace včetně navýšení by představoval 292 000 Kč při 

uznatelných nákladech 831 772 Kč, tj. 35,11%. Finanční prostředky z jiných veřejných 

rozpočtů nebyly poskytnuty, 

- Grant vedený pod č. 105 – oprava uliční fasády objektu Čechova 282/16, k. ú. Bubeneč, 

Praha 7. Žadatel grant hl. m. Prahy v roce 2017 neobdržel, přesto práce na objektu, který 

se nachází v  památkové zóně hl. m. Prahy, zrealizoval do poloviny října t. r. Dle Zásad 

pro poskytování grantů vlastníkům památkově významných objektů v roce 2017, čl. IV., 

bod 12, lze vlastníkovi objektu na základě jeho žádosti navrhnout dodatečný grant s tím, 

že jeho udělení je památkářem doporučeno. Návrh dotace – udělení dodatečného grantu 

pro rok 2017 představuje 700 000 Kč při uznatelných nákladech 1 395 441 Kč a činí 

50,16%. Finanční prostředky z jiných veřejných rozpočtů nebyly poskytnuty, 

- Grant vedený pod č. 014 C – na 2. prioritu, na obnovu exteriéru zvonice jižní a západní 

strana, II. etapa 2017, kostela Nejsvětějšího Srdce Páně na Vinohradech, který je národní 

kulturní památkou. Žadatel obdržel grant na tuto prioritu ve výši 1 200 000 Kč, doložil 

nový položkový rozpočet, na jehož základě se navrhuje snížení grantu o 50 000 Kč, 

z důvodu doložení nového (nižšího) položkového rozpočtu stavebních a restaurátorských 
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prací na prioritu č. 2. Vlastník dále požádal o udělení dodatečného grantu na prioritu č. 1 

na obnovu exteriéru zvonice severní a východní strana etapa 2016. Tato priorita již byla 

zrealizována ve 2. polovině roku 2016 a udělení grantu na předmětné práce je 

památkářem doporučeno. Dle Zásad pro poskytování grantů vlastníkům památkově 

významných objektů v roce 2017, čl. IV., bod 12, lze vlastníkovi objektu na základě jeho 

žádosti navrhnout udělení dodatečného grantu ve výši 1 503 000 Kč na prioritu č. 1. 

Návrh dotace pro rok 2017 celkem na obě priority představuje 2 653 000 Kč při 

uznatelných nákladech 6 502 118 Kč, tj. 40,80 %. Na předmět priority č. 1 žadatel obdržel 

dotaci z Ministerstva kultury ČR ve výši 1 500 000 Kč a z rozpočtu MČ Praha 3 dotaci 

ve výši 130 000 Kč, 

- Grant vedený pod č. 020 C – na 2. prioritu, na obnovu severní a východní strany fasády, 

etapa dokončení, objektu Wilfertovy vily, Na Špejcharu 291/3, k. ú. Holešovice, Praha 7. 

Žadatel obdržel grant na tuto prioritu ve výši 860 000 Kč. Vlastník požádal o udělení 

dodatečného grantu na prioritu č. 1 na obnovu jižní a západní fasády včetně restaurování 

mozaiky. Práce 1. priority na objektu, který se nachází v Pražské památkové zóně, již 

byly zrealizovány ve 2. polovině roku 2016 a udělení grantu na předmětné práce je 

památkářem doporučeno. Dle Zásad pro poskytování grantů vlastníkům památkově 

významných objektů v roce 2017, čl. IV., bod 12, lze vlastníkovi objektu na základě jeho 

žádosti navrhnout udělení dodatečného grantu ve výši 280 000 Kč na prioritu č. 1. Návrh 

dotace celkem na obě priority představuje 1 140 000 Kč při celkových uznatelných 

nákladech 1 804 205 Kč, tj. 63,18%. Finanční prostředky z jiných veřejných rozpočtů 

nebyly poskytnuty. 

Celkem je navrženo k novému rozdělení tj. navýšit schválené granty pro rok 2017 a udělit 

dodatečné granty pro rok 2017 ve výši 4 915 000 Kč.  

Grant vedený pod č. 010 na objekt Nerudova 205/2, k. ú. Malá Strana, Praha 1, který byl 

doporučen na opravu fasády ve výši 650 000 Kč, se navrhuje neudělit, neboť předložený rozpočet 

byl soudním znalcem též vyhodnocen jako nadhodnocený. Znalecký posudek zpracovaný 

soudním znalcem k tomuto rozpočtu je součástí přílohy č. 5 k důvodové zprávě, která současně 

obsahuje i posouzení grantů, které jsou navrženy vlastníkům památkově významných objektů 

v roce 2017 na dodatečné udělení nebo navýšení.  

V souladu s novelizací zákona č. 250/200 Sb. o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších 

předpisů a v souladu se zákonem č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, jsou v přílohách č.        

2 - 12 tohoto usnesení předloženy návrhy dodatků č. 1 k Veřejnoprávním smlouvám o poskytnutí 

účelové dotace – grantu hl. m. Prahy na zachování památkové hodnoty a podstaty hmotného 

objektu v roce 2017 a v příloze č. 13 tohoto usnesení je přiložen vzor Veřejnoprávní smlouvy o 

poskytnutí účelové dotace – grantu hl. m. Prahy na zachování památkové hodnoty a podstaty 

hmotného objektu v roce 2017.  

Přehled žádostí, kterým je navrženo dodatečné udělení grantů hl. m. Prahy na zachování 

památkové hodnoty a podstaty hmotného objektu v roce 2017 je součástí přílohy č. 14 tohoto 

usnesení. 

Na základě výše uvedeného se navrhuje o zbývající finanční prostředky do výše 7 765 000 Kč 

tj. o 2 850 000 Kč navýšit neinvestiční příspěvek pro p. o. Národní kulturní památku Vyšehrad, 

kap. 0662, § 3315, pol. 5331 za současného snížení běžných výdajů OPP MHMP, kap. 0680 – 

granty, § 3322, pol. 5213 (2 450 000 Kč), pol. 5223 (400 000 Kč) o stejnou částku s tím, že 

finanční prostředky budou účelově vázány na obnovu a opravu gotické ohradní zdi v areálu NKP 

Vyšehrad, par. 135, za Špičkou, k. ú. Vyšehrad, Praha 2, (2 200 000 Kč) a na obnovu a opravu 

bastionu sv. Leopolda, par. 71, k. ú. Vyšehrad (650 000 Kč). Žádost o navýšení neinvestičního 

příspěvku na zajištění výše uvedených oprav je součástí přílohy č. 7 k důvodové zprávě.  
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Návrhy na přerozdělení výše uvedených finančních prostředků byly předloženy a projednány na 

zasedání Komise RHMP pro udělování grantů vlastníkům památkově významných objektů a 

příspěvků na financování oprav církevních objektů (dále jen Komise RHMP), které se konalo 

dne 18. 9. 2017. Předložené návrhy byly touto Komisí RHMP jednomyslně přijaty. Po jednání 

Komise RHMP byly příjemcem dotace upřesněny – sníženy uznatelné náklady související 

s objektem č. 020C – Wilfertova vila, byl předložen nový položkový rozpočet na prioritu č. 1, na 

základě kterého dochází ke snížení navrhované dotace z částky 430 000 Kč o 150 000 Kč na 

částku 280 000 Kč. Celková dotace na obě priority by činila celkem 1 140 000 Kč – viz výše 

uvedeno. O částku 150 000 Kč se navrhuje navýšit neinvestiční příspěvek NKP Vyšehrad tj. 

z 2 050 000 Kč na 2 200 000 Kč na obnovu a opravu gotické ohradní zdi v areálu NKP Vyšehrad, 

par. 135, k. ú. Vyšehrad, Praha 2. Zápis z jednání Komise RHMP ze dne 18. 9. 2017 je přílohou 

č. 3 k důvodové zprávě.  

Na základě stanoviska a doporučení Komise RHMP a po zapracování výše uvedené změny byl 

návrh na dodatečné udělení grantů a navýšení grantů vlastníkům památkově významných objektů 

v roce 2017 předložen Výboru pro kulturu, památkovou péči výstavnictví, cestovní ruch a 

zahraniční vztahy ZHMP (dále jen Výbor ZHMP) s tím, že tento Výbor ZHMP doporučil 

neudělit grant č. 010 na objekt Nerudova 205/2, k. ú. Malá Strana, Praha 1, z důvodu 

nadhodnocení stavebních a restaurátorských prací tak, jak je výše uvedeno a o původně 

navrhovanou částku 650 000 Kč navýšit neinvestiční příspěvek p. o. NKP Vyšehrad na obnovu 

a opravu bastionu sv. Leopolda na par. 71. k. ú. Vyšehrad, Praha 2. Celkem se navrhuje navýšit 

účelově neinvestiční příspěvek p. o. NKP Vyšehrad o 2 850 000 Kč. Zápis z jednání Výboru 

ZHMP ze dne 4. 10. 2017 je přílohou č. 4 k důvodové zprávě.  

V příloze č. 6 k důvodové zprávě je přehled příjemců dotace, kteří písemně oznámili, že od 

dotace odstupují, a že v roce 2017 nebudou schválený grant čerpat.  

Návrh na revokaci usnesení RHMP č. 1075 ze dne 16. 5. 2017 byl schválen usnesením RHMP č. 

2770 ze dne 13. 11. 2017 a současně bylo odsouhlaseny dodatky č. 1 k veřejnoprávním 

smlouvám, vzor veřejnoprávní smlouvy pro dodatečné udělení grantů v roce 2017 a úprava 

rozpočtu vlastního hl. m. Prahy – navýšení neinvestičního příspěvku p. o. Národní kulturní 

památka Vyšehrad tak, jak je výše uvedeno. 

Na základě těchto skutečností se Zastupitelstvu hl. m. Prahy navrhuje:  

 Schválit revokované usnesení ZHMP č. 27/59 ze dne 25. 5. 2017 tak, jak je uvedeno 

v bodě I. tohoto usnesení, 

 Schválit výpověď veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace, dodatky č. 1 

k veřejnoprávním smlouvám o poskytnutí účelové neinvestiční dotace grantu hl. m. Prahy 

na zachování či obnovu památkové hodnoty a podstaty hmotného objektu, vzor 

veřejnoprávní smlouvy, dodatečné udělení grantů hl. m. Prahy formou dotace vlastníkům 

památkově významných objektů v roce 2017 a úpravu rozpočtu vlastního hl. m. Prahy 

tak, jak je uvedeno v bodě II. tohoto usnesení, 

 Vzít na vědomí nepřijetí účelových neinvestičních dotací – grantů hl. m. Prahy 

vlastníkům památkově významných objektů a výpověď veřejnoprávní smlouvy o 

poskytnutí účelové dotace – grantu hl. m. Prahy vlastníkům památkově významných 

objektů v roce 2017 tak, jak je uvedeno v bodě III. tohoto usnesení, 

Součástí tisku do ZHMP je revokované usnesení ZHMP, které je uvedeno v příloze č. 1 

k důvodové zprávě. V příloze č. 2 k důvodové zprávě je přiložen přehled neudělených, 

nepřijatých, neproplacených a krácených finančních prostředků - grantů vlastníkům památkově 

významných objektů v roce 2017. 

V příloze č. 3 k důvodové zprávě je uveden Zápis z jednání Komise RHMP ze dne 18. 9. 2017 

s tím, že kompletní materiál je u zpracovatele tisku.  
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Součástí přílohy č. 4 k důvodové zprávě je Zápis z jednání Výboru ZHMP ze dne 4. 10. 2017 

s tím, že kompletní materiál je u zpracovatele tisku. 

Součástí přílohy č. 5 k důvodové zprávě je výstup soudního znalce – znalecký posudek. Soudní 

znalec prověřoval položkové rozpočty stavebních a restaurátorských prací týkající se grantů, 

které jsou navrženy k navýšení a udělení dodatečných grantů v roce 2017.  

V příloze č. 6 k důvodové zprávě je přehled příjemců, kteří písemně oznámili, že od dotace 

odstupují, že v roce 2017 nebudou schválený grant čerpat. 

Žádost o poskytnutí neinvestičního příspěvku na odstranění havarijního stavu hradební zdi a 

opravu bastionu sv. Leopolda v areálu NKPV je součástí přílohy č. 7 k důvodové zprávě.  

Schválené usnesení RHMP č. 2770 ze dne 13. 11. 2017 je přílohou č. 8 k důvodové zprávě. 

Projekty, které mohou ovlivnit hospodářskou soutěž mezi členskými státy EU a zakládají tak 

veřejnou podporu žadatelů (z důvodu ekonomické činnosti) ve smyslu nařízení Komise (EU) č. 

1407/2013  ze dne 18. 12. 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie 

na podporu de  minimis, jsou uvedeny v příloze č. 16 tohoto usnesení. Konkrétní údaje o 

poskytnuté veřejné podpoře v rozhodném období jsou doloženy k jednotlivým žádostem u 

zpracovatelů tohoto tisku a bude k nim rovněž přihlédnuto před podpisem veřejnoprávní smlouvy 

o poskytnutí účelové dotace – grantu hl. m. Prahy na rok 2017.  

 



Hlavní město Praha 

 

ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 
 

U S N E S E N Í  

Zastupitelstva hlavního města Prahy 
 

číslo 27/59 
ze dne  25.5.2017 

k návrhu na udělení grantů hl. m. Prahy vlastníkům památkově významných objektů v roce 
2017 
 
 

Zastupitelstvo hlavního města Prahy   

I .   s c h v a l u j e  

1.  udělení grantů hl. m. Prahy formou dotace vlastníkům památkově významných 
objektů v roce 2017, které přesahují částku 200.000 Kč v celkové výši 42.570.000 
Kč z běžných výdajů  OPP MHMP, kap. 0680 - granty, § 3322, ORG 
0098001000000 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení (ostatní památkově chráněné 
objekty), dle přílohy č. 2 tohoto usnesení (objekty ve vlastnictví církví a 
náboženských společností) a dle přílohy č. 3 tohoto usnesení (objekty, které jsou 
movitými kulturními památkami) s tím, že pokud by částka v režimu „de minimis"  
schválená žadatelům uvedeným v příloze č. 1, č. 2  a č. 3 tohoto usnesení ke dni 
podpisu veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace - grantu hl. m. Prahy 
znamenala u jednotlivých projektů překročení celkové výše podpory "de minimis", 
budou finanční prostředky poskytnuty pouze do této výše 

2.  udělení grantů hl. m. Prahy formou dotace vlastníkům památkově významných 
objektů v roce 2017, které přesahují částku 200.000 Kč v celkové výši 13.870.000 
Kč z běžných výdajů OPP MHMP, kap. 0680 - granty, § 3322, ORG 0098001000000 
dle přílohy č. 4 tohoto usnesení (ostatní památkově chráněné objekty), dle přílohy č. 
5 tohoto usnesení (objekty ve vlastnictví církví a náboženských společností) a dle 
přílohy č. 6 tohoto usnesení (objekty, které jsou movitými kulturními památkami) 

3.  vzor veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace - grantu hl. m. Prahy na 
zachování či obnovu památkové hodnoty a podstaty hmotného objektu dle přílohy č. 
7 tohoto usnesení 

4.  vzor veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace - grantu hl. m. Prahy na 
zachování či obnovu památkové hodnoty a podstaty hmotného objektu movité 
kulturní památky umístěné na veřejně přístupném místě na území hl. m. Prahy dle 
přílohy č. 8 tohoto usnesení 

I I .   n e s c h v a l u j e  

udělení grantu hl. m. Prahy  formou dotace vlastníkům památkově významných objektů v 
roce 2017, který přesahuje částku 200.000 Kč v celkové výši 500.000 Kč z běžných 
výdajů OPP MHMP, kap. 0680 - granty, § 3322, ORG 0098001000000 na objekt  vedený 
pod č. 114 (ostatní památkově chráněné objekty), který je součástí přílohy č. 1  tohoto 
usnesení z důvodu nesplnění podmínek uvedených v článku IV. bod 7 Zásad pro 
poskytování grantů hl.m. Prahy vlastníkům památkově významných objektů v roce 2017 
- nadhodnocení stavebních prací 



I I I .   u k l á d á  

1.  Radě HMP 

1.  zajistit realizaci bodu I. tohoto usnesení 

Termín: 30.5.2017 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Předkladatel:  Rada HMP  
Tisk: Z-5242  
Provede: Rada HMP  
Na vědomí: odborům MHMP  

  

  



Přehled žádostí o poskytnutí grantu hl. m. Prahy vlastníkům památkově významných objektů v roce 2017 - ostatní památkově chráněné objekty 

002 Loretánské náměstí 102/8, k. ú. Hradčany, Praha 1 založena veřejná podpora "de minimis"

PŘEDMĚT GRANTU

NÁKLADY dle žádosti návrh OPP RHMP ZHMP

celkové: 1 967 292 Kč 1 933 191 Kč 1 933 191 Kč 1 933 191 Kč 1 933 191 Kč 1 933 191 Kč

vlastní: 767 292 Kč 1 183 191 Kč 1 183 191 Kč 1 183 191 Kč 1 183 191 Kč 1 183 191 Kč

grant: 1 200 000 Kč 750 000 Kč 750 000 Kč 750 000 Kč 750 000 Kč 750 000 Kč

žadatelé:

006 Maiselova  57/9, k. ú. Josefov, Praha 1 založena veřejná podpora "de minimis"

PŘEDMĚT GRANTU

NÁKLADY dle žádosti návrh OPP RHMP ZHMP

celkové: 2 399 184 Kč 2 399 184 Kč 2 399 184 Kč 2 399 184 Kč 2 399 184 Kč 2 399 184 Kč

vlastní: 1 319 552 Kč 1 599 184 Kč 1 599 184 Kč 1 599 184 Kč 1 599 184 Kč 1 599 184 Kč

grant: 1 079 632 Kč 800 000 Kč 800 000 Kč 800 000 Kč 800 000 Kč 800 000 Kč

žadatelé:

007 Dražického náměstí 65/10,  k. ú. Malá Strana, Praha 1 založena veřejná podpora "de minimis"

PŘEDMĚT GRANTU

NÁKLADY dle žádosti návrh OPP RHMP ZHMP

celkové: 4 858 662 Kč 4 183 151 Kč 4 183 151 Kč 4 183 151 Kč 4 183 151 Kč 4 183 151 Kč

vlastní: 1 708 662 Kč 2 783 151 Kč 2 783 151 Kč 2 783 151 Kč 2 783 151 Kč 2 783 151 Kč

grant: 3 150 000 Kč 1 400 000 Kč 1 400 000 Kč 1 400 000 Kč 1 400 000 Kč 1 400 000 Kč

žadatelé:

008 Jánský vršek 310/4, k. ú. Malá Strana, Praha 1 založena veřejná podpora "de minimis"

PŘEDMĚT GRANTU

NÁKLADY dle žádosti návrh OPP RHMP ZHMP

celkové: 2 326 582 Kč 2 326 582 Kč 2 326 582 Kč 2 326 582 Kč 2 326 582 Kč 2 326 582 Kč

vlastní: 1 512 279 Kč 1 526 582 Kč 1 526 582 Kč 1 526 582 Kč 1 526 582 Kč 1 526 582 Kč

grant: 814 303 Kč 800 000 Kč 800 000 Kč 800 000 Kč 800 000 Kč 800 000 Kč

žadatelé:

stanovisko 

Výboru ZHMP

ŽÁDOST O GRANT stanovisko 

Komise RHMP 

Společenství vlastníků jednotek pro dům Loretánské náměstí čp. 102, se sídlem Loretánské náměstí 102/8,  PSČ 118 00 Praha 1

oprava barokního krovu -           

III. etapa, úseky D, E a H

oprava barokního krovu -           

III. etapa, úseky D, E a H

ŽÁDOST O GRANT
stanovisko 

Komise RHMP 

stanovisko 

Výboru ZHMP

obnova fasády uliční, 

repase a nátěr vnějších 

částí oken do ulice

obnova fasády uliční, 

repase a nátěr vnějších 

částí oken do ulice

ŽÁDOST O GRANT
stanovisko 

Komise RHMP 

stanovisko 

Výboru ZHMP

oprava uliční fasády, 

včetně klempířských 

prvků a výměny žulových 

schodů u vchodu do domu 

a do obchodu

stanovisko 

Výboru ZHMP

závazná stanoviska 2112664/2015 - M. Půlpánová, 113294/2013 -          P. Tůmová,                                 rozhodnutí 471497/2016 -                      M. Líčeníková KP/PPR
PEM - INVEST, a.s., se sídlem Tyršova 1020, PSČ 272 01 Kladno

 opravy dvorní a  uliční 

fasády, včetně 

klempířských prvků

výměna oken v dvorní a  

uliční části objektu

ŽÁDOST O GRANT

 opravy dvorní a  uliční 

fasády, včetně 

klempířských prvků

výměna oken v dvorní a  

uliční části objektu

oprava uliční fasády, 

včetně klempířských prvků 

a výměny žulových schodů 

u vchodu do domu a do 

obchodu

Společenství vlastníků jednotek v budově Dražického náměstí 65-Praha, se sídlem Dražického náměstí  65/10, PSČ 118 00 Praha 1

stanovisko 

Komise RHMP 

1



Přehled žádostí o poskytnutí grantu hl. m. Prahy vlastníkům památkově významných objektů v roce 2017 - ostatní památkově chráněné objekty 

012 Prokopská 297/10, k. ú. Malá Strana, Praha 1 založena veřejná podpora "de minimis"

PŘEDMĚT GRANTU

NÁKLADY dle žádosti návrh OPP RHMP ZHMP

celkové: 999 187 Kč 855 347 Kč 855 347 Kč 855 347 Kč 855 347 Kč 855 347 Kč

vlastní: 350 187 Kč 555 347 Kč 555 347 Kč 555 347 Kč 555 347 Kč 555 347 Kč

grant: 649 000 Kč 300 000 Kč 300 000 Kč 300 000 Kč 300 000 Kč 300 000 Kč

žadatelé:

013 Thunovská 181/16, k. ú. Malá Strana, Praha 1 založena veřejná podpora "de minimis"

PŘEDMĚT GRANTU

NÁKLADY dle žádosti návrh OPP RHMP ZHMP

celkové: 4 108 788 Kč 3 883 048 Kč 3 883 048 Kč 3 883 048 Kč 3 883 048 Kč 3 883 048 Kč

vlastní: 2 908 788 Kč 2 883 048 Kč 2 883 048 Kč 2 883 048 Kč 2 883 048 Kč 2 883 048 Kč

grant: 1 200 000 Kč 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč

žadatelé:

021 Jungmannovo náměstí 769/7, k. ú. Nové Město, Praha 1 založena veřejná podpora "de minimis"

PŘEDMĚT GRANTU

NÁKLADY dle žádosti návrh OPP RHMP ZHMP

celkové: 3 837 001 Kč 3 837 001 Kč 3 837 001 Kč 3 837 001 Kč 3 837 001 Kč 3 837 001 Kč

vlastní: 1 625 938 Kč 2 337 001 Kč 2 337 001 Kč 2 337 001 Kč 2 337 001 Kč 2 337 001 Kč

grant: 2 211 063 Kč 1 500 000 Kč 1 500 000 Kč 1 500 000 Kč 1 500 000 Kč 1 500 000 Kč

žadatelé:

022  Křemencova 1647/2, k. ú. Nové Město, Praha 1 založena veřejná podpora "de minimis"

PŘEDMĚT GRANTU

NÁKLADY dle žádosti návrh OPP RHMP ZHMP

celkové: 2 676 505 Kč 2 457 085 Kč 2 457 085 Kč 2 457 085 Kč 2 457 085 Kč 2 457 085 Kč

vlastní: 1 376 505 Kč 1 557 085 Kč 1 557 085 Kč 1 557 085 Kč 1 557 085 Kč 1 557 085 Kč

grant: 1 300 000 Kč 900 000 Kč 900 000 Kč 900 000 Kč 900 000 Kč 900 000 Kč

žadatelé:

ŽÁDOST O GRANT
stanovisko 

Komise RHMP 

stanovisko 

Výboru ZHMP

oprava střechy a krovu 

dvorního křídla 

(hromosvod, komínové 

lávky)

celková rekonstrukce 

vnější fasády objektu

celková rekonstrukce 

vnitřní fasády objektu 

(vnitroblok)

U Zlatého kapra a.s., se sídlem Na Popelce 215/12, PSČ 150 00 Praha 5

oprava střechy a krovu 

dvorního křídla 

(hromosvod, komínové 

lávky)

Společenství vlastníků jednotek v budově Prokopská 297 - Praha,  se sídlem Prokopská 297/10, PSČ 118 00 Praha 1 - Malá Strana

ŽÁDOST O GRANT
stanovisko 

Komise RHMP 

stanovisko 

Výboru ZHMP

celková rekonstrukce 

vnější fasády objektu

celková rekonstrukce 

vnitřní fasády objektu 

(vnitroblok)

rehabilitace uliční fasády, 

odborná oprava sgrafitové 

a freskové výzdoby

Společenství vlastníků jednotek domu Křemencova 2 čp. 1647 Praha 1, se sídlem Křemencova 1647/2, PSČ 110 00 Praha 1 - Nové Město

rekon. společných prostor 

schodišť. části a repase a 

pokládka histor. dlažby, rekon. 

vstupního vestibulu,                        

rekonstrukce litinové zábradlí 

hlavní schodiště, včetně 

dubového madla

Společenství vlastníků jednotek domu Jungmannovo nám. 7 čp.769 Praha 1, se sídlem Jungmannovo náměstí 769/7, PSČ 110 00 Praha 1 - Nové Město

ŽÁDOST O GRANT
stanovisko 

Komise RHMP 

stanovisko 

Výboru ZHMPrekon. společných prostor 

schodišť. části a repase a 

pokládka histor. dlažby, 

rekon. vstupního vestibulu,                        

rekonstrukce litinové zábradlí 

hlavní schodiště, včetně 

dubového madla

ŽÁDOST O GRANT
stanovisko 

Komise RHMP 

stanovisko 

Výboru ZHMP

rehabilitace uliční fasády, 

odborná oprava sgrafitové 

a freskové výzdoby

2



Přehled žádostí o poskytnutí grantu hl. m. Prahy vlastníkům památkově významných objektů v roce 2017 - ostatní památkově chráněné objekty 

023 Na Poříčí 1045/22, k. ú. Nové Město, Praha 1 založena veřejná podpora "de minimis"

PŘEDMĚT GRANTU

NÁKLADY dle žádosti návrh OPP RHMP ZHMP

celkové: 3 643 226 Kč 3 643 226 Kč 3 643 226 Kč 3 643 226 Kč 3 643 226 Kč 3 643 226 Kč

vlastní: 2 443 226 Kč 2 493 226 Kč 2 493 226 Kč 2 493 226 Kč 2 493 226 Kč 2 493 226 Kč

grant: 1 200 000 Kč 1 150 000 Kč 1 150 000 Kč 1 150 000 Kč 1 150 000 Kč 1 150 000 Kč

žadatelé:

024  Na Struze 230/6, k. ú. Nové Město, Praha 1 založena veřejná podpora "de minimis"

PŘEDMĚT GRANTU

NÁKLADY dle žádosti návrh OPP RHMP ZHMP

celkové: 629 541 Kč 590 786 Kč 590 786 Kč 590 786 Kč 590 786 Kč 590 786 Kč

vlastní: 229 541 Kč 370 786 Kč 370 786 Kč 370 786 Kč 370 786 Kč 370 786 Kč

grant: 400 000 Kč 220 000 Kč 220 000 Kč 220 000 Kč 220 000 Kč 220 000 Kč

žadatelé:

026  Opletalova 1337/29, k. ú. Nové Město, Praha 1 založena veřejná podpora "de minimis"

PŘEDMĚT GRANTU

NÁKLADY dle žádosti návrh OPP RHMP ZHMP

celkové: 6 583 750 Kč 5 162 533 Kč 5 162 533 Kč 5 162 533 Kč 5 084 747 Kč 5 084 747 Kč

vlastní: 2 483 750 Kč 3 162 533 Kč 3 312 533 Kč 3 312 533 Kč 3 234 747 Kč 3 234 747 Kč

grant: 4 100 000 Kč 2 000 000 Kč 1 850 000 Kč 1 850 000 Kč 1 850 000 Kč 1 850 000 Kč

žadatelé:

028  Palackého 721/3, k. ú. Nové Město, Praha 1 založena veřejná podpora "de minimis"

PŘEDMĚT GRANTU

NÁKLADY dle žádosti návrh OPP RHMP ZHMP

celkové: 2 998 488 Kč 1 176 592 Kč 1 176 592 Kč 1 176 592 Kč 1 176 592 Kč 1 176 592 Kč

vlastní: 1 928 848 Kč 826 592 Kč 726 592 Kč 726 592 Kč 726 592 Kč 726 592 Kč

grant: 1 069 640 Kč 350 000 Kč 450 000 Kč 450 000 Kč 450 000 Kč 450 000 Kč

žadatelé:

ŽÁDOST O GRANT
stanovisko 

Komise RHMP 

stanovisko 

Výboru ZHMP

oprava střechy dvorního 

traktu

obnova uliční fasády

Společenství vlastníků jednotek v budově NaStruze 230-Praha, se sídlem Na Struze 230/6, PSČ  110 00 Praha 1

stanovisko 

Výboru ZHMP

ŽÁDOST O GRANT
stanovisko 

Komise RHMP 

obnova uliční fasády

oprava střechy dvorního 

traktu

Společenství vlastníků jednotek ul. Na poříčí čp.1045/22 Praha 1, se sídlem Na poříčí 1045/22, PSČ 110 00 Praha 1 - Nové Město

GO všech kamenic. 

výrobků průčelí včetně 

plošných obkladů a oprava 

stávajících povrchů stěn a 

pohledů

Autoklub České republiky, se sídlem Opletalova 1337/29, PSČ 110 00 Praha 1 

ŽÁDOST O GRANT
stanovisko 

Komise RHMP 

stanovisko 

Výboru ZHMPGO všech kamenic. výrob. 

průčelí vč. plošných obkladů 

a oprava stáv. povrchů stěn a 

pohledů, revize, údržba, 

drobné opr. stáv. zámeč. a 

klempíř. výrob., repas. 

osvětlení, písma, světelné 

reklamy

FAPROMA s.r.o., se sídlem Cihelná 103/3, PSČ 118 00 Praha 1

ŽÁDOST O GRANT
stanovisko 

Výboru ZHMPveřejný interiér - repase  

schodišť. stupňů, replika 

zábradlí vč .dřev. madla, 

repase, doplň. podest-dlažba, 

replika pavlač. stěn,

osazení nových výkladců a 

výměna a repase vnit. vněj. 

oken vč.klempíř. prvků

osazení nových výkladců a 

výměna a repase vnit. vněj. 

oken vč. klempíř. prvků

stanovisko 

Komise RHMP 
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Přehled žádostí o poskytnutí grantu hl. m. Prahy vlastníkům památkově významných objektů v roce 2017 - ostatní památkově chráněné objekty 

030  Politických vězňů 1419/11, k. ú. Nové Město, Praha 1 založena veřejná podpora "de minimis"

PŘEDMĚT GRANTU

NÁKLADY dle žádosti návrh OPP RHMP ZHMP

celkové: 1 946 745 Kč 1 822 750 Kč 1 822 750 Kč 1 822 750 Kč 1 822 750 Kč 1 822 750 Kč

vlastní: 681 361 Kč 1 122 750 Kč 1 122 750 Kč 1 122 750 Kč 1 122 750 Kč 1 122 750 Kč

grant: 1 265 384 Kč 700 000 Kč 700 000 Kč 700 000 Kč 700 000 Kč 700 000 Kč

žadatelé:

032  Pštrossova 1925/6, k. ú. Nové Město, Praha 1 založena veřejná podpora "de minimis"

PŘEDMĚT GRANTU

NÁKLADY dle žádosti návrh OPP RHMP ZHMP

celkové: 2 029 750 Kč 2 029 750 Kč 2 029 750 Kč 2 029 750 Kč 2 029 750 Kč 2 029 750 Kč

vlastní: 710 413 Kč 1 129 750 Kč 1 129 750 Kč 1 129 750 Kč 1 129 750 Kč 1 129 750 Kč

grant: 1 319 337 Kč 900 000 Kč 900 000 Kč 900 000 Kč 900 000 Kč 900 000 Kč

žadatelé:

038 Štěpánská 704/61, k. ú. Nové Město, Praha 1 založena veřejná podpora "de minimis"

PŘEDMĚT GRANTU

NÁKLADY dle žádosti návrh OPP RHMP ZHMP

celkové: 3 413 338 Kč 3 413 338 Kč 3 413 338 Kč 3 413 338 Kč 3 413 338 Kč 3 413 338 Kč

vlastní: 2 433 338 Kč 2 513 338 Kč 2 513 338 Kč 2 513 338 Kč 2 513 338 Kč 2 513 338 Kč

grant: 980 000 Kč 900 000 Kč 900 000 Kč 900 000 Kč 900 000 Kč 900 000 Kč

žadatelé:

041 U Půjčovny 954/6, k. ú. Nové Město, Praha 1 založena veřejná podpora "de minimis"

PŘEDMĚT GRANTU

NÁKLADY dle žádosti návrh OPP RHMP ZHMP

celkové: 6 952 482 Kč 2 911 836 Kč 2 911 836 Kč 2 911 836 Kč 2 911 836 Kč 2 911 836 Kč

vlastní: 2 433 369 Kč 2 011 836 Kč 2 011 836 Kč 2 011 836 Kč 2 011 836 Kč 2 011 836 Kč

grant: 4 519 113 Kč 900 000 Kč 900 000 Kč 900 000 Kč 900 000 Kč 900 000 Kč

žadatelé:

oprava, repase a nátěr 

špaletových oken ve          

3. patře

Svaz strojírenské technologie, zájmové sdružení, se sídlem Politických vězňů 1419/11, PSČ 110 00 Praha 1

ŽÁDOST O GRANT
stanovisko 

Komise RHMP 

stanovisko 

Výboru ZHMP
oprava, repase a nátěr 

špaletových oken ve             

3. patře

 dokončení opravy, repase a 

nátěru špaletových oken ve 4. 

patře budovy SST

ŽÁDOST O GRANT
stanovisko 

Výboru ZHMPrekon. veřej. interiéru -

mramor. zrcadla, štuky, 

repase zábradlí, madel 

výmalba schodiště, replika 

původ. vrat do dvora, repase 

původ. vstup. vrat, dlažba, 

světla, kování, schodiště

rekon. veřej. interiéru -mramor. 

zrcadla, štuky, repase zábradlí, 

madel výmalba schodiště, 

replika původ. vrat do dvora, 

repase původ. vstup. vrat, 

dlažba, světla, kování, 

schodiště

stanovisko 

Komise RHMP 

oprava fasády Paláce 

Lucerna ze Štěpánské ulice

ŽÁDOST O GRANT
stanovisko 

Komise RHMP 

stanovisko 

Výboru ZHMP

oprava fasády Paláce 

Lucerna ze Štěpánské 

ulice

výměna oken - uliční část 

oprava fasády - uliční část 

Rezidence U půjčovny s.r.o., se sídlem Opletalova 922/8, PSČ 110 00 Praha 1 - Nové Město

ŽÁDOST O GRANT
stanovisko 

Komise RHMP 

stanovisko 

Výboru ZHMP

výměna oken v plášti 

budovy

oprava fasád objektů
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Přehled žádostí o poskytnutí grantu hl. m. Prahy vlastníkům památkově významných objektů v roce 2017 - ostatní památkově chráněné objekty 

043 Vodičkova 699/30, k. ú. Nové Město, Praha 1 založena veřejná podpora "de minimis"

PŘEDMĚT GRANTU

NÁKLADY dle žádosti návrh OPP RHMP ZHMP

celkové: 3 834 875 Kč 3 834 875 Kč 3 834 875 Kč 3 834 875 Kč 3 834 875 Kč 3 834 875 Kč

vlastní: 1 934 875 Kč 2 634 875 Kč 2 634 875 Kč 2 634 875 Kč 2 634 875 Kč 2 634 875 Kč

grant: 1 900 000 Kč 1 200 000 Kč 1 200 000 Kč 1 200 000 Kč 1 200 000 Kč 1 200 000 Kč

žadatelé:

046 Žitná 669/1, k. ú. Nové Město, Praha 1 založena veřejná podpora "de minimis"

PŘEDMĚT GRANTU

NÁKLADY dle žádosti návrh OPP RHMP ZHMP

celkové: 2 734 493 Kč 2 600 369 Kč 2 600 369 Kč 2 600 369 Kč 2 600 369 Kč 2 600 369 Kč

vlastní: 1 369 493 Kč 1 800 369 Kč 1 800 369 Kč 1 800 369 Kč 1 800 369 Kč 1 800 369 Kč

grant: 1 365 000 Kč 800 000 Kč 800 000 Kč 800 000 Kč 800 000 Kč 800 000 Kč

žadatelé:

056 Konviktská 298/10, k. ú. Staré Město, Praha 1 založena veřejná podpora "de minimis"

PŘEDMĚT GRANTU

NÁKLADY dle žádosti návrh OPP RHMP ZHMP

celkové: 1 044 189 Kč 1 044 189 Kč 1 044 189 Kč 1 044 189 Kč 1 044 189 Kč 1 044 189 Kč

vlastní: 544 189 Kč 694 189 Kč 694 189 Kč 694 189 Kč 694 189 Kč 694 189 Kč

grant: 500 000 Kč 350 000 Kč 350 000 Kč 350 000 Kč 350 000 Kč 350 000 Kč

žadatelé:

058 Národní 1010/9, k. ú. Staré Město, Praha 1 založena veřejná podpora "de minimis"

PŘEDMĚT GRANTU

NÁKLADY dle žádosti návrh OPP RHMP ZHMP

celkové: 4 176 479 Kč 4 176 479 Kč 4 176 479 Kč 4 176 479 Kč 4 176 479 Kč 4 176 479 Kč

vlastní: 2 213 534 Kč 2 476 479 Kč 2 476 479 Kč 2 476 479 Kč 2 476 479 Kč 2 476 479 Kč

grant: 1 962 945 Kč 1 700 000 Kč 1 700 000 Kč 1 700 000 Kč 1 700 000 Kč 1 700 000 Kč

žadatelé:

obnova fasády

stanovisko 

Komise RHMP 

stanovisko 

Výboru ZHMP

ŽÁDOST O GRANT

stanovisko 

Výboru ZHMP

ŽÁDOST O GRANT

oprava uliční fasády

stanovisko 

Komise RHMP 

obnova fasády

oprava uliční fasády

Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 669/1, k.ú. 727181 Nové Město v Praze 1, se sídlem Žitná 669/1, PSČ 110 00 Praha 1

Švarc 724 033 632 e-mail svarc@dumunovaku.cz

v

ŽÁDOST O GRANT
stanovisko 

Komise RHMP 

stanovisko 

Výboru ZHMP

repase oken uliční fasády                                

2. NP - 5. NP

repase oken uliční fasády                     

2. NP - 5. NP

Společenství vlastníků jednotek pro dům Konviktská 298, se sídlem Konviktská 298/10, PSČ 110 00 Praha 1

ŽÁDOST O GRANT
stanovisko 

Komise RHMP 

stanovisko 

Výboru ZHMP

oprava uliční fasády

 repase oken

oprava uliční fasády

 repase oken
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Přehled žádostí o poskytnutí grantu hl. m. Prahy vlastníkům památkově významných objektů v roce 2017 - ostatní památkově chráněné objekty 

059 U Obecního dvora 799/7, k. ú. Staré Město, Praha 1 založena veřejná podpora "de minimis"

PŘEDMĚT GRANTU

NÁKLADY dle žádosti návrh OPP RHMP ZHMP

celkové: 2 060 288 Kč 2 060 288 Kč 2 060 288 Kč 2 060 288 Kč 2 060 288 Kč 2 060 288 Kč

vlastní: 1 260 288 Kč 1 360 288 Kč 1 360 288 Kč 1 360 288 Kč 1 360 288 Kč 1 360 288 Kč

grant: 800 000 Kč 700 000 Kč 700 000 Kč 700 000 Kč 700 000 Kč 700 000 Kč

žadatelé:

061 Melounová 519/5, k. ú. Nové Město, Praha 2 založena veřejná podpora "de minimis"

PŘEDMĚT GRANTU

NÁKLADY dle žádosti návrh OPP RHMP ZHMP

celkové: 1 787 238 Kč 1 756 748 Kč 1 756 748 Kč 1 756 748 Kč 1 756 748 Kč 1 756 748 Kč

vlastní: 917 238 Kč 1 156 748 Kč 1 156 748 Kč 1 156 748 Kč 1 156 748 Kč 1 156 748 Kč

grant: 870 000 Kč 600 000 Kč 600 000 Kč 600 000 Kč 600 000 Kč 600 000 Kč

žadatelé:

063 Na Zbořenci 275/10. k. ú. Nové Město, Praha 2 založena veřejná podpora "de minimis"

PŘEDMĚT GRANTU

NÁKLADY dle žádosti návrh OPP RHMP ZHMP

celkové: 2 886 488 Kč 1 679 485 Kč 1 679 485 Kč 1 679 485 Kč 1 679 485 Kč 1 679 485 Kč

vlastní: 1 154 600 Kč 979 485 Kč 979 485 Kč 979 485 Kč 979 485 Kč 979 485 Kč

grant: 1 731 888 Kč 700 000 Kč 700 000 Kč 700 000 Kč 700 000 Kč 700 000 Kč

žadatelé:

064 Vyšehradská 2005/8, k. ú. Nové Město, Praha 2 založena veřejná podpora "de minimis"

PŘEDMĚT GRANTU

NÁKLADY dle žádosti návrh OPP RHMP ZHMP

celkové: 1 124 478 Kč 1 124 478 Kč 1 124 478 Kč 1 124 478 Kč 1 124 478 Kč 1 124 478 Kč

vlastní: 624 478 Kč 724 478 Kč 724 478 Kč 724 478 Kč 724 478 Kč 724 478 Kč

grant: 500 000 Kč 400 000 Kč 400 000 Kč 400 000 Kč 400 000 Kč 400 000 Kč

žadatelé:

ŽÁDOST O GRANT
stanovisko 

Komise RHMP 

stanovisko 

Výboru ZHMP

oprava střechy do ulice 

Kozí

oprava střechy do ulice 

Kozí

Společenství vlastníků jednotek pro dům U Obecního dvora 7, č.p.799, Praha 1, se sídlem U Obecního dvora 799/7, PSČ 110 00 Praha 1

ŽÁDOST O GRANT
stanovisko 

Komise RHMP 

stanovisko 

Výboru ZHMP

obnova uliční fasády obnova uliční fasády

Bytové družstvo Melounová č.p. 519, s sídlem Melounová 519/5, PSČ 120 00 Praha 2

ŽÁDOST O GRANT
stanovisko 

Komise RHMP 

stanovisko 

Výboru ZHMPrekon. dvora DI, DII a 

průchodu CH, rekon. vnitř. 

otvorů VD I a VD II, rekon. 

průchodů CH II, CH III a CH 

IV, repase kamen. portálu, 

drenáže u zdiva, oprava 

fasády domu,  pavlačí, 

výměna vnějších výplní  oken 

rekon. dvora DI, DII a 

průchodu CH, rekon. vnitř. 

otvorů VD I a VD II, rekon. 

průchodů CH II, CH III a CH IV, 

repase kamen. portálu, 

drenáže u zdiva, 

S and Z spol. s r.o., se sídlem K rukavičkárně 133, PSČ 190 14 Praha 9

ŽÁDOST O GRANT
stanovisko 

Komise RHMP 

stanovisko 

Výboru ZHMP
 oprava uliční fasády 

domu - štuková výzdoba

restaurátorské práce 

uliční fasády domu  - 

obrazová výzdoba (2 ks) a 

plastika opice (1ks)

 oprava uliční fasády domu - 

štuková výzdoba

restaurátorské práce uliční 

fasády domu  - obrazová 

výzdoba (2 ks) a plastika 

opice (1ks)
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Přehled žádostí o poskytnutí grantu hl. m. Prahy vlastníkům památkově významných objektů v roce 2017 - ostatní památkově chráněné objekty 

065 Vyšehradská 423/27, k. ú. Nové Město, Praha 2 založena veřejná podpora "de minimis"

PŘEDMĚT GRANTU

NÁKLADY dle žádosti návrh OPP RHMP ZHMP

celkové: 1 352 889 Kč 1 346 679 Kč 1 346 679 Kč 1 346 679 Kč 1 346 679 Kč 1 346 679 Kč

vlastní: 502 889 Kč 846 679 Kč 846 679 Kč 846 679 Kč 846 679 Kč 846 679 Kč

grant: 850 000 Kč 500 000 Kč 500 000 Kč 500 000 Kč 500 000 Kč 500 000 Kč

žadatelé:

068 Americká 460/25, k. ú. Vinohrady, Praha 2 založena veřejná podpora "de minimis"

PŘEDMĚT GRANTU

NÁKLADY dle žádosti návrh OPP RHMP ZHMP

celkové: 3 910 475 Kč 1 742 146 Kč 1 742 146 Kč 1 742 146 Kč 1 742 146 Kč 1 742 146 Kč

vlastní: 1 759 714 Kč 1 042 146 Kč 1 042 146 Kč 1 042 146 Kč 1 042 146 Kč 1 042 146 Kč

grant: 2 150 761 Kč 700 000 Kč 700 000 Kč 700 000 Kč 700 000 Kč 700 000 Kč

žadatelé:

072 Bělehradská 461/26, k. ú. Vinohrady, Praha 2 založena veřejná podpora "de minimis"

PŘEDMĚT GRANTU

NÁKLADY dle žádosti návrh OPP RHMP ZHMP

celkové: 1 198 484 Kč 1 170 562 Kč 1 170 562 Kč 1 170 562 Kč 1 170 562 Kč 1 170 562 Kč

vlastní: 538 484 Kč 870 562 Kč 870 562 Kč 870 562 Kč 870 562 Kč 870 562 Kč

grant: 660 000 Kč 300 000 Kč 300 000 Kč 300 000 Kč 300 000 Kč 300 000 Kč

žadatelé:

074 Jugoslávská 675/3, k. ú. Vinohrady, Praha 2 založena veřejná podpora "de minimis"

PŘEDMĚT GRANTU

NÁKLADY dle žádosti návrh OPP RHMP ZHMP

celkové: 1 634 065 Kč 1 634 065 Kč 1 634 065 Kč 1 634 065 Kč 1 634 065 Kč 1 634 065 Kč

vlastní: 571 923 Kč 1 034 065 Kč 1 034 065 Kč 1 034 065 Kč 1 034 065 Kč 1 034 065 Kč

grant: 1 062 142 Kč 600 000 Kč 600 000 Kč 600 000 Kč 600 000 Kč 600 000 Kč

žadatelé:

ŽÁDOST O GRANT
stanovisko 

Komise RHMP 

stanovisko 

Výboru ZHMP

oprava uliční fasády, 

včetně klempířských 

prvků a repase vlajkové 

žerdi

oprava uliční fasády, 

včetně klempířských prvků 

a repase vlajkové žerdi

Bytové družstvo Vyšehradská 27/423, se sídlem Vyšehradská 423/27, PSČ 128 00 Praha 2

ŽÁDOST O GRANT
stanovisko 

Komise RHMP 

stanovisko 

Výboru ZHMP

výměna oken,

renovace obvodového 

pláště

výměna oken - uliční část, 

renovace obvodového 

pláště - uliční část

ACI - REMA s.r.o.,se sídlem Americká 460/25, PSČ 120 00 Praha 2

ŽÁDOST O GRANT
stanovisko 

Komise RHMP 

stanovisko 

Výboru ZHMP

výměna dřevěných 

špaletových oken v uliční 

fasádě objektu v 2. NP,  

3. NP, 4. NP a 5. NP 

výměna dřevěných 

špaletových oken v uliční 

fasádě objektu v 2. NP,       

3. NP, 4. NP a 5. NP 

ŽÁDOST O GRANT
stanovisko 

Komise RHMP 

stanovisko 

Výboru ZHMP

výměna oken uliční 

fasády
výměna oken uliční fasády

Jugoslávská 3 ,s.r.o., se sídlem Marie Cibulkové 450/13, PSČ 140 00 Praha 4
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Přehled žádostí o poskytnutí grantu hl. m. Prahy vlastníkům památkově významných objektů v roce 2017 - ostatní památkově chráněné objekty 

080 Sladkovského náměstí 312/2, k. ú. Žižkov, Praha 3 založena veřejná podpora "de minimis"

PŘEDMĚT GRANTU

NÁKLADY dle žádosti návrh OPP RHMP ZHMP

celkové: 1 332 341 Kč 1 274 753 Kč 1 274 753 Kč 1 274 753 Kč 1 274 753 Kč 1 274 753 Kč

vlastní: 466 341 Kč 774 753 Kč 774 753 Kč 774 753 Kč 774 753 Kč 774 753 Kč

grant: 866 000 Kč 500 000 Kč 500 000 Kč 500 000 Kč 500 000 Kč 500 000 Kč

žadatelé:

081 Sudoměřská  1897/1, k. ú. Žižkov, Praha 3 založena veřejná podpora "de minimis"

PŘEDMĚT GRANTU

NÁKLADY dle žádosti návrh OPP RHMP ZHMP

celkové: 5 638 784 Kč 5 638 784 Kč 5 638 784 Kč 5 638 784 Kč 5 638 784 Kč 5 638 784 Kč

vlastní: 3 383 271 Kč 4 638 784 Kč 4 638 784 Kč 4 638 784 Kč 4 638 784 Kč 4 638 784 Kč

grant: 2 255 513 Kč 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč

žadatelé:

082 Bělehradská 238/9, k. ú. Nusle, Praha 4 založena veřejná podpora "de minimis"

PŘEDMĚT GRANTU

NÁKLADY dle žádosti návrh OPP RHMP ZHMP

celkové: 1 270 227 Kč 654 935 Kč 654 935 Kč 654 935 Kč 654 935 Kč 654 935 Kč

vlastní: 444 580 Kč 424 935 Kč 424 935 Kč 424 935 Kč 424 935 Kč 424 935 Kč

grant: 825 647 Kč 230 000 Kč 230 000 Kč 230 000 Kč 230 000 Kč 230 000 Kč

žadatelé:

085 Holečkova 370/51, k. ú. Smíchov, Praha 5 založena veřejná podpora "de minimis"

PŘEDMĚT GRANTU

NÁKLADY dle žádosti návrh OPP RHMP ZHMP

celkové: 1 072 261 Kč 1 072 261 Kč 1 072 261 Kč 1 072 261 Kč 1 072 261 Kč 1 072 261 Kč

vlastní: 375 292 Kč 672 261 Kč 672 261 Kč 672 261 Kč 672 261 Kč 672 261 Kč

grant: 696 969 Kč 400 000 Kč 400 000 Kč 400 000 Kč 400 000 Kč 400 000 Kč

žadatelé:

ŽÁDOST O GRANT
stanovisko 

Komise RHMP 

stanovisko 

Výboru ZHMP
oprava uliční fasády včetně 

výměny klempířských prvků,

výměna vstupních dveří do 

komerčních prostor, výměna 

výkladců a repase hlavních 

vstupních dveří

oprava uliční fasády včetně 

výměny klempířských prvků,

výměna vstupních dveří do 

komerčních prostor, výměna 

výkladců a repase hlavních 

vstupních dveří

ŽÁDOST O GRANT
stanovisko 

Komise RHMP 

stanovisko 

Výboru ZHMP

oprava (výměna) oken oprava (výměna) oken

Družstvo vlastníků Sudoměřská, se sídlem Sudoměřská 1897/1, PSČ 130 00 Praha 3 - Žižkov

ŽÁDOST O GRANT
stanovisko 

Komise RHMP 

stanovisko 

Výboru ZHMP

výměna oken v uliční 

fasádě

oprava uliční fasády

výměna vstupních 

domovních dveří

oprava uliční fasády

Damila-Leasing, s.r.o., se sídlem Ke kapličce 1573/6, PSČ 143 00 Praha 12

ŽÁDOST O GRANT
stanovisko 

Komise RHMP 

stanovisko 

Výboru ZHMP

rekonstrukce fasády 

včetně zdobných 

štukatérských prvků

rekonstrukce fasády včetně 

zdobných štukatérských 

prvků
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Přehled žádostí o poskytnutí grantu hl. m. Prahy vlastníkům památkově významných objektů v roce 2017 - ostatní památkově chráněné objekty 

088  Lidická 884/6, k. ú. Smíchov, Praha 5 založena veřejná podpora "de minimis"

PŘEDMĚT GRANTU

NÁKLADY dle žádosti návrh OPP RHMP ZHMP

celkové: 1 694 371 Kč 1 269 616 Kč 1 269 616 Kč 1 269 616 Kč 1 269 616 Kč 1 269 616 Kč

vlastní: 1 094 371 Kč 869 616 Kč 869 616 Kč 869 616 Kč 869 616 Kč 869 616 Kč

grant: 600 000 Kč 400 000 Kč 400 000 Kč 400 000 Kč 400 000 Kč 400 000 Kč

žadatelé:

091  Mozartova 942/10, k. ú. Smíchov, Praha 5 založena veřejná podpora "de minimis"

PŘEDMĚT GRANTU

NÁKLADY dle žádosti návrh OPP RHMP ZHMP

celkové: 2 179 936 Kč 2 179 936 Kč 2 179 936 Kč 2 179 936 Kč 2 179 936 Kč 2 179 936 Kč

vlastní: 872 036 Kč 1 329 936 Kč 1 329 936 Kč 1 329 936 Kč 1 329 936 Kč 1 329 936 Kč

grant: 1 307 900 Kč 850 000 Kč 850 000 Kč 850 000 Kč 850 000 Kč 850 000 Kč

žadatelé:

094 Staropramenná; Svornosti; Vltavská 853/2; 15, k. ú. Smíchov, Praha 5 založena veřejná podpora "de minimis"

PŘEDMĚT GRANTU

NÁKLADY dle žádosti návrh OPP RHMP ZHMP

celkové: 7 278 201 Kč 1 859 785 Kč 1 859 785 Kč 1 859 785 Kč 1 859 785 Kč 1 859 785 Kč

vlastní: 3 678 201 Kč 1 009 785 Kč 1 059 785 Kč 1 059 785 Kč 1 059 785 Kč 1 059 785 Kč

grant: 3 600 000 Kč 850 000 Kč 800 000 Kč 800 000 Kč 800 000 Kč 800 000 Kč

žadatelé:

100 Jaselská 289/31, k. ú. Dejvice, Praha 6 založena veřejná podpora "de minimis"

PŘEDMĚT GRANTU

NÁKLADY dle žádosti návrh OPP RHMP ZHMP

celkové: 1 265 522 Kč 1 017 392 Kč 1 017 392 Kč 1 017 392 Kč 1 017 392 Kč 1 017 392 Kč

vlastní: 442 933 Kč 697 392 Kč 697 392 Kč 697 392 Kč 697 392 Kč 697 392 Kč

grant: 822 589 Kč 320 000 Kč 320 000 Kč 320 000 Kč 320 000 Kč 320 000 Kč

žadatelé:

888299/2016

ŽÁDOST O GRANT
stanovisko 

Komise RHMP 

stanovisko 

Výboru ZHMP

 renovace uliční fasády,

výměna oken v  5. NP v 

uliční fasádě

renovace uliční fasády

ŽÁDOST O GRANT
stanovisko 

Komise RHMP 

stanovisko 

Výboru ZHMP

oprava uliční fasády, 

výměna klempířských 

prvků, antigraffiti nátěr

oprava uliční fasády, 

výměna klempířských 

prvků, antigraffiti nátěr

AXA s.r.o., se sídlem Mozartova 942/1, PSČ  150 00 Praha 5

ŽÁDOST O GRANT
stanovisko 

Komise RHMP 

stanovisko 

Výboru ZHMP
 oprava severní a západní 

fasády včetně oplechování,

 výměna okenních výplní na 

severní a západní fasádě,

 oprava střechy včetně krovu 

a klempířských prací

 oprava severní a západní 

fasády včetně oplechování,

Pivovary Staropramen s.r.o., se sídlem Nádražní 43/84, PSČ 150 54 Praha 5

ŽÁDOST O GRANT
stanovisko 

Komise RHMP 

stanovisko 

Výboru ZHMP

výměna oken- uliční a 

dvorní část
výměna oken- uliční část
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Přehled žádostí o poskytnutí grantu hl. m. Prahy vlastníkům památkově významných objektů v roce 2017 - ostatní památkově chráněné objekty 

106 Milady Horákové 853/80, k. ú. Bubeneč, Praha 7 založena veřejná podpora "de minimis"

PŘEDMĚT GRANTU

NÁKLADY dle žádosti návrh OPP RHMP ZHMP

celkové: 1 479 412 Kč 1 479 412 Kč 1 479 412 Kč 1 479 412 Kč 1 479 412 Kč 1 479 412 Kč

vlastní: 929 412 Kč 929 412 Kč 929 412 Kč 929 412 Kč 929 412 Kč 929 412 Kč

grant: 550 000 Kč 550 000 Kč 550 000 Kč 550 000 Kč 550 000 Kč 550 000 Kč

žadatelé:

109 Haškova 1175/2, k. ú. Holešovice, Praha 7 založena veřejná podpora "de minimis"

PŘEDMĚT GRANTU

NÁKLADY dle žádosti návrh OPP RHMP ZHMP

celkové: 1 927 120 Kč 1 927 120 Kč 1 927 120 Kč 1 927 120 Kč 1 927 120 Kč 1 927 120 Kč

vlastní: 674 520 Kč 1 177 120 Kč 1 177 120 Kč 1 177 120 Kč 1 177 120 Kč 1 177 120 Kč

grant: 1 252 600 Kč 750 000 Kč 750 000 Kč 750 000 Kč 750 000 Kč 750 000 Kč

žadatelé:

110 Janovského 921/45, k. ú. Holešovice, Praha 7 založena veřejná podpora "de minimis"

PŘEDMĚT GRANTU

NÁKLADY dle žádosti návrh OPP RHMP ZHMP

celkové: 1 339 530 Kč 1 310 779 Kč 1 310 779 Kč 1 310 779 Kč 1 310 779 Kč 1 310 779 Kč

vlastní: 489 530 Kč 810 779 Kč 810 779 Kč 810 779 Kč 810 779 Kč 810 779 Kč

grant: 850 000 Kč 500 000 Kč 500 000 Kč 500 000 Kč 500 000 Kč 500 000 Kč

žadatelé:

111 Janovského 925/32, k. ú. Holešovice, Praha 7 založena veřejná podpora "de minimis"

PŘEDMĚT GRANTU

NÁKLADY dle žádosti návrh OPP RHMP ZHMP

celkové: 2 646 402 Kč 2 637 318 Kč 2 637 318 Kč 2 637 318 Kč 2 637 318 Kč 2 637 318 Kč

vlastní: 926 402 Kč 1 637 318 Kč 1 637 318 Kč 1 637 318 Kč 1 637 318 Kč 1 637 318 Kč

grant: 1 720 000 Kč 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč

žadatelé:

ŽÁDOST O GRANT
stanovisko 

Komise RHMP 

stanovisko 

Výboru ZHMP

oprava uliční fasády - do 

ulice Milady Horákové

oprava uliční fasády - do 

ulice Milady Horákové

SVJ v domě Milady Horákové 853/80, Praha 7, se sídlem Milady Horákové 853/80, PSČ 170 00 Praha 7

ŽÁDOST O GRANT
stanovisko 

Komise RHMP 

stanovisko 

Výboru ZHMP

oprava uliční fasády 

bytového domu RIVA

oprava uliční fasády 

bytového domu RIVA

ŽÁDOST O GRANT
stanovisko 

Komise RHMP 

stanovisko 

Výboru ZHMP

 kompletní oprava fasády 

bez truhlářských výplní a 

bez restaurování portálu

restaurování portálu

 kompletní oprava fasády 

bez truhlářských výplní a 

bez restaurování portálu

restaurování portálu

ŽÁDOST O GRANT
stanovisko 

Komise RHMP 

stanovisko 

Výboru ZHMP

oprava uličních fasád 

domu
oprava uličních fasád domu
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Přehled žádostí o poskytnutí grantu hl. m. Prahy vlastníkům památkově významných objektů v roce 2017 - ostatní památkově chráněné objekty 

112 Jirečkova  1010/5, k. ú. Holešovice, Praha 7 založena veřejná podpora "de minimis"

PŘEDMĚT GRANTU

NÁKLADY dle žádosti návrh OPP RHMP ZHMP

celkové: 1 599 064 Kč 1 116 840 Kč 1 116 840 Kč 1 116 840 Kč 1 116 840 Kč 1 116 840 Kč

vlastní: 799 064 Kč 716 840 Kč 716 840 Kč 716 840 Kč 716 840 Kč 716 840 Kč

grant: 800 000 Kč 400 000 Kč 400 000 Kč 400 000 Kč 400 000 Kč 400 000 Kč

žadatelé:

114 Pplk. Sochora 738/38, k. ú. Holešovice, Praha 7 založena veřejná podpora "de minimis"

PŘEDMĚT GRANTU

NÁKLADY dle žádosti návrh OPP RHMP ZHMP

celkové: 2 718 148 Kč 1 294 975 Kč 1 294 975 Kč 1 294 975 Kč 0 Kč 0 Kč

vlastní: 1 700 000 Kč 794 975 Kč 794 975 Kč 794 975 Kč 0 Kč 0 Kč

grant: 1 018 148 Kč 500 000 Kč 500 000 Kč 500 000 Kč 0 Kč 0 Kč

žadatelé:

115 Schnirchova 1256/2, k. ú. Holešovice, Praha 7 založena veřejná podpora "de minimis"

PŘEDMĚT GRANTU

NÁKLADY dle žádosti návrh OPP RHMP ZHMP

celkové: 1 471 550 Kč 1 471 550 Kč 1 471 550 Kč 1 471 550 Kč 1 471 550 Kč 1 471 550 Kč

vlastní: 521 550 Kč 941 550 Kč 941 550 Kč 941 550 Kč 941 550 Kč 941 550 Kč

grant: 950 000 Kč 530 000 Kč 530 000 Kč 530 000 Kč 530 000 Kč 530 000 Kč

žadatelé:

116 Šternberkova  766/19, k. ú. Holešovice, Praha 7 založena veřejná podpora "de minimis"

PŘEDMĚT GRANTU

NÁKLADY dle žádosti návrh OPP RHMP ZHMP

celkové: 1 529 591 Kč 1 529 591 Kč 1 529 591 Kč 1 529 591 Kč 1 529 591 Kč 1 529 591 Kč

vlastní: 564 591 Kč 879 591 Kč 879 591 Kč 879 591 Kč 879 591 Kč 879 591 Kč

grant: 965 000 Kč 650 000 Kč 650 000 Kč 650 000 Kč 650 000 Kč 650 000 Kč

žadatelé:

ŽÁDOST O GRANT
stanovisko 

Komise RHMP 

stanovisko 

Výboru ZHMP

výměna oken uliční 

fasády,

 výměna oken dvorní 

fasády

výměna oken uliční fasády,

Bytové družstvo Jirečkova 5, se sídlem Jirečkova 1010/5, PSČ 170 00 Praha 7

rekonstrukce 2 uličních 

fasád bytového domu 

včetně výměny 

klempířských prvků a 

repase původních 

vlajkových stožárů

Společenství vlastníků jednotek pro budovu Schnirchova 2/1256, se sídlem Schnirchova 1256/2, PSČ  170 00 Praha 7

ŽÁDOST O GRANT
stanovisko 

Komise RHMP 

stanovisko 

Výboru ZHMP

 repase části oken a 

vstupních vrat s dveřmi, 

výměna části oken

oprava fasády

Bytové družstvo Pod Okem, se sídlem Pplk. Sochora 738/38, PSČ  170 00 Praha 7

stanovisko 

Komise RHMP 

stanovisko 

Výboru ZHMP oprava uliční fasády včetně 

renovace vstup. dveří do 

objektu,  výměna vněj. 

okenních křídel a dřevěných 

špalet v ulič. fasádě domu vč. 

klempíř. a dalších 

souvisejících prací

 oprava uliční fasády včetně 

renovace vstupních dveří do 

objektu,  výměna vnějších 

okenních křídel a dřevěných 

špalet v uliční fasádě domu 

včetně klempířských a dalších 

souvisejících prací

Společenství vlastníků jednotek domu Šternberkova 766/19, Praha 7, se sídlem Šternberkova 766/19, PSČ 170 00 Praha 7

ŽÁDOST O GRANT
stanovisko 

Komise RHMP 

stanovisko 

Výboru ZHMP
rekonstrukce 2 uličních 

fasád bytového domu 

včetně výměny 

klempířských prvků a 

repase původních 

vlajkových stožárů

ŽÁDOST O GRANT
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Přehled žádostí o poskytnutí grantu hl. m. Prahy vlastníkům památkově významných objektů v roce 2017 - ostatní památkově chráněné objekty 

122 Sokolovská 86/97, k. ú. Karlín, Praha 8 založena veřejná podpora "de minimis"

PŘEDMĚT GRANTU

NÁKLADY dle žádosti návrh OPP RHMP ZHMP

celkové: 7 753 798 Kč 3 172 391 Kč 3 172 391 Kč 3 172 391 Kč 3 172 391 Kč 3 172 391 Kč

vlastní: 2 753 798 Kč 2 272 391 Kč 2 272 391 Kč 2 272 391 Kč 2 272 391 Kč 2 272 391 Kč

grant: 5 000 000 Kč 900 000 Kč 900 000 Kč 900 000 Kč 900 000 Kč 900 000 Kč

žadatelé:

ŽÁDOST O GRANT
stanovisko 

Komise RHMP 

stanovisko 

Výboru ZHMPvýměna: oken v ulič. fasádě  - 

repliky špalet. oken, keramic. 

parapetů, vstup. dveří za 

dřevěné oken dvor. fasády za 

jednoduchá, dveře lodžií na 

podest. oprava ulič. fasády, 

zábradlí, oprava střechy, 

dvor. fasády, štít. zdi, zábradlí

výměna: oken v ulič. 

fasádě

Bytové družstvo Sokolovská 86/97, se sídlem Sokolovská 86/97, PSČ 186 00 Praha 8 - Karlín
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Příloha č. 1 k  usnesení Zästupitelstva HMP č. 27/59 ze dne 25. 5. 2017

     dle žádosti OPP Komise RHMP  Výbor ZHMP         RHMP         ZHMP

    NÁKLADY

celkové: 123 311 220 Kč 97 703 201 Kč 97 703 201 Kč 97 703 201 Kč 96 330 440 Kč 96 330 440 Kč

vlastní: 58 420 646 Kč 64 253 201 Kč 64 353 201 Kč 64 353 201 Kč 63 480 440 Kč 63 480 440 Kč

grant: 64 890 574 Kč 33 450 000 Kč 33 350 000 Kč 33 350 000 Kč 32 850 000 Kč 32 850 000 Kč

rekapitulace ostatní památkově chráněné objekty - dotace nad 200 000 Kč - u projektů je založena veřejná podpora v režimu "de minimis":

celkem 45 žádostí z toho: 44 žádostí  navrženo na udělení grantu hl. m. Prahy   

                                        1 žádost nenavržena na udělení grantu hl. m. Prahy z důvodu nadhodnocení stavebních prací 

vysvětlivky:

OPP - odbor památkové péče MHMP

Komise RHMP - Komise pro udělování grantů hl.m. Prahy vlastníkům památkově významných objektů a příspěvků na financování oprav

církevních objektů

Výbor ZHMP - Výbor pro kulturu, památkovou péči, výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční vztahy ZHMP

RHMP - Rada hl.m. Prahy 

ZHMP - Zastupitelstvo hl. m. Prahy 

STATISTIKA

Sestavit statistiku



Přehled žádostí o poskytnutí grantu hl. m. Prahy vlastníkům památkově významných objektů v roce 2017 - církevní objekty

001C Loreta Praha, Loretánské náměstí 100/7, Praha 1, k.ú. Hradčany

PŘEDMĚT GRANTU

NÁKLADY dle žádosti návrh OPP RHMP ZHMP

celkové: 3 090 248 Kč 3 090 248 Kč 3 090 248 Kč 3 090 248 Kč 3 090 248 Kč 3 090 248 Kč

vlastní: 1 090 248 Kč 1 290 248 Kč 1 390 248 Kč 1 390 248 Kč 1 390 248 Kč 1 390 248 Kč

grant: 2 000 000 Kč 1 800 000 Kč 1 700 000 Kč 1 700 000 Kč 1 700 000 Kč 1 700 000 Kč

žadatel/é:

002C Dům U černého lva, Lázeňská 287/4, Praha 1, k.ú. Malá Strana

PŘEDMĚT GRANTU

NÁKLADY dle žádosti návrh OPP RHMP ZHMP

celkové: 4 061 501 Kč 4 061 501 Kč 4 061 501 Kč 4 061 501 Kč 4 061 501 Kč 4 061 501 Kč

vlastní: 1 421 526 Kč 1 761 501 Kč 1 911 501 Kč 1 911 501 Kč 1 911 501 Kč 1 911 501 Kč

grant: 2 639 975 Kč 2 300 000 Kč 2 150 000 Kč 2 150 000 Kč 2 150 000 Kč 2 150 000 Kč

žadatel/é:

004C Nemocnice Milosrdných sester sv. K. Boromejského, Vlašská  337/38, Praha 1, k.ú. Malá Strana

PŘEDMĚT GRANTU

NÁKLADY dle žádosti návrh OPP RHMP ZHMP

celkové: 2 333 362 Kč 2 246 430 Kč 2 246 430 Kč 2 246 430 Kč 2 246 430 Kč 2 246 430 Kč

vlastní: 817 362 Kč 846 430 Kč 846 430 Kč 846 430 Kč 846 430 Kč 846 430 Kč

grant: 1 516 000 Kč 1 400 000 Kč 1 400 000 Kč 1 400 000 Kč 1 400 000 Kč 1 400 000 Kč

žadatel/é:

005C Husův dům, Jungmannova 22/9, Praha 1, k.ú. Nové Město

PŘEDMĚT GRANTU

NÁKLADY dle žádosti návrh OPP RHMP ZHMP

celkové: 3 541 990 Kč 499 554 Kč 499 554 Kč 499 554 Kč 499 554 Kč 499 554 Kč

vlastní: 1 391 990 Kč 179 554 Kč 179 554 Kč 179 554 Kč 179 554 Kč 179 554 Kč

grant: 2 150 000 Kč 320 000 Kč 320 000 Kč 320 000 Kč 320 000 Kč 320 000 Kč

žadatel/é:

založena veřejná podpora v režimu de minimis

založena veřejná podpora v režimu de minimis

oprava obvodové zdi areálu 

Nemocnice MSKB - 1.etapa

ŽÁDOST O GRANT
stanovisko 

Komise RHMP 

Českobratrská církev evangelická, se sídlem Jungmannova 22/9, PSČ 110 00 Praha 1

stanovisko 

Výboru ZHMP1. priorita: repasování oken v 

celém objektu, uliční i dvorní 

fasáda, 2. priorita: oprava uliční 

fasády včetně zrestaurování 

sochařské výzdoby (socha Mistra 

Jana Husa a další ozdobné 

prvky)

repasování oken v uliční 

části fasády

Provincie kapucínů v ČR, se sídlem Loretánské nám. 99/6, PSČ 118 00 Praha 1

stanovisko 

Komise RHMP 

stanovisko 

Výboru ZHMP

ŽÁDOST O GRANT

obnova výplní okenních 

otvorů

obnova výplní okenních 

otvorů

1. priorita: rehabilitace hlavního 

průčelí - spojovací mostek, 2. 

priorita: rehabilitace hlavního 

průčelí - boční rizality (kovářské, 

pasířské, zlatnické, klempířské, 

truhlářské práce a prvky)

založena veřejná podpora v režimu de minimis

oprava obvodové zdi areálu 

Nemocnice MSKB - 1.etapa

ŽÁDOST O GRANT

1. priorita: rehabilitace hlavního 

průčelí - spojovací mostek, 2. 

priorita: rehabilitace hlavního 

průčelí - boční rizality (kovářské, 

pasířské, zlatnické, klempířské, 

truhlářské práce a prvky)

Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského, se sídlem Šporkova 321/12, PSČ 118 00 Praha 1

stanovisko 

Komise RHMP 

stanovisko 

Výboru ZHMP

Suverenní řád Maltézských rytířů - České velkopřevorství, se sídlem Velkopřevorské náměstí 485/4, PSČ 118 00 Praha 1

stanovisko 

Komise RHMP 

stanovisko 

Výboru ZHMP

založena veřejná podpora v režimu de minimis

ŽÁDOST O GRANT

1



Přehled žádostí o poskytnutí grantu hl. m. Prahy vlastníkům památkově významných objektů v roce 2017 - církevní objekty

010C Kostel sv. Štěpána, Štěpánská, Praha 2, k.ú. Nové Město

PŘEDMĚT GRANTU

NÁKLADY dle žádosti návrh OPP RHMP ZHMP

celkové: 967 908 Kč 967 908 Kč 967 908 Kč 967 908 Kč 967 908 Kč 967 908 Kč

vlastní: 367 908 Kč 367 908 Kč 367 908 Kč 367 908 Kč 367 908 Kč 367 908 Kč

grant: 600 000 Kč 600 000 Kč 600 000 Kč 600 000 Kč 600 000 Kč 600 000 Kč

žadatel/é:

014C Kostel Nejsvětějšího Srdce Páně, nám. Jiřího z Poděbrad, Praha 3 , k.ú. Vinohrady

PŘEDMĚT GRANTU

NÁKLADY dle žádosti návrh OPP RHMP ZHMP

celkové: 7 392 928 Kč 3 503 607 Kč 3 503 607 Kč 3 503 607 Kč 3 503 607 Kč 3 503 607 Kč

vlastní: 4 792 928 Kč 2 303 607 Kč 2 303 607 Kč 2 303 607 Kč 2 303 607 Kč 2 303 607 Kč

grant: 2 600 000 Kč 1 200 000 Kč 1 200 000 Kč 1 200 000 Kč 1 200 000 Kč 1 200 000 Kč

žadatel/é:

018C Starý židovský hřbitov, U starého židovského hřbitova, Praha 5, k.ú. Smíchov

PŘEDMĚT GRANTU

NÁKLADY dle žádosti návrh OPP RHMP ZHMP

celkové: 1 518 230 Kč 509 680 Kč 509 680 Kč 509 680 Kč 509 680 Kč 509 680 Kč

vlastní: 618 230 Kč 189 680 Kč 189 680 Kč 189 680 Kč 189 680 Kč 189 680 Kč

grant: 900 000 Kč 320 000 Kč 320 000 Kč 320 000 Kč 320 000 Kč 320 000 Kč

žadatel/é:

029C Poutní kostel Panny Marie Vítězné na Bílé Hoře, Karlovarská 3/6, Praha 17, k.ú. Řepy

PŘEDMĚT GRANTU

NÁKLADY dle žádosti návrh OPP RHMP ZHMP

celkové: 6 022 060 Kč 3 498 600 Kč 3 498 600 Kč 3 498 600 Kč 3 498 600 Kč 3 498 600 Kč

vlastní: 2 222 060 Kč 1 998 600 Kč 1 998 600 Kč 1 998 600 Kč 1 998 600 Kč 1 998 600 Kč

grant: 3 800 000 Kč 1 500 000 Kč 1 500 000 Kč 1 500 000 Kč 1 500 000 Kč 1 500 000 Kč

žadatel/é:

založena veřejná podpora v režimu de minimis

Arcibiskupství pražské,  se sídlem Hradčanské nám. 56/16,  PSČ 119 02 Praha 1

stanovisko 

Výboru ZHMP

restaurátorská výmalba a 

restaurování nástěných 

maleb v hlavní lodi kostela 3. 

a 4. pole od presbytáře - 2. 

etapa

založena veřejná podpora v režimu de minimis

ŽÁDOST O GRANT stanovisko 

Komise RHMP 

restaurátorská výmalba a 

restaurování nástěných maleb 

v hlavní lodi kostela 3. a 4. 

pole od presbytáře - 2. etapa

ŽÁDOST O GRANT stanovisko 

Komise RHMP 

stanovisko 

Výboru ZHMP1. priorita: obnova exteriéru 

zvonice kostela, severní a 

východní strana (I. etapa - 2016), 

2. priorita: obnova exteriéru 

zvonice kostela, jižní a západní 

strana (II. etapa - 2017), 3. 

priorita: restaurování vstupních 

dveří do kostela

obnova exteriéru zvonice 

kostela, jižní a západní 

strana (II. etapa - 2017)

Arcibiskupství pražské,  se sídlem Hradčanské nám. 56/16,  PSČ 119 02 Praha 1

ŽÁDOST O GRANT stanovisko 

Komise RHMP 

stanovisko 

Výboru ZHMP

ŽÁDOST O GRANT stanovisko 

Komise RHMP 

stanovisko 

Výboru ZHMP

1. priorita: oprava střešní 

krytiny, klempířských prvků a 

hromosvodu na kostele, 2. 

priorita: oprava fasády kostela

oprava fasády kostela

Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty v Praze - Břevnově,  se sídlem Markétská 1/28,  PSČ 160 00 Praha 6

oprava, stabilizace, konzervace a 

restaurování poškozených 

náhrobků č. 133 - 200, oprava, 

stabilizace, konzervace a 

restaurování poškozených 

náhrobků č. 201 - 270 , oprava, 

stabilizace, konzervace a 

restaurování poškozených 

náhrobků č. 271 - 335

založena veřejná podpora v režimu de minimis

založena veřejná podpora v režimu de minimis

oprava, stabilizace, 

konzervace a restaurování 

poškozených náhrobků č. 

133 - 200

Židovská obec v Praze,  se sídlem Maiselova 250/18,  PSČ 110 00 Praha 1

2



Příloha č. 2 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 27/59 ze dne 25. 5. 2017

     dle žádosti OPP Komise RHMP  Výbor ZHMP         RHMP         ZHMP

    NÁKLADY

celkové: 28 928 227 Kč 18 377 528 Kč 18 377 528 Kč 18 377 528 Kč 18 377 528 Kč 18 377 528 Kč

vlastní: 12 722 252 Kč 8 937 528 Kč 9 187 528 Kč 9 187 528 Kč 9 187 528 Kč 9 187 528 Kč

grant: 16 205 975 Kč 9 440 000 Kč 9 190 000 Kč 9 190 000 Kč 9 190 000 Kč 9 190 000 Kč

vysvětlivky:

OPP MHMP - odbor památkové péče  MHMP

Komise RHMP - Komise pro udělování grantů hl. m. Prahy vlastníkům památkově významných objektů a příspěvků na financování oprav 

církevních objektů 

Výbor ZHMP - Výbor pro kulturu, památkovou péči, výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční vztahy ZHMP 

RHMP - Rada hlavního města Prahy 

ZHMP - Zastupitelstvo hlavního města Prahy

STATISTIKA

rekapitulace objekty ve vlastnictví církví a náboženských společností  - dotace nad 200 000 Kč - u projektů je založena veřejná podpora "de 

minimis"

 celkem 8 projektů je navrženo na udělení grantu hl. m. Prahy

Sestavit statistiku



Přehled žádostí o poskytnutí grantu hl. m. Prahy vlastníkům památkově významných objektů v roce 2017 - movité kulturní památky

005M Kostel sv. Štěpána, Štěpánská, Praha 2, k.ú. Nové Město

PŘEDMĚT GRANTU

NÁKLADY dle žádosti návrh OPP RHMP ZHMP

celkové: 484 150 Kč 484 150 Kč 484 150 Kč 484 150 Kč 484 150 Kč 484 150 Kč

vlastní: 170 150 Kč 184 150 Kč 184 150 Kč 184 150 Kč 184 150 Kč 184 150 Kč

grant: 314 000 Kč 300 000 Kč 300 000 Kč 300 000 Kč 300 000 Kč 300 000 Kč

žadatel/é:

006M Bazilika sv. Markéty v Praze - Břevnově, Markétská 1/28, Praha 6, k.ú. Břevnov

PŘEDMĚT GRANTU

NÁKLADY dle žádosti návrh OPP RHMP ZHMP

celkové: 375 680 Kč 370 380 Kč 370 380 Kč 370 380 Kč 370 380 Kč 370 380 Kč

vlastní: 135 680 Kč 140 380 Kč 140 380 Kč 140 380 Kč 140 380 Kč 140 380 Kč

grant: 240 000 Kč 230 000 Kč 230 000 Kč 230 000 Kč 230 000 Kč 230 000 Kč

žadatel/é:

založena veřejná podpora v režimu de minimis

stanovisko 

Komise RHMP 

stanovisko 

Výboru ZHMP

restaurování oltářního obrazu 

Vyhoštění sv. Otmara a 

ozdobného rámu 

restaurování oltářního 

obrazu Vyhoštění sv. 

Otmara a ozdobného rámu 

ŽÁDOST O GRANT stanovisko 

Komise RHMP 

stanovisko 

Výboru ZHMP

restaurování bočního oltáře 

Snímání z kříže - architektury 

oltářního retabula včetně 

rámů obrazů, zlacených 

řezeb a obrazu z nástavce

Arcibiskupství pražské, se sídlem Hradčanské nám. 56/16, PSČ 119 02 Praha 1

ŽÁDOST O GRANT

založena veřejná podpora v režimu de minimis

Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty v Praze - Břevnově,  se sídlem Markétská 1/28,  PSČ 169 00 Praha 6

restaurování bočního oltáře 

Snímání z kříže - 

architektury oltářního 

retabula včetně rámů 

obrazů, zlacených řezeb a 

obrazu z nástavce

1



Příloha č. 3 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 27/59 ze dne 25. 5. 2017

     dle žádosti OPP Komise RHMP  Výbor ZHMP         RHMP         ZHMP

    NÁKLADY

celkové: 859 830 Kč 854 530 Kč 854 530 Kč 854 530 Kč 854 530 Kč 854 530 Kč

vlastní: 305 830 Kč 324 530 Kč 324 530 Kč 324 530 Kč 324 530 Kč 324 530 Kč

grant: 554 000 Kč 530 000 Kč 530 000 Kč 530 000 Kč 530 000 Kč 530 000 Kč

vysvětlivky:

OPP MHMP - odbor památkové péče  MHMP

Výbor ZHMP - Výbor pro kulturu, památkovou péči, výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční vztahy ZHMP 

RHMP - Rada hlavního města Prahy 

ZHMP - Zastupitelstvo hlavního města Prahy

celkem  2 žádosti navrženy na udělení grantu hl. m. Prahy

Komise RHMP - Komise pro udělování grantů hl. m. Prahy vlastníkům památkově významných objektů a příspěvků na financování oprav 

církevních objektů 

STATISTIKA

rekapitulace movité kulturní památky - dotace nad 200 000 Kč - u projektů je založena veřejná podpora v režimu "de minimis"

Sestavit statistiku



Přehled žádostí o poskytnutí grantu hl. m. Prahy vlastníkům památkově významných objektů v roce 2017 - ostatní památkově chráněné objekty 

004 Strahovská 203, k. ú. Hradčany, Praha 1

PŘEDMĚT GRANTU

NÁKLADY dle žádosti návrh OPP RHMP ZHMP

celkové: 980 014 Kč 980 014 Kč 980 014 Kč 980 014 Kč 980 014 Kč 980 014 Kč

vlastní: 343 014 Kč 610 014 Kč 610 014 Kč 610 014 Kč 610 014 Kč 610 014 Kč

grant: 637 000 Kč 370 000 Kč 370 000 Kč 370 000 Kč 370 000 Kč 370 000 Kč

žadatelé:

018 Valdštejnské náměstí 163/2 -  byt č. 14, k. ú. Malá Strana, Praha 1

PŘEDMĚT GRANTU

NÁKLADY dle žádosti návrh OPP RHMP ZHMP

celkové: 1 127 224 Kč 1 052 055 Kč 1 052 055 Kč 1 052 055 Kč 1 052 055 Kč 1 052 055 Kč

vlastní: 397 224 Kč 452 055 Kč 452 055 Kč 452 055 Kč 452 055 Kč 452 055 Kč

grant: 730 000 Kč 600 000 Kč 600 000 Kč 600 000 Kč 600 000 Kč 600 000 Kč

žadatelé:

089 Malátova 509/4, k. ú. Smíchov, Praha 5

PŘEDMĚT GRANTU

NÁKLADY dle žádosti návrh OPP RHMP ZHMP

celkové: 1 601 904 Kč 1 601 904 Kč 1 601 904 Kč 1 601 904 Kč 1 601 904 Kč 1 601 904 Kč

vlastní: 601 904 Kč 1 001 904 Kč 1 001 904 Kč 1 001 904 Kč 1 001 904 Kč 1 001 904 Kč

grant: 1 000 000 Kč 600 000 Kč 600 000 Kč 600 000 Kč 600 000 Kč 600 000 Kč

žadatelé:

092 Na Březince 1368/5, k. ú. Smíchov, Praha 5

PŘEDMĚT GRANTU

NÁKLADY dle žádosti návrh OPP RHMP ZHMP

celkové: 1 200 172 Kč 1 200 172 Kč 1 200 172 Kč 1 200 172 Kč 1 200 172 Kč 1 200 172 Kč

vlastní: 800 172 Kč 800 172 Kč 800 172 Kč 800 172 Kč 800 172 Kč 800 172 Kč

grant: 400 000 Kč 400 000 Kč 400 000 Kč 400 000 Kč 400 000 Kč 400 000 Kč

žadatelé:

ŽÁDOST O GRANT
stanovisko 

Komise RHMP 

stanovisko 

Výboru ZHMP

sanace vnitřních zdí v 

přízemí domu Strahovská 

203, Praha 1

sanace vnitřních zdí v 

přízemí domu Strahovská 

203, Praha 1

restaurátorské práce -malba 

(nástropní a boční)

restaurátorské práce - 

parketová podlaha

restaurátorské práce - 

kachlová kamna

stanovisko 

Výboru ZHMP

ŽÁDOST O GRANT
stanovisko 

Komise RHMP 
restaurátorské práce -malba 

(nástropní a boční)

restaurátorské práce - 

parketová podlaha

restaurátorské práce - 

kachlová kamna

ŽÁDOST O GRANT
stanovisko 

Komise RHMP 

stanovisko 

Výboru ZHMP

oprava uliční fasády 

včetně repase vnější 

strany oken

oprava uliční fasády včetně 

repase vnější strany oken

Společenství vlastníků domu Malátova 509/4,Praha 5, se sídlem Malátova 509/4, PSČ 150 00 Praha 5

ŽÁDOST O GRANT
stanovisko 

Komise RHMP 

stanovisko 

Výboru ZHMP

oprava uliční fasády - 

rehabilitace povrchů 

původních omítek

oprava uliční fasády - 

rehabilitace povrchů 

původních omítek

Společenství vlastníků domu čp. 1368 - Smíchov, se sídlem Na Březince 1368/5, PSČ 150 00 Praha 5

1



Přehled žádostí o poskytnutí grantu hl. m. Prahy vlastníkům památkově významných objektů v roce 2017 - ostatní památkově chráněné objekty 

120 Petra Slezáka 547/4, k. ú. Karlín, Praha 8

PŘEDMĚT GRANTU

NÁKLADY dle žádosti návrh OPP RHMP ZHMP

celkové: 655 354 Kč 622 266 Kč 622 266 Kč 622 266 Kč 622 266 Kč 622 266 Kč

vlastní: 285 354 Kč 372 266 Kč 372 266 Kč 372 266 Kč 372 266 Kč 372 266 Kč

grant: 370 000 Kč 250 000 Kč 250 000 Kč 250 000 Kč 250 000 Kč 250 000 Kč

žadatelé:

121 Pobřežní 380/2, k. ú. Karlín, Praha 8

PŘEDMĚT GRANTU

NÁKLADY dle žádosti návrh OPP RHMP ZHMP

celkové: 2 444 138 Kč 2 444 138 Kč 2 444 138 Kč 2 444 138 Kč 2 444 138 Kč 2 444 138 Kč

vlastní: 856 138 Kč 1 594 138 Kč 1 594 138 Kč 1 594 138 Kč 1 594 138 Kč 1 594 138 Kč

grant: 1 588 000 Kč 850 000 Kč 850 000 Kč 850 000 Kč 850 000 Kč 850 000 Kč

žadatelé:

129  Tolstého 722/22, k. ú. Vršovice, Praha 10

PŘEDMĚT GRANTU

NÁKLADY dle žádosti návrh OPP RHMP ZHMP

celkové: 1 912 611 Kč 1 092 921 Kč 1 092 921 Kč 1 092 921 Kč 1 092 921 Kč 1 092 921 Kč

vlastní: 912 611 Kč 692 921 Kč 692 921 Kč 692 921 Kč 692 921 Kč 692 921 Kč

grant: 1 000 000 Kč 400 000 Kč 400 000 Kč 400 000 Kč 400 000 Kč 400 000 Kč

žadatelé:

ŽÁDOST O GRANT
stanovisko 

Komise RHMP 

stanovisko 

Výboru ZHMP

výměna 16 oken v uliční 

fasádě a výměna 12 oken 

do parkového vnitrobloku 

výměna 16 oken v uliční 

fasádě

ŽÁDOST O GRANT
stanovisko 

Komise RHMP 

stanovisko 

Výboru ZHMP

oprava uliční fasády oprava uliční fasády

Společenství vlastníků Petra Slezáka 547/4, Praha-Karlín, se sídlem Petra Slezáka 547/4, PSČ 186 00 Praha 8

ŽÁDOST O GRANT
stanovisko 

Komise RHMP 

stanovisko 

Výboru ZHMP

výměna špaletových oken 

- uliční úroveň

výměna špaletových oken - 

uliční úroveň

Bytové družstvo Pobřežní 380/2, se sídlem Pobřežní 380/2, PSČ 186 00 Praha 8

2



Příloha č. 4 k  usnesení Zastupitelstva HMP č. 27/59 ze dne 25. 5. 2017

     dle žádosti OPP Komise RHMP  Výbor ZHMP         RHMP         ZHMP

    NÁKLADY

celkové: 9 921 417 Kč 8 993 470 Kč 8 993 470 Kč 8 993 470 Kč 8 993 470 Kč 8 993 470 Kč

vlastní: 4 196 417 Kč 5 523 470 Kč 5 523 470 Kč 5 523 470 Kč 5 523 470 Kč 5 523 470 Kč

grant: 5 725 000 Kč 3 470 000 Kč 3 470 000 Kč 3 470 000 Kč 3 470 000 Kč 3 470 000 Kč

rekapitulace ostatní památkově chráněné objekty - dotace nad 200 000 Kč - u projektů není založena veřejna podpora 

celkem 7 žádostí navrženo na udělení grantů hl. m. Prahy 

vysvětlivky:

OPP - odbor památkové péče MHMP

Komise RHMP - Komise pro udělování grantů hl.m. Prahy vlastníkům památkově významných objektů a příspěvků na financování oprav

církevních objektů

Výbor ZHMP - Výbor pro kulturu, památkovou péči, výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční vztahy ZHMP

RHMP - Rada hlavního města Prahy 

ZHMP - Zastupitelstvo hlavního města Prahy

STATISTIKA

Sestavit statistiku



Přehled žádostí o poskytnutí grantu hl. m. Prahy vlastníkům památkově významných objektů v roce 2017 - církevní objekty

006C Kostel sv. Michala, Opatovická, V Jirchářích , Praha 1, k.ú. Nové Město

PŘEDMĚT GRANTU

NÁKLADY dle žádosti návrh OPP RHMP ZHMP

celkové: 1 643 788 Kč 1 643 788 Kč 1 643 788 Kč 1 643 788 Kč 1 643 788 Kč 1 643 788 Kč

vlastní: 593 788 Kč 643 788 Kč 643 788 Kč 643 788 Kč 643 788 Kč 643 788 Kč

grant: 1 050 000 Kč 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč

žadatel/é:

007C Fara u kostela sv. Vojtěcha, Pštrossova 214/17, Praha 1, k.ú. Nové Město

PŘEDMĚT GRANTU

NÁKLADY dle žádosti návrh OPP RHMP ZHMP

celkové: 1 489 014 Kč 1 489 014 Kč 1 489 014 Kč 1 489 014 Kč 1 489 014 Kč 1 489 014 Kč

vlastní: 524 014 Kč 589 014 Kč 589 014 Kč 589 014 Kč 589 014 Kč 589 014 Kč

grant: 965 000 Kč 900 000 Kč 900 000 Kč 900 000 Kč 900 000 Kč 900 000 Kč

žadatel/é:

009C Chrám Matky Boží před Týnem, Staroměstské náměstí, Praha 1, k.ú. Staré Město

PŘEDMĚT GRANTU

NÁKLADY dle žádosti návrh OPP RHMP ZHMP

celkové: 4 224 619 Kč 4 224 619 Kč 4 224 619 Kč 4 224 619 Kč 4 224 619 Kč 4 224 619 Kč

vlastní: 2 624 619 Kč 2 624 619 Kč 2 624 619 Kč 2 624 619 Kč 2 624 619 Kč 2 624 619 Kč

grant: 1 600 000 Kč 1 600 000 Kč 1 600 000 Kč 1 600 000 Kč 1 600 000 Kč 1 600 000 Kč

žadatel/é:

015C Kostel sv. Anny, Tovačovského, Praha 3, k.ú. Žižkov

PŘEDMĚT GRANTU

NÁKLADY dle žádosti návrh OPP RHMP ZHMP

celkové: 521 899 Kč 0 Kč 521 899 Kč 521 899 Kč 521 899 Kč 521 899 Kč

vlastní: 186 899 Kč 0 Kč 271 899 Kč 271 899 Kč 271 899 Kč 271 899 Kč

grant: 335 000 Kč 0 Kč 250 000 Kč 250 000 Kč 250 000 Kč 250 000 Kč

žadatel/é:

ŽÁDOST O GRANT
stanovisko 

Komise RHMP 

stanovisko 

Výboru ZHMP

restaurování 19 oken - etapa 

2017

restaurování 19 oken - etapa 

2017

Římskokatolická farnost u kostela sv. Prokopa,  se sídlem Čajkovského 669/36,  PSČ 130 00 Praha 3

Římskokatolická farnost u kostela Matky Boží před Týnem Praha - Staré Město,  se sídlem Celetná 601/5,  PSČ 110 00 Praha 1

ŽÁDOST O GRANT

Římskokatolická farnost u kostela sv. Vojtěcha,  se sídlem Pštrossova 17,  PSČ 110 00 Praha 1     

oprava krovu a střechy hlavní 

lodi kostela - 2. etapa

stanovisko 

Komise RHMP 

stanovisko 

Výboru ZHMP

oprava krovu a střechy hlavní 

lodi kostela - 2. etapa

ŽÁDOST O GRANT stanovisko 

Komise RHMP 

stanovisko 

Výboru ZHMP

výmalba interiéru kostela, 

úprava kamenných žeber a 

obnova omítek na masivních 

kamenných sloupech 

výmalba interiéru kostela, 

úprava kamenných žeber a 

obnova omítek na masivních 

kamenných sloupech 

Slovenský evangelický církevní sbor v Praze, se sídlem V Jirchářích 152/14, PSČ 110 00 Praha 1

ŽÁDOST O GRANT stanovisko 

Komise RHMP 

stanovisko 

Výboru ZHMP

restaurování stropních maleb 

v prostoru schodiště fary 2. 

etapa

restaurování stropních maleb 

v prostoru schodiště fary 2. 

etapa

1



Přehled žádostí o poskytnutí grantu hl. m. Prahy vlastníkům památkově významných objektů v roce 2017 - církevní objekty

017C Kostel sv. Václava, náměstí 14. října, Praha 5, k.ú. Smíchov

PŘEDMĚT GRANTU

NÁKLADY dle žádosti návrh OPP RHMP ZHMP

celkové: 399 840 Kč 399 840 Kč 399 840 Kč 399 840 Kč 399 840 Kč 399 840 Kč

vlastní: 149 840 Kč 149 840 Kč 149 840 Kč 149 840 Kč 149 840 Kč 149 840 Kč

grant: 250 000 Kč 250 000 Kč 250 000 Kč 250 000 Kč 250 000 Kč 250 000 Kč

žadatel/é:

020C Wilfertova vila, Na Špejcharu 291/3, Praha 7, k.ú. Holešovice

PŘEDMĚT GRANTU

NÁKLADY dle žádosti návrh OPP RHMP ZHMP

celkové: 2 018 392 Kč 1 354 580 Kč 1 354 580 Kč 1 354 580 Kč 1 354 580 Kč 1 354 580 Kč

vlastní: 706 438 Kč 494 580 Kč 494 580 Kč 494 580 Kč 494 580 Kč 494 580 Kč

grant: 1 311 954 Kč 860 000 Kč 860 000 Kč 860 000 Kč 860 000 Kč 860 000 Kč

žadatel/é:

021C Kostel sv. Remigia, náměstí 25. března, Praha 9, k.ú. Čakovice

PŘEDMĚT GRANTU

NÁKLADY dle žádosti návrh OPP RHMP ZHMP

celkové: 604 114 Kč 586 864 Kč 586 864 Kč 586 864 Kč 586 864 Kč 586 864 Kč

vlastní: 214 114 Kč 216 864 Kč 216 864 Kč 216 864 Kč 216 864 Kč 216 864 Kč

grant: 390 000 Kč 370 000 Kč 370 000 Kč 370 000 Kč 370 000 Kč 370 000 Kč

žadatel/é:

022C Kostel sv. Václava, U proseckého kostela, Praha 9, k.ú. Prosek

PŘEDMĚT GRANTU

NÁKLADY dle žádosti návrh OPP RHMP ZHMP

celkové: 332 056 Kč 332 056 Kč 332 056 Kč 332 056 Kč 332 056 Kč 332 056 Kč

vlastní: 117 056 Kč 122 056 Kč 122 056 Kč 122 056 Kč 122 056 Kč 122 056 Kč

grant: 215 000 Kč 210 000 Kč 210 000 Kč 210 000 Kč 210 000 Kč 210 000 Kč

žadatel/é:

Řimskokatolická farmost u kostela sv. Remigia, Praha - Čakovice,  se sídlem náměstí 25. března 17/3,  PSČ 190 00 Praha 9

ŽÁDOST O GRANT

oprava střechy apsid kostela

Římskokatolická farnost u kostela sv. Václava Praha - Prosek,  se sídlem U proseckého kostela 5/3,  PSČ 190 00 Praha 9

1. priorita: oprava jižní strany a 

částečně západní strany fasády 

včetně restaurování mozaiky, 2. 

priorita: oprava fasády na zbylé 

části domu - sever, východ - 

etapa dokončení

ŽÁDOST O GRANT stanovisko 

Komise RHMP 

stanovisko 

Výboru ZHMP

oprava střechy apsid kostela

ŽÁDOST O GRANT

oprava kamenných prvků 

severní strany kostela - sokl

Římskokatolická farnost u kostela sv. Václava,  se sídlem náměstí 14.října 624/17,  PSČ 150 00  Praha 5   

stanovisko 

Komise RHMP 

stanovisko 

Výboru ZHMP
1. priorita: restaurování maleb - 

první klenebné pole před 

kruchtou v lodi kostela, 2. priorita: 

restaurování vitráže - 2ks oken v 

klenebném poli před kruchtou v 

lodi kostela

1. priorita: restaurování maleb - 

první klenebné pole před 

kruchtou v lodi kostela, 2. 

priorita: restaurování vitráže - 

2ks oken v klenebném poli před 

kruchtou v lodi kostela

oprava fasády na zbylé části 

domu - sever, východ - etapa 

dokončení

Obec Křesťanů v České republice,  se sídlem Na Špejcharu 291/3,  PSČ 170 00 Praha 7

stanovisko 

Komise RHMP 

stanovisko 

Výboru ZHMP

ŽÁDOST O GRANT stanovisko 

Komise RHMP 

stanovisko 

Výboru ZHMP

oprava kamenných prvků 

severní strany kostela - sokl

2



Přehled žádostí o poskytnutí grantu hl. m. Prahy vlastníkům památkově významných objektů v roce 2017 - církevní objekty

023C Kostel Povýšení sv. Kříže, Praha - Vinoř, Vinořské náměstí/ Urbanická, Praha 9 , k.ú. Vinoř

PŘEDMĚT GRANTU

NÁKLADY dle žádosti návrh OPP RHMP ZHMP

celkové: 529 665 Kč 529 665 Kč 529 665 Kč 529 665 Kč 529 665 Kč 529 665 Kč

vlastní: 185 665 Kč 229 665 Kč 229 665 Kč 229 665 Kč 229 665 Kč 229 665 Kč

grant: 344 000 Kč 300 000 Kč 300 000 Kč 300 000 Kč 300 000 Kč 300 000 Kč

žadatel/é:

024C Kostel sv. Václava Praha - Vršovice, náměstí Svatopluka Čecha, Praha 10 , k.ú. Vršovice

PŘEDMĚT GRANTU

NÁKLADY dle žádosti návrh OPP RHMP ZHMP

celkové: 652 929 Kč 652 929 Kč 652 929 Kč 652 929 Kč 652 929 Kč 652 929 Kč

vlastní: 232 929 Kč 252 929 Kč 252 929 Kč 252 929 Kč 252 929 Kč 252 929 Kč

grant: 420 000 Kč 400 000 Kč 400 000 Kč 400 000 Kč 400 000 Kč 400 000 Kč

žadatel/é:

025C Kostel Petra a Pavla v Praze Řeporyjích, Řeporyjské náměstí, Praha 13 , k.ú. Řeporyje

PŘEDMĚT GRANTU

NÁKLADY dle žádosti návrh OPP RHMP ZHMP

celkové: 335 457 Kč 335 457 Kč 335 457 Kč 335 457 Kč 335 457 Kč 335 457 Kč

vlastní: 120 457 Kč 125 457 Kč 125 457 Kč 125 457 Kč 125 457 Kč 125 457 Kč

grant: 215 000 Kč 210 000 Kč 210 000 Kč 210 000 Kč 210 000 Kč 210 000 Kč

žadatel/é:

030C Budova děkanství - hospodářské stavení, nám. Bratří Jandusů 21/21, Praha 22, k.ú. Uhříněves

PŘEDMĚT GRANTU

NÁKLADY dle žádosti návrh OPP RHMP ZHMP

celkové: 2 727 083 Kč 2 384 039 Kč 2 384 039 Kč 2 384 039 Kč 2 384 039 Kč 2 384 039 Kč

vlastní: 957 083 Kč 984 039 Kč 984 039 Kč 984 039 Kč 984 039 Kč 984 039 Kč

grant: 1 770 000 Kč 1 400 000 Kč 1 400 000 Kč 1 400 000 Kč 1 400 000 Kč 1 400 000 Kč

žadatel/é:

stanovisko 

Komise RHMP 

stanovisko 

Výboru ZHMP

sanace vlhkého zdiva - interiér 

kostela

Římskokatolická farnost u kostelů sv. Mikuláše a sv. Václava Praha - Vršovice, se sídlem Vršovické nám. 84/6, PSČ 100 00 Praha 10

havarijní oprava měděné 

střešní krytiny - levá boční loď 

1. část

havarijní oprava měděné 

střešní krytiny - levá boční 

loď 1. část

Římskokatolická farnost u kostela Všech Svatých Praha - Uhřiněves, se sídlem náměstí Bratří Jandusů 21/21, PSČ 104 00 Praha 22

ŽÁDOST O GRANT stanovisko 

Komise RHMP 

stanovisko 

Výboru ZHMP

1. priorita: statické zajištění 

hospodářské budovy, 2. priorita: 

oprava ohradní zdi

statické zajištění 

hospodářské budovy

sanace vlhkého zdiva - 

interiér kostela

Římskokatolická farnost Ořech, se sídlem Baarovo náměstí 10, PSČ 252 25 Praha 13

ŽÁDOST O GRANT

Římskokatolická farnost u kostela Povýšení sv.Kříže v Praze 9 - Vinoř, se sídlem Vinořské náměstí 16,  PSČ 190 15 Praha 9

ŽÁDOST O GRANT stanovisko 

Komise RHMP 

stanovisko 

Výboru ZHMP

ŽÁDOST O GRANT stanovisko 

Komise RHMP 

stanovisko 

Výboru ZHMP

oprava opěrné zdi areálu 

kostela

oprava opěrné zdi areálu 

kostela

3



Příloha č. 5 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 27/59 ze dne 25. 5. 2017

     dle žádosti OPP Komise RHMP  Výbor ZHMP         RHMP         ZHMP

    NÁKLADY

celkové: 15 478 856 Kč 13 932 851 Kč 14 454 750 Kč 14 454 750 Kč 14 454 750 Kč 14 454 750 Kč

vlastní: 6 612 902 Kč 6 432 851 Kč 6 704 750 Kč 6 704 750 Kč 6 704 750 Kč 6 704 750 Kč

grant: 8 865 954 Kč 7 500 000 Kč 7 750 000 Kč 7 750 000 Kč 7 750 000 Kč 7 750 000 Kč

vysvětlivky:

OPP MHMP - odbor památkové péče  MHMP

Výbor ZHMP - Výbor pro kulturu, památkovou péči, výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční vztahy ZHMP 

RHMP - Rada hlavního města Prahy 

ZHMP - Zastupitelstvo hlavního města Prahy

Komise RHMP - Komise pro udělování grantů hl. m. Prahy vlastníkům památkově významných objektů a příspěvků na financování oprav 

církevních objektů 

STATISTIKA

rekapitulace objekty ve vlastnictví církví a náboženských společností  - dotace nad 200 000 Kč - u projektů není založena veřejná podpora 

celkem 12 žádostí je navrženo na udělení grantu hl. m. Prahy

Sestavit statistiku



Přehled žádostí o poskytnutí grantu hl. m. Prahy vlastníkům památkově významných objektů v roce 2017 - movité kulturní památky

001M Kostel sv. Tomáše, Josefská 28/8, Praha 1, k.ú. Malá Strana

PŘEDMĚT GRANTU

NÁKLADY dle žádosti návrh OPP RHMP ZHMP

celkové: 1 205 980 Kč 1 205 980 Kč 1 205 980 Kč 1 205 980 Kč 1 205 980 Kč 1 205 980 Kč

vlastní: 455 980 Kč 455 980 Kč 455 980 Kč 455 980 Kč 455 980 Kč 455 980 Kč

grant: 750 000 Kč 750 000 Kč 750 000 Kč 750 000 Kč 750 000 Kč 750 000 Kč

žadatel/é:

003M Chrám Panny Marie Vítězné, Karmelitská, Praha 1, k.ú. Malá Strana

PŘEDMĚT GRANTU

NÁKLADY dle žádosti návrh OPP RHMP ZHMP

celkové: 2 028 185 Kč 1 930 435 Kč 1 930 435 Kč 1 930 435 Kč 1 930 435 Kč 1 930 435 Kč

vlastní: 828 185 Kč 730 435 Kč 730 435 Kč 730 435 Kč 730 435 Kč 730 435 Kč

grant: 1 200 000 Kč 1 200 000 Kč 1 200 000 Kč 1 200 000 Kč 1 200 000 Kč 1 200 000 Kč

žadatel/é:

004M Kostel sv. Haštala, Haštalské náměstí, Praha 1, k.ú. Staré Město

PŘEDMĚT GRANTU

NÁKLADY dle žádosti návrh OPP RHMP ZHMP

celkové: 1 141 835 Kč 1 141 835 Kč 1 141 835 Kč 1 141 835 Kč 1 141 835 Kč 1 141 835 Kč

vlastní: 400 000 Kč 441 835 Kč 441 835 Kč 441 835 Kč 441 835 Kč 441 835 Kč

grant: 741 835 Kč 700 000 Kč 700 000 Kč 700 000 Kč 700 000 Kč 700 000 Kč

žadatel/é:

restaurování hlavního oltáře 

jako celku 

Římskokatolická farnost u kostela Matky Boží před Týnem Praha - Staré Město, se sídlem Celetná 601/5, PSČ 110 00 Praha 1

stanovisko 

Komise RHMP 

stanovisko 

Výboru ZHMP

restaurování hlavního oltáře - 

oltářní architektury - snímání 

přemaleb a sloupy s pilířem a 

restaurování soch z hlavního 

oltáře 

stanovisko 

Komise RHMP 

restaurování hlavního oltáře - 

oltářní architektury - snímání 

přemaleb a sloupy s pilířem a 

restaurování soch z hlavního 

oltáře 

ŽÁDOST O GRANT

restaurování varhan, etapa č. 

4

restaurování varhan, etapa 

č. 4

Česká provincie Řádu sv. Augustina, se sídlem Josefská 28/8, PSČ 118 00 Praha 1

stanovisko 

Komise RHMP 

Klášter Pražského Jezulátka, se sídlem Karmelitská 385/9, PSČ 118 00 Praha 1

stanovisko 

Výboru ZHMP

ŽÁDOST O GRANT

stanovisko 

Výboru ZHMP

ŽÁDOST O GRANT

restaurování hlavního oltáře 

jako celku 

1



Příloha č. 6 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 27/59 ze dne 25. 5. 2017

     dle žádosti OPP Komise RHMP  Výbor ZHMP         RHMP         ZHMP

    NÁKLADY

celkové: 4 376 000 Kč 4 278 250 Kč 4 278 250 Kč 4 278 250 Kč 4 278 250 Kč 4 278 250 Kč

vlastní: 1 684 165 Kč 1 628 250 Kč 1 628 250 Kč 1 628 250 Kč 1 628 250 Kč 1 628 250 Kč

grant: 2 691 835 Kč 2 650 000 Kč 2 650 000 Kč 2 650 000 Kč 2 650 000 Kč 2 650 000 Kč

vysvětlivky:

OPP MHMP - odbor památkové péče  MHMP

Výbor ZHMP - Výbor pro kulturu, památkovou péči, výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční vztahy ZHMP 

RHMP - Rada hlavního města Prahy 

ZHMP - Zastupitelstvo hlavního města Prahy

Komise RHMP - Komise pro udělování grantů hl. m. Prahy vlastníkům památkově významných objektů a příspěvků na financování oprav 

církevních objektů 

celkem 3 žádosti navrženy na udělení grantu hl. m. Prahy

STATISTIKA

rekapitulace movité kulturní památky - dotace nad 200 000 Kč - u projektů není založena veřejná podpora

Sestavit statistiku



Příloha č. 7 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 27/59 ze dne 25. 5. 2017 

 

VZO R 
P I D  . . . . . . . . . .  

stejnopis č. ……… 
 

VE Ř E J N OP RÁVN Í  S M LO UVA  
č. DOT…………../2017 

 

o poskytnutí účelové neinvestiční dotace - grantu č.  ……………..  na zachování či 

obnovu památkové hodnoty a podstaty hmotného objektu 
 

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 10a zákona č. 250/2000 Sb.,                             
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon                       

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů), s použitím  zákona č.  89/2012 Sb., občanský 
zákoník, a  zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, mezi těmito 

subjekty:    
  

Hlavní město Praha 

se sídlem Mariánské nám. 2, 110 00 Praha 1 
zastoupené ……………………………………………………………………………………… 

IČO: 00064581 
DIČ: CZ00064581 
bankovní spojení: PPF banka, a. s., se sídlem Evropská 2690/17, 160 41 Praha 6 

číslo účtu: 5157998/6000 
(dále jen poskytovatel) 
 

a 
 

jméno a příjmení / název ……………………………………………………………………….. 
zastoupený(á) …………………………………………………………………………………... 
bytem / místem podnikání / sídlem …………………………………………………………….. 

registrovaný(á) …………………………………………………………………………………. 
datum narození …………………………………………………………………………………. 

IČO: ……………………………………………………………………………………………. 
DIČ: …………………………………………………………………………………………….  
bankovní spojení: ………………………………………………………………………………. 

číslo účtu: ………………………………………………………………………………………. 
(dále jen příjemce) 

 
 

I. Předmět smlouvy 

1. Předmětem smlouvy je poskytnutí účelové neinvestiční dotace/grantu poskytovatelem 
ve výši…………. Kč (slovy…………….) na zachování či obnovu památkové hodnoty a 
podstaty hmotného objektu (dále jen obnova objektu) v roce 2017: 

………………………………………………..................................................................... 

Výše účelové dotace/grantu představuje ……....% z celkových způsobilých 

(uznatelných) nákladů památkové obnovy, uvedených v Článku II. bod a) této Smlouvy. 

V souladu s  § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších 
předpisů, tímto hlavní město Praha potvrzuje, že tuto smlouvu schválila/o Rada 
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hlavního města Prahy/Zastupitelstvo hlavního města Prahy usnesením  č. 

……………………ze dne ………. 

2. Poskytovatel poskytne příjemci na účet grant (viz čl. I./1) na obnovu objektu, uvedeného 

v odstavci 1 Článku I. této smlouvy, v rozsahu prací specifikovaných v odstavci 5/4 
Článku I. této smlouvy, při splnění podmínek uvedených v Článku II. a povinností 
uvedených v Článku III. této smlouvy.  

3. Tento grant je poskytován jako podpora malého rozsahu (de minimis) ve smyslu 
nařízení Komise (EU) č. 1407/2013  ze dne 18. 12. 2013 o použití článků 107 a 108 

Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de  minimis (V případě, že grant není 
poskytován jako podpora malého rozsahu, tento odstavec se neuvádí.). 

Poskytnutí  dotace/grantu kumulativně nenaplňuje znaky veřejné podpory dle čl. 107 

odst. 1 Smlouvy o fungování EU a uvedená dotace/grant  nezakládá veřejnou podporu.  
(V případě, že grant je poskytován jako podpora malého rozsahu, tento odstavec se 

neuvádí.). 

4. Žadateli, kterému byl grant RHMP nebo ZHMP schválen formou veřejné podpory 
v režimu „de minimis“ a ke dni podpisu veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové 

dotace by došlo k překročení celkové výše podpory „de minimis“, budou finanční 
prostředky poskytnuty pouze do této výše (V případě, že grant není poskytován jako 

podpora malého rozsahu, tento odstavec se neuvádí.). 
 

5. Příjemce se zavazuje použít grant výlučně na tyto stavební a případné restaurátorské 

práce:  

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

6. Příjemce poskytnutý grant přijímá a zavazuje se dodržovat podmínky pro jeho čerpání 
uvedené v Článku II. této smlouvy. 

 

II. Čerpání grantu 

 Podmínky pro čerpání poskytnutého grantu:  

a) celkové náklady na stavební a případné restaurátorské práce uvedené v Článku I. 
odst. 4/5 této smlouvy budou činit minimálně ……………. Kč a budou součástí 

vyúčtování dle tohoto článku, písm. e), f) a g); 

b) obnova objektu uvedeného v Článku I. odst. 1 této smlouvy bude provedena 

v souladu se závazným stanoviskem k provedení prací vydaným odborem 
památkové péče Magistrátu hlavního města Prahy (dále jen OPP MHMP) 
podle § 14  zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších 

předpisů; 

c) případné restaurátorské práce budou provedeny osobou mající k restaurování 

povolení udělené Ministerstvem kultury; 

d) v případě stavebních a restaurátorských prací, které se po jejich ukončení nebudou 
pohledově uplatňovat (budou zakryty), je příjemce povinen seznamovat zástupce 

OPP MHMP, specializovaného územního pracovníka (dále jen SUP), s průběhem 
jejich realizace a před zakrytím těchto prací písemně vyzvat SUP k prohlídce; 
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e) příjemce grantu v termínu do 5. 9. 2017 potvrdí písemně (e-mailem) na příslušné 

grantové pracoviště OPP MHMP, že práce budou realizovány v souladu s uzavřenou 
veřejnoprávní smlouvou (např. bude dodržen předmět grantu, výše celkových 

nákladů) nebo oznámí změnu, která by ovlivnila (se týkala) uzavřené veřejnoprávní 
smlouvy, jinak nárok na čerpání grantu zaniká;  

f)  příjemce grantu je povinen požádat po ukončení prací nejpozději do 1. 11. 2017 

(telefonicky, e-mailem) zástupce OPP MHMP o stanovení termínu závěrečné 
kontroly provedených prací, na které byl poskytnut grant. Zástupci OPP MHMP 

stanoví termín závěrečné kontroly provedených prací, na které byl poskytnut grant; 
tato kontrola může proběhnout až po nabytí platnosti této smlouvy, tj. dnem podpisu 
obou smluvních stran, a nabytí účinnosti této smlouvy, tj. po uveřejnění této 

smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, nejpozději 

však 16. 11. 2017; ve zvláště odůvodněných případech může ředitel OPP MHMP 
na písemnou, odůvodněnou žádost příjemce schválit jiný termín kontroly, tak aby jí 
bylo možno uskutečnit nejpozději do 4. 12. 2017, jinak nárok na čerpání grantu 

zaniká;  

g) při závěrečné kontrole provedených prací, na které byl poskytnut grant, bude 

odevzdán formulář „Vyúčtování grantu“ za rok 2017, který tvoří Přílohu č. 1 této 
Smlouvy a formulář „Přehled dotací z veřejných zdrojů v rámci celé ČR“ na 
schválený projekt hl. m. Prahy za rok 2017, který tvoří Přílohu č. 2 této Smlouvy 

(dále jen Formuláře). Společně s Formuláři je příjemce povinen zástupcům OPP 
MHMP předat i účetní nebo daňové doklady (např. faktury) nebo jejich kopie, které 

musejí obsahovat výkaz výměr s uvedením jednotkových cen (tyto údaje lze přiložit 
k účetnímu nebo daňovému dokladu formou přílohy). Účetní daňové doklady (např. 
faktury) musejí být doloženy vč. položkových rozpočtů (předloženy do výše 

minimálních nákladů dle písmene a) Článku II. této Smlouvy), další doklady 
související s předmětem grantu a v případě restaurátorských prací restaurátorskou 

zprávu a kopii povolení k restaurování podle písmene c) Článku II. této smlouvy. Je-
li příjemce grantu ke dni vyúčtování grantu plátcem daně z přidané hodnoty (dále jen 
DPH) a uplatní- li odpočet DPH, předloží také kopii registrace k  DPH.  

h) poskytnutý grant bude proplacen nejpozději do 19. 12. 2017 na účet uvedený 
v záhlaví této smlouvy, a vždy však až na základě zápisu o provedené závěrečné 

kontrole prací zástupci OPP MHMP, pokud v něm bude osvědčeno splnění všech 
náležitostí a podmínek pro proplacení grantu dle tohoto článku, a po předání 
vyplněných Formulářů 

 i) nevyčerpaný grant nebo jeho část, která nebyla vyčerpána, nelze čerpat 
v následujícím roce. 

 

III. Práva a povinnosti 

1. Příjemce se zavazuje postupovat v souladu s právními předpisy upravujícími zadávání 

veřejných zakázek, zejména zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 
znění pozdějších předpisů, dojde-li k naplnění podmínek tohoto zákona, zejména § 4 

odst. 2. V případě, že tak neučiní, nárok na grant bez dalšího zaniká. Dokumentaci 
k zadávacímu řízení pro veřejnou zakázku, smlouvu o dílo a protokol o předání díla je 
nutné předložit nejpozději s vyúčtováním grantu.  
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2. Příjemce se zavazuje umožnit poskytovateli na základě písemné výzvy provedení 

veřejnosprávní kontroly nakládání s poskytnutým grantem (s veřejnými prostředky) a 
vytvořit mu základní podmínky k provedení této kontroly podle zákona č. 320/2001 Sb., 

o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční 
kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a poskytnout mu k tomuto účelu veškerou 
potřebnou dokumentaci, včetně účetních, finančních a statistických výkazů, hlášení 

a zpráv, a to po dobu 5 let, kdy je příjemce povinen podle zákona č. 563/1991 Sb., o 
účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, uschovávat účetní záznamy a účetní doklady. 

3. Příjemce se zavazuje čerpání grantu účtovat odděleně na samostatných analytických 
účtech nebo vést poskytnutý grant odděleně v účetní evidenci, popř. vést pro poskytnutý 
grant odděleně daňovou evidenci v souladu se zákonem č. 586/1992 Sb., o daních 

z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o daních z příjmů). Současně se 
příjemce zavazuje na požádání umožnit poskytovateli grantu kontrolu originálních 

písemností vztahujících se k tomuto účtování. 

4. Příjemce je povinen poskytovateli neprodleně oznámit změnu veškerých údajů 
uvedených v této smlouvě, včetně změny údajů týkajících se objektu uvedeného 

v Článku I. odst. 1 této smlouvy, a to kdykoliv po dobu platnosti a účinnosti této 
smlouvy.  Je-li příjemcem právnická osoba a v době účinnosti této smlouvy dojde k její 

přeměně nebo zrušení s likvidací, je příjemce povinen oznámit neprodleně tuto 
skutečnost poskytovateli, přičemž práva a povinnosti z této smlouvy přecházejí na nově 
vzniklou právnickou osobu nebo se stanou předmětem likvidace.  

5. V případě přechodu nebo jiného způsobu převodu vlastnictví (nikoli přechodu z důvodu 
dědictví, či zrušení s likvidací) objektu uvedeného v Článku I. odst. 1 této smlouvy v 

průběhu 3 let od poskytnutí grantu, je příjemce povinen vrátit poskytovateli celý grant, a 
to do 30 kalendářních dnů od zápisu změny vlastníka / spoluvlastníků ve veřejném 
seznamu (katastru nemovitostí). Je-li příjemcem grantu společenství vlastníků, je 

povinno při převodu vlastnictví jednotky (jednotek) vrátit poskytovateli poměrnou část 
grantu, odpovídající výši spoluvlastnického podílu, který je předmětem převodu; je-li 

příjemcem grantu vlastník / spoluvlastníci jednotky v objektu, který je předmětem 
bytového spoluvlastnictví podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném 
znění (dále jen občanský zákoník), je povinen vrátit poskytovateli grant v plné výši.  

6. Za poskytovatele v průběhu obnovy objektu uvedeného v Článku I. odst. 1 této smlouvy 
o čerpání poskytnutého grantu jednají zástupci OPP MHMP. 

7. Příjemce se zavazuje dodržovat Zásady pro poskytování grantů hl. m. Prahy vlastníkům 
památkově významných objektů v roce 2017, schválené jako Příloha č. 1 k usnesení 
Rady hlavního města Prahy č. 1677 ze dne 27. 6. 2016. 

8. Přijetí grantu příjemcem se řídí platnými daňovými předpisy České republiky, zejména 
zákonem o daních z příjmů. 

9. Příjemce je povinen umístit na objekt uvedený v Článku I. odst. 1 této smlouvy tabulku 
s označením „Obnova tohoto objektu probíhá za přispění grantu hlavního města Prahy“. 
Tato tabulka musí být připevněna na dobře viditelném místě u vchodu do objektu 

uvedeného v Článku I. odst. 1 této smlouvy (není-li to možné, na jiném viditelném 
místě), a to po celou dobu, kdy probíhají práce uvedené v Článku I. odst. 5/4 této 

smlouvy. Tuto tabulku obdrží příjemce od poskytovatele při podpisu této smlouvy. 
V případě jejího odcizení či poškození je příjemce povinen si u zástupce OPP MHMP 
vyžádat novou tabulku a znovu ji umístit na objekt uvedený v Článku I. odst. 1 této 

smlouvy podle tohoto odstavce. 
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10. Je-li objekt uvedený v Článku I. odst. 1 této smlouvy zapsán v Ústředním seznamu 

kulturních památek České republiky podle § 7 zákona č. 20/1987 Sb., o státní 
památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, zavazuje se příjemce umístit na objekt 

tabulku s názvem „Kulturní památka“ opatřenou velkým státním znakem České 
republiky. Poskytovatel předá příjemci tuto tabulku zdarma při podpisu této smlouvy. 
To se netýká objektů, které již jsou takovou tabulkou označeny. Přesné umístění tabulky 

bude provedeno po dohodě se zástupci OPP MHMP. 

11. Příjemce se zavazuje umožnit zástupcům OPP MHMP přístup do objektu uvedeného 

v Článku I. odst. 1 této smlouvy za účelem průběžného sledování obnovy a kontroly 
provedených prací v souvislosti s čerpáním poskytnutého grantu. 

12. Příjemce se zavazuje uvádět na všech propagačních materiálech či v rámci jiné realizace 

projektu jako poskytovatele hlavní město Prahu. 

13. Je-li příjemcem fyzická osoba, pak podpisem této smlouvy uděluje podle zákona 

č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, svůj výslovný souhlas se zpracováním svých osobních údajů – 
jména, příjmení, data narození a místa trvalého pobytu (dále jen osobní údaje) 

poskytovatelem, a to v rámci úkonů souvisejících s poskytnutím a čerpáním účelové 
dotace – grantu dle Článku I. této smlouvy a s uvedením svých osobních údajů na 

tiskových materiálech poskytovatele, určených k projednávání Radou hlavního města 
Prahy nebo Zastupitelstvem hlavního města Prahy, jakožto i na internetových stránkách 
poskytovatele, a to po dobu nezbytnou k realizaci rozhodnutí Rady hlavního města 

Prahy nebo Zastupitelstva hlavního města Prahy a dále po dobu, po kterou je 
poskytovatel dle platné právní úpravy povinen zpracovávat / archivovat dokumenty, 

obsahující osobní údaje příjemce. 

 

IV. Ostatní ujednání 

1.  Pokud celkové náklady provedených stavebních či restaurátorských prací, uvedených 
v Článku II. písm. a) této smlouvy budou: 

 nižší o jakoukoliv částku (v porovnání s objemem a druhem prací uvedených v této 
smlouvě), bude grant snížen poměrně tomuto rozdílu (zaokrouhleno směrem dolů na 

tisíce Kč). Snížení grantu podle tohoto odstavce předkládá věcně příslušný člen 
Rady hlavního města Prahy na návrh ředitele OPP MHMP  a to po projednání věcně 
příslušnou Komisí RHMP a věcně příslušným Výborem ZHMP, ke schválení Radě 

hlavního města Prahy, resp. Zastupitelstvu hlavního města Prahy, 

 vyšší o jakoukoliv částku (v porovnání s objemem a druhem prací uvedených v této 
smlouvě), výše grantu se nemění.  

2. V případě provedení pouze části prací, na které byl grant poskytnut, bude grant snížen 

ve výši odpovídající neprovedeným pracím (v porovnání s objemem a druhem prací 
uvedených ve Smlouvě). Snížení grantu bude zaokrouhleno směrem dolu na tisíce Kč. 
Snížení grantu podle tohoto odstavce předkládá věcně příslušný člen Rady hlavního 

města Prahy na návrh ředitele OPP MHMP  a to po projednání věcně příslušnou Komisí 
RHMP a věcně příslušným Výborem ZHMP, ke schválení Radě hlavního města Prahy, 
resp. Zastupitelstvu hlavního města Prahy. 

3. Pokud příjemce dotace poruší povinnost stanovenou právním předpisem, touto 
smlouvou nebo přímo použitelným předpisem EU a neoprávněně použije či zadrží 

poskytnuté finanční  prostředky/grant, je povinen provést odvod za porušení rozpočtové 
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kázně, příp. část v rozsahu tohoto porušení, do rozpočtu hl. m. Prahy dle ust. § 22 

zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. V případě prodlení s jeho 
vrácením je příjemce povinen uhradit poskytovateli penále dle tohoto zákona.  

4. Příjemce je povinen při vrácení grantu nebo jeho části dle této smlouvy uvádět jako 
variabilní symbol své IČO (identifikační číslo)/datum narození. 

 

V. Zánik smlouvy 

1. Smlouva zaniká:  

a) uplynutím doby, na kterou byla uzavřena, tj. dle Článku VI, odst. 2 této smlouvy. 
b) výpovědí bez udání důvodu se 7 denní výpovědní lhůtou, která počíná běžet dnem 

doručení výpovědi druhé smluvní straně.  

Výpovědí smlouvy zaniká právo na proplacení grantu. V případě, že již byl grant, či 
jeho část, proplacen, je příjemce povinen již proplacenou částku vrátit poskytovateli 

nejpozději do 30 dnů od zániku smlouvy.   
 

 

VI. Závěrečná ustanovení 

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a nabývá účinnosti 

dnem uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.  

2. Smlouva je uzavírána na dobu určitou a to do 3 let od její účinnosti. 

3. Změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny pouze formou písemných, 
postupně číslovaných dodatků, podepsaných oběma smluvními stranami.  

4. Za relevantní projev vůle smluvních stran se považuje pouze projev vůle učiněný 
v písemné formě, doručený druhé smluvní straně. 

5. Vzájemná práva a povinnosti neupravené v této smlouvě se řídí zákonem o 

rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zákonem č. 586/1992 Sb., o daních 
z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 

pozdějších předpisů, zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ostatními obecně 
závaznými právními předpisy a Zásadami pro poskytování grantů hl. m. Prahy 
vlastníkům památkově významných objektů v roce 2017, schválenými usnesením Rady 

hlavního města Prahy č. 1677 ze dne 27. 6. 2016. 

6. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v Centrální 

evidenci smluv (CES) vedené hlavním městem Prahou, která je veřejně přístupná a která 
obsahuje údaje o smluvních stranách, číselné označení této smlouvy, datum jejího 
podpisu a text této smlouvy.  

7. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí hl. m. 
Praha.  

8. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za 

obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití 
a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. 
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9. Tato smlouva se vyhotovuje v 6 (šesti) autorizovaných stejnopisech s platností 

originálu, z nichž poskytovatel obdrží 5 (pět) stejnopisů a příjemce 1 (jeden) stejnopis. 
Autorizace se provede připojením otisku úředního razítka poskytovatele na přelepce 

smlouvy. Tato smlouva sestává ze …… stran textu smlouvy, jedné strany přílohy č. 1 a 
jedné strany přílohy č. 2, které jsou jejími nedílnými součástmi. 

10. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, že s obsahem souhlasí, že smlouva 

byla sepsána na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, v souladu se 
zákonem, nepříčí se dobrým mravům a na důkaz toho připojují své podpisy. 

 

 

 

     v Praze dne ………. 2017                v Praze dne ………. 2017 
 

 
 

za příjemce                      za poskytovatele  
 

…….…..............................................          ………………..........................................  
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Příloha č. 1 k veřejnoprávní smlouvě č. DOT…………………………./ 2017 
 

 

VYÚČTOVÁNÍ GRANTU 
pro příjemce grantu hl. m. Prahy 

vlastníkům památkově významných objektů v roce 2017 

 

Vyplněný formulář s požadovanými doklady předá příjemce grantu hl. m. Prahy (resp. osoba 
pověřená) zástupci OPP MHMP při závěrečné kontrole provedených prací 

 

Číslo grantu hl. m. Prahy:     Práce, na které byl grant hl. m. Prahy poskytnut: 

  

 

Skutečný začátek a konec realizace prací, na které byl grant hl. m. Prahy poskytnut: 

Začátek: Konec: 

 

Přehled financování 

vyplňte v souladu s přiloženými účetními nebo daňovými doklady 

(týká se prací, na které byl grant hl. m. Prahy poskytnut) 

náklady v Kč 

(podle přiložených účetních 
nebo daňových dokladů) 

A - celkový rozpočet prací (= C + B)    

B - výše vlastního podílu financování (= A – C)  

C - výše schváleného grantu hl. m. Prahy (= A – B)  

 
Uveďte čísla účetních nebo daňových dokladů, které jsou nedílnou součástí tohoto vyúčtování: 

 

Příjemce je plátcem DPH:      ANO  / NE  (Plátce DPH přiloží kopii registrace k  DPH) 

 
- je-li žadatel plátcem DPH a uplatní-li odpočet DPH u příslušného finančního úřadu, uvede 

celkové náklady obnovy bez DPH. 

- je-li žadatel plátcem DPH a nemůže uplatnit nebo neuplatní odpočet DPH u příslušného 
finančního úřadu, uvede celkové náklady obnovy s DPH. 

- není-li žadatel plátcem DPH, uvede celkové náklady obnovy s DPH.  

 

Podpisy příjemců grantu hl. m. Prahy (resp. osob oprávněných k potvrzení správnosti faktur a 
závěrečného vyúčtování): 
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Příloha č. 2 k veřejnoprávní smlouvě DOT……………………………../2017 

 
 

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ* 
 

o „Přehledu dotací poskytnutých z veřejných rozpočtů v rámci celé ČR“ 
v návaznosti na schválený projekt hl. m. Prahy  - rok 2017 

č. grantu:     
 
Objekt:   

 
Předmět grantu:  

 
Veřejný 

poskytovatel  - 

název 

Název dotačního 

programu 
Předmět dotace 

Výše 

poskytnuté  

dotace v Kč 

    

    

    

    
Poznámka (doplňující informace k poskytnutým veřejným dotacím): 

 
 
 

 
 

 
V Praze dne 
Jméno / název vlastníka / vlastníků:  

 
 

Jméno/a a podpis/y příjemce/ců grantu hl. m. Prahy (resp. osob oprávněných k potvrzení 
Čestného prohlášení):  
 

 
 

 
 
 

 

*Vyplněný formulář s požadovanými doklady předá příjemce grantu hl. m. Prahy (resp. osoba 
pověřená) zástupci OPP MHMP při závěrečné kontrole provedených prací 

 
 

 



Příloha č. 8 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 27/59 ze dne 25. 5. 2017 

 

VZO R 
P I D  . . . . . . . . . .  

stejnopis č. ……… 
 

VE Ř E J N OP RÁVN Í  S M LO UVA  
č. DOT…………../2017 

 

o poskytnutí účelové neinvestiční dotace - grantu č.  ……………..  na zachování či 

obnovu památkové hodnoty a podstaty hmotného objektu - movité kulturní památky 

umístěné na veřejně přístupném místě na území hl. m. Prahy 

 

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 10a zákona č. 250/2000 Sb.,                    

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon                       
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů), s použitím  zákona č.  89/2012 Sb., občanský 
zákoník, a  zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, mezi těmito 

subjekty:    
  

Hlavní město Praha 
se sídlem Mariánské nám. 2, 110 00 Praha 1 
zastoupené ……………………………………………………………………………………… 

IČO: 00064581 
DIČ: CZ00064581 

bankovní spojení: PPF banka, a. s., se sídlem Evropská 2690/17, 160 41 Praha 6 
číslo účtu: 5157998/6000 
(dále jen poskytovatel) 

 
a 

 
jméno a příjmení / název ……………………………………………………………………….. 
zastoupený(á) …………………………………………………………………………………... 

bytem / místem podnikání / sídlem …………………………………………………………….. 
registrovaný(á) …………………………………………………………………………………. 

datum narození …………………………………………………………………………………. 
IČO: ……………………………………………………………………………………………. 
DIČ: …………………………………………………………………………………………….  

bankovní spojení: ………………………………………………………………………………. 
číslo účtu: ………………………………………………………………………………………. 

(dále jen příjemce) 
 
 

I. Předmět smlouvy 

1. Předmětem smlouvy je poskytnutí účelové neinvestiční dotace/grantu poskytovatelem 
ve výši…………. Kč (slovy…………….) na zachování či obnovu památkové hodnoty a 

podstaty hmotného objektu (dále jen obnova objektu) v roce 2017: 
………………………………………………...................................................................,

který je umístěn na veřejně přístupném místě na území hl. m. Prahy a je evidován ve 
státním  seznamu movitých kulturních památek hl. m. Prahy pod r. č. ………………… 
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Výše účelové dotace/grantu představuje ……....% z celkových způsobilých 

(uznatelných) nákladů památkové obnovy, uvedených v Článku II. bod a) této Smlouvy. 

V souladu s  § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších 

předpisů, tímto hlavní město Praha potvrzuje, že tuto smlouvu schválila/o Rada 
hlavního města Prahy/Zastupitelstvo hlavního města Prahy usnesením  č. ……………ze 
dne ………………. 

2. Poskytovatel poskytne příjemci na účet grant (viz čl. I./1) na obnovu objektu, uvedeného 
v odstavci 1 Článku I. této smlouvy, v rozsahu prací specifikovaných v odstavci 5/4 

Článku I. této smlouvy, při splnění podmínek uvedených v Článku II. a povinností 
uvedených v Článku III. této smlouvy.  

3. Tento grant je poskytován jako podpora malého rozsahu (de minimis) ve smyslu 

nařízení Komise (EU) č. 1407/2013  ze dne 18. 12. 2013 o použití článků 107 a 108 
Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de  minimis (V případě, že grant není 

poskytován jako podpora malého rozsahu, tento odstavec se neuvádí.). 

Poskytnutí  dotace/grantu kumulativně nenaplňuje znaky veřejné podpory dle čl. 107 
odst. 1 Smlouvy o fungování EU a uvedená dotace/grant  nezakládá veřejnou podporu.  

(V případě, že grant je poskytován jako podpora malého rozsahu, tento odstavec se 
neuvádí.). 

4. Žadateli, kterému byl grant RHMP nebo ZHMP schválen formou veřejné podpory 
v režimu „de minimis“ a ke dni podpisu veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové 
dotace by došlo k překročení celkové výše podpory „de minimis“, budou finanční 

prostředky poskytnuty pouze do této výše (V případě, že grant není poskytován jako 
podpora malého rozsahu, tento odstavec se neuvádí.). 

 
5. Příjemce se zavazuje použít grant výlučně na tyto restaurátorské práce resp. stavební 

práce související:  

……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 

6. Příjemce poskytnutý grant přijímá a zavazuje se dodržovat podmínky pro jeho čerpání 
uvedené v Článku II. této smlouvy. 

 

 

II. Čerpání grantu 

 Podmínky pro čerpání poskytnutého grantu:  

a) celkové náklady na restaurátorské práce a práce související, uvedené v Článku I. 
odst. 4/5 této smlouvy budou činit minimálně ……………. Kč a budou součástí 

vyúčtování dle tohoto článku, písm. e), f) a g); 

b) obnova objektu uvedeného v Článku I. odst. 1 této smlouvy bude provedena 

v souladu se závazným stanoviskem k provedení prací vydaným odborem 
památkové péče Magistrátu hlavního města Prahy (dále jen OPP MHMP) 
podle § 14  zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších 

předpisů; 

c) restaurátorské práce budou provedeny osobou mající k restaurování povolení 

udělené Ministerstvem kultury; 
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d) v případě restaurátorských prací, které se po jejich ukončení nebudou pohledově 

uplatňovat (budou zakryty), je příjemce povinen seznamovat zástupce OPP MHMP, 
specializovaného územního pracovníka (dále jen SUP), s průběhem jejich realizace 

a před zakrytím těchto prací písemně vyzvat SUP k prohlídce; 

e) příjemce grantu v termínu do 5. 9. 2017 potvrdí písemně (e-mailem) na příslušné 
grantové pracoviště OPP MHMP, že práce budou realizovány v souladu s uzavřenou 

veřejnoprávní smlouvou (např. bude dodržen předmět grantu, výše celkových 
nákladů) nebo oznámí změnu, která by ovlivnila (se týkala) uzavřené veřejnoprávní 

smlouvy, jinak nárok na čerpání grantu zaniká;  

f) příjemce grantu je povinen požádat po ukončení prací nejpozději do 1. 11. 2017 
(telefonicky, e-mailem) zástupce OPP MHMP o stanovení termínu závěrečné 

kontroly provedených prací, na které byl poskytnut grant. Zástupci OPP MHMP 
stanoví termín závěrečné kontroly provedených prací, na které byl poskytnut grant; 

tato kontrola může proběhnout až po nabytí platnosti této smlouvy, tj. dnem podpisu 
obou smluvních stran, a účinnosti této smlouvy, tj. po uveřejnění této smlouvy 
v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, nejpozději však 
16. 11. 2017; ve zvláště odůvodněných případech může ředitel OPP MHMP 

na písemnou, odůvodněnou žádost příjemce schválit jiný termín kontroly, tak aby jí 
bylo možno uskutečnit nejpozději do 4. 12. 2017, jinak nárok na čerpání grantu 
zaniká;  

g) při závěrečné kontrole provedených prací, na které byl poskytnut grant, bude 
odevzdán formulář „Vyúčtování grantu“ za rok 2017, který tvoří Přílohu č. 1 této 

Smlouvy a formulář „Přehled dotací z veřejných zdrojů v rámci celé ČR“ na 
schválený projekt hl. m. Prahy za rok 2017, který tvoří Přílohu č. 2 této Smlouvy 
(dále jen Formuláře). Společně s Formuláři je příjemce povinen zástupcům OPP 

MHMP předat i účetní nebo daňové doklady (např. faktury) nebo jejich kopie, které 
musejí obsahovat výkaz výměr s uvedením jednotkových cen (tyto údaje lze přiložit 

k účetnímu nebo daňovému dokladu formou přílohy). Účetní daňové doklady (např. 
faktury) musejí být doloženy vč. položkových rozpočtů (předloženy do výše 
minimálních nákladů dle písmene a) Článku II. této Smlouvy), další doklady 

související s předmětem grantu a v případě restaurátorských prací restaurátorskou 
zprávu a kopii povolení k restaurování podle písmene c) Článku II. této smlouvy. Je-

li příjemce grantu ke dni vyúčtování grantu plátcem daně z přidané hodnoty (dále 
jen DPH) a uplatní- li odpočet DPH, předloží také kopii registrace k DPH 

h) poskytnutý grant bude proplacen nejpozději do 19. 12. 2017 na účet uvedený 

v záhlaví této smlouvy, a vždy však až na základě zápisu o provedené závěrečné 
kontrole prací zástupci OPP MHMP, pokud v něm bude osvědčeno splnění všech 

náležitostí a podmínek pro proplacení grantu dle tohoto článku, a po předání 
vyplněných Formulářů 

 i) nevyčerpaný grant nebo jeho část, která nebyla vyčerpána, nelze čerpat 

v následujícím roce. 

 

III. Práva a povinnosti 

1. Příjemce se zavazuje postupovat v souladu s právními předpisy upravujícími zadávání 
veřejných zakázek, zejména zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 

znění pozdějších předpisů, dojde-li k naplnění podmínek tohoto zákona, zejména § 4 
odst. 2. V případě, že tak neučiní, nárok na grant bez dalšího zaniká. Dokumentaci 
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k zadávacímu řízení pro veřejnou zakázku, smlouvu o dílo a protokol o předání díla je 

nutné předložit nejpozději s vyúčtováním grantu.  

2. Příjemce se zavazuje umožnit poskytovateli na základě písemné výzvy provedení 

veřejnosprávní kontroly nakládání s poskytnutým grantem (s veřejnými prostředky) a 
vytvořit mu základní podmínky k provedení této kontroly podle zákona č. 320/2001 Sb., 
o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční 

kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a poskytnout mu k tomuto účelu veškerou 
potřebnou dokumentaci, včetně účetních, finančních a statistických výkazů, hlášení 

a zpráv, a to po dobu 5 let, kdy je příjemce povinen podle zákona č. 563/1991 Sb., o 
účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, uschovávat účetní záznamy a účetní doklady. 

3. Příjemce se zavazuje čerpání grantu účtovat odděleně na samostatných analytických 

účtech nebo vést poskytnutý grant odděleně v účetní evidenci, popř. vést pro poskytnutý 
grant odděleně daňovou evidenci v souladu se zákonem č. 586/1992 Sb., o daních 

z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o daních z příjmů). Současně se 
příjemce zavazuje na požádání umožnit poskytovateli grantu kontrolu originálních 
písemností vztahujících se k tomuto účtování. 

4. Příjemce je povinen poskytovateli neprodleně oznámit změnu veškerých údajů 
uvedených v této smlouvě, včetně změny údajů týkajících se objektu uvedeného 

v Článku I. odst. 1 této smlouvy, a to kdykoliv po dobu platnosti a účinnosti této 
smlouvy.  Je-li příjemcem právnická osoba a v době účinnosti této smlouvy dojde k její 
přeměně nebo zrušení s likvidací, je příjemce povinen oznámit neprodleně tuto 

skutečnost poskytovateli, přičemž práva a povinnosti z této smlouvy přecházejí na nově 
vzniklou právnickou osobu nebo se stanou předmětem likvidace.  

5. V případě přechodu nebo jiného způsobu převodu vlastnictví (nikoli přechodu z důvodu 
dědictví, či zrušení s likvidací) objektu uvedeného v Článku I. odst. 1 této smlouvy v 
průběhu 3 let od poskytnutí grantu, je příjemce povinen vrátit poskytovateli celý grant, a 

to do 30 kalendářních dnů od zápisu změny vlastníka / spoluvlastníků ve státním 
seznamu movitých kulturních památek. Je-li příjemcem grantu společenství vlastníků, je 

povinno při převodu vlastnictví jednotky (jednotek) vrátit poskytovateli poměrnou část 
grantu, odpovídající výši spoluvlastnického podílu, který je předmětem převodu; je-li 
příjemcem grantu vlastník / spoluvlastníci jednotky v objektu, který je předmětem 

bytového spoluvlastnictví podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném 
znění (dále jen občanský zákoník), je povinen vrátit poskytovateli grant v plné výši. 

V případě přemístění objektu z veřejně přístupného místa na území hl. m. Prahy 
v průběhu 3 let od poskytnutí grantu, je příjemce grantu povinen vrátit hl. m. Praze celý 
grant, a to do 30 kalendářních dnů od okamžiku, kdy došlo k jeho přemístění. 

6. Za poskytovatele v průběhu obnovy objektu uvedeného v Článku I. odst. 1 této smlouvy 
o čerpání poskytnutého grantu jednají zástupci OPP MHMP, kteří jsou též oprávněni na 

základě předchozího souhlasu příjemce nahlížet do státního seznamu movitých 
kulturních památek hl. m. Prahy. 

7. Příjemce se zavazuje dodržovat Zásady pro poskytování grantů hl. m. Prahy vlastníkům 

památkově významných objektů v roce 2017, schválené jako příloha č. 1 k usnesení 
Rady hlavního města Prahy č. 1677 ze dne 27. 6. 2016. 

8. Přijetí grantu příjemcem se řídí platnými daňovými předpisy České republiky, zejména 
zákonem o daních z příjmů. 

9. Příjemce je povinen vhodným způsobem upozornit o poskytnutém grantu na obnovu 

objektu, uvedeného v Článku I. odst. 1 této smlouvy umístěním informační tabulky 
s označením „Obnova tohoto objektu probíhá za přispění grantu hlavního města Prahy“. 
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Tato tabulka musí být připevněna na dobře viditelném místě u objektu uvedeného 

v Článku I. odst. 1 této smlouvy, a to po celou dobu, kdy probíhají práce uvedené 
v Článku I. odst. 5/4 této smlouvy. Tuto tabulku obdrží příjemce od poskytovatele při 

podpisu této smlouvy. V případě jejího odcizení či poškození je příjemce povinen si u 
zástupce OPP MHMP vyžádat novou tabulku a znovu ji umístit na dobře viditelném 
místě. 

10. Příjemce se zavazuje umožnit zástupcům OPP MHMP přístup k objektu uvedenému 
v Článku I. odst. 1 této smlouvy za účelem průběžného sledování obnovy a kontroly 

provedených prací v souvislosti s čerpáním poskytnutého grantu. 

11. Příjemce se zavazuje uvádět na všech propagačních materiálech či v rámci jiné realizace 
projektu jako poskytovatele hlavní město Prahu. 

12. Je-li příjemcem fyzická osoba, pak podpisem této smlouvy uděluje podle zákona 
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů, svůj výslovný souhlas se zpracováním svých osobních údajů – 
jména, příjmení, data narození a místa trvalého pobytu (dále jen osobní údaje) 
poskytovatelem, a to v rámci úkonů souvisejících s poskytnutím a čerpáním účelové 

dotace – grantu dle Článku I. této smlouvy a s uvedením svých osobních údajů na 
tiskových materiálech poskytovatele, určených k projednávání Radou hlavního města 

Prahy nebo Zastupitelstvem hlavního města Prahy, jakožto i na internetových stránkách 
poskytovatele, a to po dobu nezbytnou k realizaci rozhodnutí Rady hlavního města 
Prahy nebo Zastupitelstva hlavního města Prahy a dále po dobu, po kterou je 

poskytovatel dle platné právní úpravy povinen zpracovávat / archivovat dokumenty, 
obsahující osobní údaje příjemce. 

 

IV. Ostatní ujednání 

1.  Pokud celkové náklady provedených restaurátorských prací, uvedených v Článku II. 

písm. a) této smlouvy budou: 

 nižší o jakoukoliv částku (v porovnání s objemem a druhem prací uvedených v této 
smlouvě), bude grant snížen poměrně tomuto rozdílu (zaokrouhleno směrem dolů na 
tisíce Kč). Snížení grantu podle tohoto odstavce předkládá věcně příslušný člen 

Rady hlavního města Prahy na návrh ředitele OPP MHMP  a to po projednání věcně 
příslušnou Komisí RHMP a věcně příslušným Výborem ZHMP, ke schválení Radě 
hlavního města Prahy, resp. Zastupitelstvu hlavního města Prahy, 

 vyšší o jakoukoliv částku (v porovnání s objemem a druhem prací uvedených v této 
smlouvě), výše grantu se nemění.  

2. V případě provedení pouze části prací, na které byl grant poskytnut, bude grant snížen 
ve výši odpovídající neprovedeným pracím (v porovnání s objemem a druhem prací 

uvedených ve smlouvě). Snížení grantu bude zaokrouhleno směrem dolu na tisíce Kč. 
Snížení grantu podle tohoto odstavce předkládá věcně příslušný člen Rady hlavního 
města Prahy na návrh ředitele OPP MHMP  a to po projednání věcně příslušnou Komisí 

RHMP a věcně příslušným Výborem ZHMP, ke schválení Radě hlavního města Prahy, 
resp. Zastupitelstvu hlavního města Prahy. 

3. Pokud příjemce dotace poruší povinnost stanovenou právním předpisem, touto 

smlouvou nebo přímo použitelným předpisem EU a neoprávněně použije či zadrží 
poskytnuté finanční  prostředky/grant, je povinen provést odvod za porušení rozpočtové 

kázně, příp. část v rozsahu tohoto porušení, do rozpočtu hl. m. Prahy dle ust. § 22 
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zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. V případě prodlení s jeho 

vrácením je příjemce povinen uhradit poskytovateli penále dle tohoto zákona.  

 

4. Příjemce je povinen při vrácení grantu nebo jeho části dle této smlouvy uvádět jako 

variabilní symbol své IČO (identifikační číslo)/datum narození. 

 
 

V. Zánik smlouvy 

1. Smlouva zaniká:  

a) uplynutím doby, na kterou byla uzavřena, tj. dle Článku VI., odst. 2 této smlouvy. 
b) výpovědí bez udání důvodu se 7 denní výpovědní lhůtou, která počíná běžet dnem 

doručení výpovědi druhé smluvní straně.  

Výpovědí smlouvy zaniká právo na proplacení grantu. V případě, že již byl grant, či 
jeho část, proplacen, je příjemce povinen již proplacenou částku vrátit poskytovateli 

nejpozději do 30 dnů od zániku smlouvy.   
 

 VI. Závěrečná ustanovení 

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a nabývá účinnosti 
dnem uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.  

2. Smlouva je uzavírána na dobu určitou a to do 3 let od její účinnosti. 

3. Změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny pouze formou písemných, 

postupně číslovaných dodatků, podepsaných oběma smluvními stranami.  

4. Za relevantní projev vůle smluvních stran se považuje pouze projev vůle učiněný 
v písemné formě, doručený druhé smluvní straně. 

5. Vzájemná práva a povinnosti neupravené v této smlouvě se řídí zákonem o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zákonem č. 586/1992 Sb., o daních 

z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů, zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ostatními obecně 
závaznými právními předpisy a Zásadami pro poskytování grantů hl. m. Prahy 

vlastníkům památkově významných objektů v roce 2017, schválenými usnesením Rady 
hlavního města Prahy č. 1677 ze dne 27. 6. 2016. 

6. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v Centrální 
evidenci smluv (CES) vedené hlavním městem Prahou, která je veřejně přístupná a která 
obsahuje údaje o smluvních stranách, číselné označení této smlouvy, datum jejího 

podpisu a text této smlouvy.  

7. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle 

zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí hl. m. 
Praha.  

8. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za 
obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití 

a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. 
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9. Tato smlouva se vyhotovuje v 6 (šesti) autorizovaných stejnopisech s platností 

originálu, z nichž poskytovatel obdrží 5 (pět) stejnopisů a příjemce 1 (jeden) stejnopis. 
Autorizace se provede připojením otisku úředního razítka poskytovatele na přelepce 

smlouvy. Tato smlouva sestává ze …… stran textu smlouvy, jedné strany přílohy č. 1 a 
jedné strany přílohy č. 2, které jsou jejími nedílnými součástmi. 

10. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, že s obsahem souhlasí, že smlouva 

byla sepsána na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, v souladu se 
zákonem, nepříčí se dobrým mravům a na důkaz toho připojují své podpisy. 

 
    
 

 
  v Praze dne ………. 2017     v Praze dne ………. 2017 

 
za příjemce             za poskytovatele  
 
 
 

…….….............................................. ………………..........................................  
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Příloha č. 1 k veřejnoprávní  smlouvě č. DOT…………………………./ 2017 
 

 

VYÚČTOVÁNÍ GRANTU 
pro příjemce grantu hl. m. Prahy 

vlastníkům památkově významných objektů v roce 2017 

 

Vyplněný formulář s požadovanými doklady předá příjemce grantu hl. m. Prahy (resp. osoba 
pověřená) zástupci OPP MHMP při závěrečné kontrole provedených prací 

 

Číslo grantu hl. m. Prahy:     Práce, na které byl grant hl. m. Prahy poskytnut: 

  

 

Skutečný začátek a konec realizace prací, na které byl grant hl. m. Prahy poskytnut: 

Začátek: Konec: 

 

Přehled financování 

vyplňte v souladu s přiloženými účetními nebo daňovými doklady 

(týká se prací, na které byl grant hl. m. Prahy poskytnut) 

náklady v Kč 

(podle přiložených účetních 
nebo daňových dokladů) 

A - celkový rozpočet prací (= C + B)    

B - výše vlastního podílu financování (= A – C)  

C - výše schváleného grantu hl. m. Prahy (= A – B)  

 
Uveďte čísla účetních nebo daňových dokladů, které jsou nedílnou součástí tohoto vyúčtování: 

 

Příjemce je plátcem DPH:      ANO  / NE  (Plátce DPH přiloží kopii registrace k  DPH) 

 
- je-li žadatel plátcem DPH a uplatní-li odpočet DPH u příslušného finančního úřadu, uvede 

celkové náklady obnovy bez DPH. 

- je-li žadatel plátcem DPH a nemůže uplatnit nebo neuplatní odpočet DPH u příslušného 
finančního úřadu, uvede celkové náklady obnovy s DPH. 

- není-li žadatel plátcem DPH, uvede celkové náklady obnovy s DPH.  

 

Podpisy příjemců grantu hl. m. Prahy (resp. osob oprávněných k potvrzení správnosti faktur a 
závěrečného vyúčtování): 

 

 

 

 

 



 9 

 

Příloha č. 2 k veřejnoprávní smlouvě DOT……………………………../2017 
 

 

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ* 

 
o „Přehledu dotací poskytnutých z veřejných rozpočtů v rámci celé ČR“ 

v návaznosti na schválený projekt hl. m. Prahy  - rok 2017 

č. grantu:     
 

Objekt:  
  

 
Předmět grantu:  

 
 

Veřejný 

poskytovatel  - 

název 

Název dotačního 

programu 
Předmět dotace 

Výše 

poskytnuté  

dotace v Kč 

    

    

    

    
Poznámka (doplňující informace k poskytnutým veřejným dotacím): 
 
 

 
 

 
 
V Praze dne 

Jméno / název vlastníka / vlastníků:  
 

 
Jméno/a a podpis/y příjemce/ců grantu hl. m. Prahy (resp. osob oprávněných k potvrzení 
Čestného prohlášení):  

 
 

 
 
 

 
*Vyplněný formulář s požadovanými doklady předá příjemce grantu hl. m. Prahy (resp. osoba 
pověřená) zástupci OPP MHMP při závěrečné kontrole provedených prací 
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Důvodová zpráva   

ZHMP  

 

Usnesením RHMP č. 1075 ze dne 16. 5. 2017 bylo v rámci kap. 0680, § 3322 schváleno 
poskytnutí grantů hl. m. Prahy vlastníkům památkově významných objektů v roce 2017 

nepřevyšující výši grantů  - 200 000 Kč v celkové částce 3 060 000 Kč dle přílohy č. 1 - 5 
usnesení.  
Tímto usnesením RHMP také souhlasila s  udělením grantů hl. m. Prahy vlastníkům památkově 

významných objektů v roce 2017 u objektů převyšující výši grantu - 200 000 Kč v celkové 
částce 56 440 000 Kč s tím, že jedna žádost o grant nebyla schválena z důvodu nadhodnocení 

stavebních prací specifikovaných v položkovém rozpočtu. Bylo tak schváleno a odsouhlaseno 
udělit granty v celkové výši 59 500 000 Kč. Součástí výše uvedeného schváleného usnesení 
RHMP jsou také projekty, u kterých je založena veřejná podpora a které budou poskytnuty 

v režimu „de minimis“.   
Radě hl. m. Prahy byl návrh na poskytnutí grantů hl. m. Prahy vlastníkům památkově 

významných objektů v roce 2017 předložen na základě odsouhlasení žádostí Komisí RHMP pro 
udělování grantů vlastníkům památkově významných objektů a příspěvků na financování oprav 
církevních objektů (dále jen Komise RHMP) a odsouhlasení žádostí Výborem pro kulturu, 

památkovou péči, výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční vztahy ZHMP (dále jen Výbor 
ZHMP). Zápis z Komise RHMP a zápis z Výboru ZHMP je uveden v příloze č. 1 a č. 2 

k důvodové zprávě. 
Jednotlivé rozpočty navrhovaných žádostí o poskytnutí grantu hl. m. Prahy byly před 
projednáváním v Radě hl. m. Prahy předány soudnímu znalci, který posoudil výši nákladů 

stavebních a restaurátorských prací. Současně vyhodnotil u navrhovaných žádostí, zda jsou ceny 
vzhledem k povaze a rozsahu prací cenami obvyklými. Ze znaleckých posudků jednotlivých 
žádostí vyplynulo, že u jedné žádosti o grant vedené pod č. 114 (ostatní památkově chráněné 

objekty) bylo zjištěno nadhodnocení stavebních prací specifikovaných v položkovém rozpočtu, 
který byl součástí předmětné žádosti o grant. U všech dalších navrhovaných žádostí na udělení 

grantu k nadhodnocení stavebních a restaurátorských prací nedošlo. Ze znaleckých posudků u 
objektů, které jsou movitými kulturními památkami, k nadhodnocení restaurátorských a 
souvisejících prací také nedošlo. Znalecké posudky k jednotlivým navrhovaným objektům jsou 

uvedeny v příloze č. 3 k důvodové zprávě a jsou k tomuto tisku doloženy na DVD nosiči.  
Znalecké posudky na věci nemovité včetně závěrečného vyhodnocení byly zpracovány v souladu 

s Rámcovou smlouvou INO/80/02/000363/2015, která byla se soudním znalcem uzavřena dne   
5. 2. 2015. Na základě dílčích objednávek č. 2/2017, č. 3/2017 a č. 4/2017, které na výše 
uvedenou Rámcovou smlouvu navazují, bylo posouzeno celkem 93 objektů, tzn. že přiložené 

znalecké posudky obsahují i projekty, které již byly schváleny usnesením RHMP č. č. 1075  ze  
dne 16. 5. 2017.  Znalecké posudky na věci movité byly vypracovány na základě objednávek č. 

1/2017, č. 5/2017 a  č. 6/2017 a týkaly se 6 objektů. Celkové náklady spojené s vypracováním 99 
znaleckých posudků (na věci nemovité i movité) představují částku 603 532 Kč a byly hrazeny 
z rozpočtu OPP MHMP, kap. 0680, § 3322 (koncepce).  

Na základě výše uvedených skutečností a v souladu s usnesením RHMP č. č. 1075  ze  dne 16. 5. 
2017 se Zastupitelstvu hl. m. Prahy předkládá návrh schválit udělení grantů hl. m. Prahy 

vlastníkům památkově významných objektů v roce 2017 v celkové výši 56 440 000 Kč dle bodu 
I. tohoto usnesení a neschválit grant č. 114 z důvodu nadhodnocení stavebních prací uvedených 
v položkovém rozpočtu žádosti o grant dle bodu II. tohoto usnesení. Současně se, Zastupitelstvu 

hl. m. Prahy předkládají ke schválení vzorová smlouva o poskytnutí účelové dotace – grantu hl. 
m. Prahy na zachování či obnovu památkové hodnoty a podstaty hmotného objektu dle přílohy  

č. 7 tohoto usnesení a vzorová smlouva o poskytnutí účelové dotace – grantu hl. m. Prahy na 
zachování či obnovu památkové hodnoty a podstaty hmotného objektu  - movité kulturní 
památky umístěné na veřejně přístupném místě na území hl. m. Prahy dle přílohy č. 8 tohoto 

usnesení.  
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Rekapitulace navrhovaných finančních prostředků vlastníkům památkově významných objektů 
v roce 2017 v návaznosti na schválený rozpočet kap. 0680, § 3322 - granty, ORG 
0098001000000  je uveden v příloze č. 4 k důvodové zprávě.  

Usnesení RHMP č. 1075 ze dne 16. 5. 2017 je přílohou č. 5 k důvodové zprávě.  
 

Projekty, u kterých je založena veřejná podpora, a které budou poskytnuty v režimu „de 
minimis“ jsou uvedeny v příloze č. 1  -  3  tohoto usnesení. 
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HLAVNÍ MĚSTO PRAHA                                Příloha č. 1 k důvodové zprávě 
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 
ODBOR PAMÁTKOVÉ PÉČE 
 

Zápis 

z VII. zasedání Komise RHMP pro udělování grantů hl. m. Prahy vlastníkům 
památkově významných objektů a příspěvků na financování oprav církevních 

objektů v roce 2017 

Přítomni: PhDr. Lukáš Kaucký; Mgr. Albert Kubišta; Ing. Tomáš Mikeska, Mgr. Et Mgr. Eva 
Kebrlová; prof. PhDr. Pavel Vlček; Jakub Širc; Ing. Václav Jandáček; Ing. arch. 
Ondřej Šefců; Ing. arch. Eva Dvořáková; Mgr. Šárka Koukalová, Mgr. Simona 
Nesázalová Vladíková 

Omluveni: Ing. Radek Lacko; Mgr. Ladislav Valtr  

Přizváni: Mgr. Jiří Skalický; Jarmila Střeláková; Ing. Jitka Kyseláková; Mgr. Radka Žižková 

Datum a čas: 2. března 2017; 10:30 – 12:30 hod. 

Místo: Salonek primátorky hl. m. Prahy, 1 patro, místnost 135, Škodův palác, Jungmannova 
35/29, Praha 1  

 

Pan PhDr. Lukáš Kaucký, předseda Komise RHMP pro udělování grantů hl. m. Prahy vlastníkům 
památkově významných objektů a příspěvků na financování oprav církevních objektů (dále jen 
Komise RHMP), přivítal její členy a v 10:30 hod. zahájil jednání. Současně představil nové členy 
Komise RHMP pana Ing. Tomáše Mikesku a pana Ing. arch. Ondřeje Šefců, kteří byli jmenováni 
do této Komise RHMP usnesením RHMP č. 2304 ze dne 20. 9. 2016. Dle jednacího řádu komisí 
Rady hl. m. Prahy schváleného usnesením RHMP č. 1983 ze dne 14. 11. 2000 předseda 
konstatoval, že Komise RHMP je usnášeníschopná. Sdělil, že hlavním programem tohoto zasedání 
Komise RHMP je návrh na udělení grantů vlastníkům památkově významných objektů v roce 
2017. K tomuto účelu byly přítomným společně s pozvánkou zaslány potřebné materiály. Předseda 
dále upozornil na skutečnost, že celý průběh jednání Komise RHMP je monitorován a současně je 
pořizován zvukový záznam.  

Program zasedání, který byl předsedou Komise RHMP předložen, byl jednomyslně schválen. 

Následně předseda Komise RHMP seznámil přítomné členy Komise RHMP se Zásadami pro 
poskytování grantů hl. m Prahy v roce 2017 a Časovým harmonogramem grantového řízení pro rok 
2017. Oba tyto dokumenty byly schváleny usnesením RHMP č. 1677 ze dne 27. 6. 2016 současně 
s vyhlášením grantů na rok 2017. Dále krátce popsal obsah a smysl předložených materiálů, které 
se týkaly žádostí o grant vlastníkům památkově významných objektů v roce 2017 (dále jen granty 
na rok 2017), a které byly zpracovány do Souhrnných přehledů - samostatně pro ostatní památkově 

http://212.67.66.243/pilot/fsts.aspx
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chráněné objekty (viz příloha č. 4B), samostatně pro objekty ve vlastnictví církví a náboženských 
společností (viz příloha č. 5B) a také samostatně na movité věci – restaurování movitých 
kulturních památek (viz příloha č. 6B). Při návrhu na udělení grantů na rok 2017 vycházel odbor 
památkové péče MHMP ze schváleného rozpočtu na rok 2017, který pro tento účel představuje 
částku 60 000 000 Kč. Tato skutečnost byla promítnuta do zpracovaných Souhrnných přehledů.  

Z předložených souhrnných přehledů vyplynulo, že na rok 2017 bylo celkem podáno 165 žádostí, z 
toho 129 žádostí se týkalo ostatních památkově chráněných objektů, 30 žádostí se týkalo objektů 
ve vlastnictví církví a náboženských společností a 6 žádostí bylo podáno na věci movité – 
restaurování movitých kulturních památek. Odbor památkové péče MHMP (dále jen OPP MHMP) 
navrhl k udělení grantů 69 žádostí, týkající se ostatních památkově chráněných objektů, 23 žádostí 
se týkalo objektů ve vlastnictví církví a náboženských společností a 6 žádostí bylo navrženo na 
udělení grantu na věci movité – restaurování movitých kulturních památek.  

Sdělil, že v Souhrnných přehledech jsou šedě podbarveny objekty, které byly z důvodu věcných a 
formálních nedostatků vyřazeny z grantového řízení. Jedná se celkem o 38 žádostí podaných na 
rok 2017. V souhrnném přehledu je také uvedena 1 žádost, od které žadatel pro rok 2017 odstoupil.  

Komise RHMP vzala tuto informaci na vědomí. 

Ostatní objekty: 

Předseda Komise RHMP zahájil hlasování k návrhu udělení grantů na ostatní památkově chráněné 
objekty. Podkladem pro hlasování byl předložený Souhrnný přehled (příloha č. 4B). Ke každému 
grantu byly podány vysvětlující informace, týkající se např. navrhované výše jednotlivých grantů, 
předmětu grantu apod., a průběžně byly jednotlivým členům Komise RHMP zodpovídány dotazy. 

Přehled navržených a doporučených změn předložených Komisí RHMP oproti návrhu uvedenému 
v Souhrnném přehledu (Příloha č. 4B): 

o Snížit grant č. 026 na objekt Opletalova 1337/29, k. ú. Nové Město, Praha 1 o 150 000 Kč   
(z navrhovaných 2 000 000 Kč na 1 850 000 Kč) s tím, že předmět grantu zůstává 
nezměněn, 

o Zvýšit grant č. 028 na objekt Palackého 721/3, k. ú. Nové Město, Praha 1 o 100 000 Kč           
(z navrhovaných 350 000 Kč na 450 000 Kč) s tím, že předmět grantu zůstává nezměněn,  

o Zvýšit grant č. 052 na objekt Haštalská 795/1, k. ú. Staré Město, Praha 1 o 50 000 Kč                
(z navrhovaných 80 000 Kč na 130 000 Kč) s tím, že předmět grantu zůstává nezměněn, 

o Snížit grant č. 094 Staropramenná, Svornosti, Vltavská 852/2, k. ú. Smíchov, Praha 5 o 
50 000 Kč (z navrhovaných 850 000 Kč na 800 000 Kč) s tím, že předmět grantu zůstává 
nezměněn,  

o Zvýšit grant č. 124 na objekt Hradešínská 154/6, k. ú. Vinohrady, Praha 10 o 50 000 Kč         
(z navrhovaných 120 000 Kč na 170 000 Kč) s tím, že předmět grantu zůstává nezměněn. 

Tyto změny byly předsedou a členy Komise RHMP jednomyslně schváleny.  

 

Církevní objekty: 
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Předseda Komise RHMP pokračoval v hlasování o návrhu na udělení grantů týkající se objektů ve 
vlastnictví církví a náboženských společností, přičemž podkladem byl předložený Souhrnný 
přehled (příloha č. 5B). Ke každému grantu byly podány vysvětlující informace, týkající se např. 
navrhované výše jednotlivých grantů, předmětu grantu apod., a průběžně byly jednotlivým členům 
Komise RHMP zodpovídány dotazy. 

Přehled navržených a doporučených změn předložených Komisí RHMP oproti návrhu uvedenému 
v Souhrnném přehledu (Příloha č. 5B): 

o Snížit grant č. 001C na objekt Loreta Praha, Loretánské náměstí 100/7, k. ú. Hradčany, 
Praha 1 o 100 000 Kč (z navrhovaných 1 800 000 Kč na 1 700 000 Kč) s tím, že předmět 
grantu zůstává nezměněn, 

o Snížit grant č. 002C na objekt Dům u Černého Lva, Lázeňská 287/4, k. ú. Malá Strana, 
Praha 1 o 150 000 Kč (z navrhovaných 2 300 000 Kč na 2 150 000 Kč) s tím, že předmět 
grantu zůstává nezměněn, 

o Udělit grant č. 015 C na objekt kostel Sv. Anny, Tovačovského, k. ú. Žižkov, Praha 3 ve 
výši 250 000 Kč na restaurování 19 oken - etapa roku 2017.  

Tyto změny a nový návrh byly předsedou a členy Komise RHMP jednomyslně schváleny.  

Movité kulturní památky: 

Dalším podkladem pro hlasování byl předložený Souhrnný přehled na věci movité – restaurování 
movitých kulturních památek (příloha č. 6B). Předseda Komise RHMP vyzval přítomné členy k 
hlasování o návrhu udělení grantů na movité kulturní památky. Ke každému grantu byly podány 
vysvětlující informace týkající se např. navrhované výše jednotlivých grantů, předmětu grantu 
apod., a průběžně byly jednotlivým členům Komise RHMP zodpovídány dotazy. 

Návrh na udělení grantů na movité kulturní památky byl předsedou a členy Komise RHMP 
jednomyslně přijat ve stejném znění tak, jak byl předložen k projednání. 

Výsledkem hlasování předsedy a členů Komise RHMP je konečný návrh na udělení grantu v roce 
2017 s tím, že u: 

• Ostatních památkově významných objektů se jednalo o 69 žádostí v celkové výši 39 
200 000 Kč (počet objektů zůstal stejný, došlo jen u některých grantů k navýšení či snížení 
navrhované částky), 

• objektů ve vlastnictví církví a náboženských společností se jednalo o 24 žádostí v celkové 
výši 17 500 000 Kč (celková částka navržena k udělení zůstala stejná, zvýšil se počet 
navrhovaných žádostí), 

• movitých kulturních památek se jednalo o 6 žádosti v celkové výši 3 300 000 Kč (zde 
nebyla navržena žádná změna oproti návrhu předloženému k projednání).  

Celkem bylo navrženo udělit granty ve prospěch 99 žádostí v celkové výši 60 000 000 Kč tj. do 
výše schváleného rozpočtu roku 2017 pro granty vlastníkům památkově významných objektů.  
 
Různé: 
 
Do diskuse se přihlásil ředitel odboru památkové péče pan Mgr. Jiří Skalický a seznámil přítomné 
se záměrem vyhlásit nový grantový program v oblasti památkové péče, který by se týkal vilové 
kolonie „BABA“, která se nachází v k. ú. Dejvice, Praha 6. Jednalo by se především o revitalizaci 
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chodníků, oplocení a zahrad přilehlých k jednotlivým objektům této oblasti. Osada BABA je 
hodnotným příkladem české funkcionalistické architektury a má jako součást sítě sídlišť 
Werkbundu také významný evropský kontext. Uskupení všech šesti evropských sídlišť Werkbundu 
plánuje společně kandidovat na zápis na seznam European Heritage Label v roce 2019. Celý proces 
je v tuto chvíli ve fázi příprav. 
 
Komise RHMP vzala tuto informaci na vědomí. 

 
Dále se do diskuse přihlásil pan Ing. Václav Jandáček a informoval přítomné o prodeji nemovitosti 
objektu bývalého kláštera sv. Gabiela, postaveného v beuronském stylu (19. stol.), v Holečkově ul., 
na Smíchově v Praze 5. Objekt je nyní nabízen k prodeji Českou poštou s. p. Výstavbu kláštera 
financovaly, v roce 1891 dokončily a poté krátce obývaly, benediktinky beuronské kongregace 
v Praze. Po roce 1919, kdy sestry klášter opustily, připadl státu a vzápětí byl prodán státní poště. 
V objektu donedávna sídlila pracoviště České pošty s. p. a jí zřízené Poštovní muzeum. Jedná se o 
unikátní kulturní památku, o kterou by město Praha mělo projevit zájem právě z důvodu zachování 
její památkové hodnoty a podstaty. 
   
Komise RHMP vzala tuto informaci na vědomí. 

 
Poté předseda Komise RHMP, pan PhDr. Lukáš Kaucký, poděkoval všem přítomným za aktivní 
účast na zasedání, a v 12:30 hod. jednání ukončil. 
 
 

 
 



Prezencni listina 
VII. zasedani Komise RHMP pro udelovani grantu vlastnikum pamatkove 
yYznamnych objektu a prispevku na financovani oprav cirkevnich objektu 

konane dne 2. brezna 2017 

jmeno a prijmeni - komise 

Ph Dr. Lukas Kauck, 

M r. Albert Kubista 

In . Radek Lacko 

Prof. Ph Dr. Pavel Vlcek 

Jakub Sire 

M r. Ladislav Valtr 

In . Vaclav Jandacek 

M r. Sarka Koukalova 

In . arch. Eva Dvorakova 

lng. arch. Ondrej Sefcu 

lng. Tomas Mikeska 

Mgr. Simona Nesazalova Vladlkova
ta·emnice 

V Praze dne 2. 3. 2017 
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VII. zasedání Komise RHMP pro udělování grantů 

vlastníkům památkově významných objektů 

a příspěvků na financování oprav církevních objektů 

 

 

Vážená paní, vážený pane, 
 

svolávám VII. zasedání Komise Rady HMP pro udělování grantů vlastníkům 

památkově významných objektů a příspěvků na financování oprav církevních 

objektů (dále jen Komise RHMP) na 2. 3. 2017 v 10.30 hod.  

Zasedání Komise bude probíhat v salonku primátorky hl. m. Prahy v 1. patře, 

místnosti 135, Škodova paláce, Jungmannova 35/29, Praha 1 

 

Program : 

1. Přivítání všech členů a úvodní slovo předsedy Komise RHMP 

pro udělování grantů vlastníkům památkově významných 

objektů a příspěvků na financování oprav církevních objektů  

2. Zásady pro poskytování grantů vlastníkům památkově 

významných objektů v roce 2017 – příloha č. 1 

3. Časový harmonogram grantového řízení pro poskytování 

grantů hl. m. Prahy vlastníkům památkově významných 

objektu v roce 2017 - schválen usnesením RHMP č. 1677 ze 

dne 27. 6. 2016 - příloha č. 2 

4. Informace o zpracování žádostí o poskytnutí grantů hl. m. 

Prahy vlastníkům památkově významných objektů v roce 2017 

(věci nemovité a movité) - příloha č. 3 

5. Přehled žádostí o poskytnutí grantů vlastníkům památkově 

významných objektů na rok 2017 včetně anotací OPP MHMP - 

ostatní objekty - příloha č. 4A 

6. Souhrnný přehled žádostí o poskytnutí grantů hl. m. Prahy 

vlastníkům památkově významných objektů na rok  2017  - 

ostatní objekty - příloha č. 4B 

7. Přehled žádostí o poskytnutí grantů vlastníkům památkově 

významných objektů na rok 2017 včetně anotací OPP MHMP - 

objekty ve vlastnictví církví a náboženských společností - 

příloha č. 5A 
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8. Souhrnný přehled žádostí o poskytnutí grantů hl. m. Prahy 

vlastníkům památkově významných objektů na rok  2017  - 

objekty ve vlastnictví církví a náboženských společností  - 

příloha č. 5B 

9. Přehled žádostí o poskytnutí grantů vlastníkům památkově 

významných objektů na rok 2017 včetně anotací OPP MHMP -  

movité kulturní památky - příloha č. 6A 

10. Souhrnný přehled žádostí o poskytnutí grantů hl. m. Prahy 

vlastníkům památkově významných objektů na rok  2017  - 

movité kulturní památky - příloha č. 6B 

11. Návrh vzorové veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové 

dotace na zachování či obnovu památkové hodnoty a podstaty 

hmotného objektu – věci nemovité – příloha č. 7 

12. Návrh vzorové veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové 

dotace na zachování či obnovu památkové hodnoty a podstaty 

hmotného objektu – movité kulturní památky umístěné na 

veřejně přístupném místě na území hl. m. Prahy – příloha č. 8 

13. Diskuse a hlasování k předloženým návrhům grantů hl. m. 

Prahy a k vzorovým smlouvám pro rok 2017 

14. Různé  

 

 

Příloha:  dle textu  
 

 

 



 
 

Příloha č. 2 k důvodové zprávě 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zápis z 10. zasedání Výboru pro kulturu, památkovou péči, 
cestovní ruch a zahraniční vztahy ZHMP 

konaného dne 5. 4. 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(přílohy k bodu 7 Zápisu jsou k dispozici u zpracovatele tohoto Tisku, nebo na 
http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/primator_a_volene_organy/zastupitelstvo/v
ybory_zastupitelstva/archiv_zpravy_z_vyboru_zastupitelstva/volebni_obdobi_20
14_2018/rok_2016_2018/vybor_pro_kulturu_a_pamatkovou_peci_zhmp/index.h
tml) 
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HLAVNÍ MĚSTO PRAHA  
Zastupitelstvo hlavního města Prahy  

 
    

Výbor pro kulturu, památkovou péči,  výstavnictví ,  
cestovní ruch a zahraniční  vztahy ZHMP  

 

ZÁPIS z 10. jednání 

Výbor pro kulturu, památkovou péči, výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční vztahy ZHMP konaného dne 5. 4. 
2017 ve 13:00 hod. 

1. patro, Nová Radnice, Mariánské nám. 2, Praha 1 

   
  

 
Přítomni:  MgA. Eliška Kaplický Fuchsová (předsedkyně), PhDr. Lukáš Kaucký (místopředseda), Mgr. 
Albert Kubišta, Ing. Václav Novotný, PhDr. Helena  Briardová, prof. Ing. Eva Kislingerová, Csc., JUDr. Jaroslava 
Janderová, PhDr. Matěj Stropnický,  Ing. Karel Grabein  Procházka, Mgr. Zuzana Navrátilová – tajemnice 
 
Omluveni:   
Nepřítomni:   
Hosté: Ing. Pavla Melková, dle prezenční listiny 30 zástupců odborné veřejnosti 
 
Jednání řídil: MgA. Eliška Kaplický Fuchsová, předsedkyně Výboru pro kulturu, památkovou péči, 

výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční vztahy ZHMP      
 
Text zahájení: 

 

Schválený program: 
 

Bod Věc 

1. Úvod 

2. Schválení programu a zápisu z minulého jednání 

3. Volba ověřovatele 

4. Vyhlášení grantů hl. m. Prahy v oblasti kultury a umění v roce 2018 

5. Individuální účelové dotace v oblasti kultury v roce 2017 

6. Individuální účelová dotace v oblasti cestovního ruchu 2017 

7. návrh na rozdělení finančních prostředků z kap. 0680 - granty vlastníkům památkově významných 
objektů na rok 2017 

8. Strategie Programu „2 % na umění“, pořizování uměleckých děl do veřejného prostoru hl. m. Prahy. 

9. Informace - přehled tisků zpracovaných OZV a schválených na jednání RHMP a ZHMP 

 Informace o České astronomické společnosti a provozu Keplerova muzea 

10. Různé 
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K jednotlivým bodům programu: 

1. Úvod 
Výbor začal v 13:00 hodin a byl usnášeníschopný. Paní předsedkyně následně přistoupila k jednání o programu 
výboru. 

2. Schválení programu a zápisu z minulého jednání 
Schválení zápisu: 
Hlasování: 9 Pro – 0 Proti – 0 se zdrželi hlasování. Zápis byl schválen. 
Schválení programu: 
Pan Novotný otevřel diskuzi k programu dubnového výboru.  Již na minulém zasedání výboru zmínil, že na 
programu výboru opět chybí důležitá témata, která minule citoval. S potěšením kvitoval, že na tomto 
programu jednání je bod týkající se strategie programu 2% na umění. Předpokládá, že v bodu vyhlášení grantů  
HMP v oblasti kultury a umění na příští rok se bude moci pohovořit o změněných podmínkách grantového 
systému – chybí nástroj odvolání proti výroku Grantové komise RHMP. Na programu výboru, ale stále chybí 
projednání koncepce kulturní politiky. 
  Z tohoto důvodu pan Novotný navrhnul, aby jako bod č. 4 byla projednána koncepce kulturní politiky z měsíce 
září 2016, tato záležitost již nesnese odkladu. Pokud se projednávání koncepce kulturní politiky nestane bodem 
jednání na tomto výboru nebude hlasovat pro program výboru. 
 
Paní Janderová naprosto souhlasí s názorem pana Novotného. Pokud se bod koncepce kulturní politiky 
neprohlasuje, tak máme dnes jako bod jednání vyhlášení grantů, kde je zmíněno v části posouzení žádosti, že 
posuzování podle kritérií je dle kulturní politiky HMP. Kulturní politika jako taková, je tedy zakotvena v tomto 
předkládaném bodu jednání. 
 
Pan radní Wolf vysvětlil paní Janderové, že dokud není nová koncepce kulturní politiky tak platí stará koncepce 
kulturní politiky. 
Paní předsedkyně reagovala na připomínky s tím, že prioritou tohoto zasedání je vyhlášení grantů v oblasti 
kultury a umění, projednání individuálních dotací a odsouhlasení návrhu na udělení grantů HMP v oblasti 
památkové péče. 
Paní předsedkyně předala slovo panu řediteli OZV, aby informoval členy výboru, kdy mohou očekávat dlouho 
očekávanou koncepci. 
Pan ředitel Cipro odpověděl.  Stav věci je následující: 
 Na základě pokynu, odbor OZV oslovil Marka Pokorného z Grantové komise HMP, který měl za úkol 
připomínkovat koncepci zpracovanou IPREM z roku 2016. Pan Pokorný se ale rozhodl koncepci šířeji upravit. 
Dokument je nyní připomínkován v rámci poradního sboru paní primátorky. Pan Pokorný ještě v pondělí neměl 
připraven dokument tak, aby mohl být předložen výboru. 
Hlasování o návrhu pana Novotného: zařadit jako bod jednání výboru (po bodu týkající se vyhlášení grantů 
v oblasti kultury a umění) Koncepce kulturní politiky pro rok 2016-2021. 
 
Hlasování: 3 Pro – 0 Proti – 6 se zdrželi hlasování. Návrh nebyl schválen. 
Hlasování o původně navrženém programu: 
Hlasování: 6 Pro – 0 Proti – 3 se zdrželi hlasování. Program byl schválen. 

3. Volba ověřovatele 
Ověřovatelem byl navržen ing. Novotný. 
Hlasování: 9 Pro – 0 Proti – 0 se zdrželi hlasování. Ověřovatel byl zvolen. 

4. Vyhlášení grantů hl. m. Prahy v oblasti kultury a umění v roce 2018 

Předkladatel: ředitel OZV MHMP 
Pan Stropnický navrhuje, aby v zápisu bylo uvedeno, jako jeho žádost, aby na příštím zasedání výboru byla 
předložena kulturní koncepce, a to ve stavu hotovém či nehotovém. Paní předsedkyně vysvětlila, že pan ředitel 
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Cipro jasně vysvětlil současný stav tohoto materiálu,  že  je v jeho kompetenci, aby finalizoval tento materiál , 
popřípadě  danou záležitost projednal s paní primátorkou. 
Paní  Janderová se připojila  k požadavku pana Stropnického.  
Paní tajemnice představila  návrh na vyhlášení grantů HMP v oblasti kultury a umění v roce 2018 s termínem 
uzávěrky 7.6.2018.  Žádosti o grant budou nově podávány online, žádosti budou zpracovány systémem tak, že 
v případě , že žadatel udělá chybu,  tak  systém žadatele nepustí  do dalšího kroku ve vyplňování. Tato novinka 
bude mít za následek vyšší počet podaných žádostí. V minulosti byla určitá část žádosti vyřazena z formálních 
důvodů. Ve vyhlášení grantů  v roce 2018 nedochází k žádným obsahovým změnám, zůstává zachován princip 
odborného hodnocení žádostí. Vyhlášení grantů však zohledňuje zkušenosti z uplynulého grantového řízení a 
nově upravuje v oboru literatura – doplňuje o prezentaci  literatury ( festivaly, prezentace, literární pořady) – 
dříve bylo v oboru ostatní. Obor ostatní byl v minulosti problém a po dohodě s oběma členy grantové komise 
tohoto oboru  bylo upřesněno, že se bude jednat o mezioborové projekty a festivaly, kulturně sociální projekty 
a festivaly, kreativně společenské projekty včetně designové tvorby a její prezentace.  Dále nově do oboru 
tance spadá oblast nového cirkusu. Toto je podstata změn.  Možnost odvolání žadatelů o grant v zásadách není 
řešena, protože to neumožňuje zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Je možné pouze odvolání 
do smlouvy. Z rozhodnutí pana radního je ale  ponechána část finančních prostředků z grantů na individuální 
účelové dotace. 
Paní předsedkyně vznesla dotaz,  zda  by mohla Grantová komise HMP  vyzvat  též i žadatele  o jednoletý grant 
s žádostí nad 1 mil. Kč, aby i oni  mohli prezentovat svůj projekt  na Grantové komisi HMP. Paní tajemnice 
vysvětlila, že tato možnost u víceletých grantů vznikla asi před 10 lety a bylo možné ji praktikovat pouze za 
předpokladu, že byl malý počet uchazečů o víceletý grant. V dnešní době se o grant hlásí asi 800 žadatelů a 
toto číslo bude asi v příštím roce podstatně vyšší. Prezentace z praktických důvodů je nereálná. Jen v případě 
pochybnosti hodnocení žádosti u víceletých grantů tato možnost v podmínkách zůstává, jako možnost  
objasnění žádosti pro Grantovou komisi RHM , a aby ostatní žadatelé o grant  to nepovažovali za 
upřednostňování. 
Pan radní Wolf sdělil, že loňském roce  bylo vyčleněno 350 mil Kč na granty a předpokládá stejnou výši 
finančních prostředků i na rok 2018 s tím, že z této částky vyčlení 20 mil Kč na poskytnutí individuálních 
účelových dotací jako odvolací prostředek. 
Paní  Janderová sdělila, že  je potěšena skutečností, že výbor má k dispozici částečný nápravný prostředek, 
nebo i možnost,  když výbor má na žadatele o grant rozdílný názor než je názor Grantové komise HMP. 
Paní tajemnice vysvětlila, že akce  jako je Mene tekel , Post Bellum  jsou kulturně sociální  projekty  a budou  již 
nově řazeny  pod oborem ostatní. 
 Dále  paní tajemnice vysvětlila  dotaz paní Janderové , že  v rovině posouzení žádosti  Hodnocení kredibility,  
Grantová komise HMP  přihlíží k přiměřenosti výši vstupenky  u malých forem. Paní  Janderová se dále 
dotázala, jak je zajištěno, aby členové Grantové komise HMP  navštěvovali daná zařízení žadatelů. Paní 
tajemnice reagovala s tím, že grantová komise je 15ti členná, ale každý obor má ještě další externí hodnotitele 
a každý projekt hodnotí celkem 5 hodnotitelů, z toho 2 členové grantové komise a 3 externí hodnotitelé. Tito 
lidé mají za úkol navštěvovat právě tato zařízení Jména externích  hodnotitelů  jsou zveřejněna na internetu. 
Pan Kubišta  se zmínil, že zařadit nový cirkus pod tanec byl nesmysl. Dále se zeptal jak je to s vrácením grantu.  
Paní tajemnice vysvětlila, že  je-li již podepsána smlouva s žadatelem, tak podmínky vrácení grantu jsou 
popsány ve smlouvě. Ti žadatelé, kteří odmítnou grant před podepsáním smlouvy, jedná se  o  projev  vůle 
žadatele – uchazeče a ten nemusí být nikde upravován. 
Paní Briardová  se zeptala, zda  důvodem k navýšení rozpočtu  je skutečnost, že v příštím roce  budou 100 . 
oslavy výročí republiky. Pan radní Wolf odpověděl, že finanční částka 350 mil Kč  nezahrnuje  finanční 
prostředky plánované  na oslavy republiky. Předpoklad je takový, že bude vyčleněno 35 mil Kč o které bude 
rozhodovat grantová komise pod  panem ředitelem Skalickým. Finální částka ale závisí na politické diskuzi. 
Pan Novotný podotknul že vyhlášení grantů má 2 problematické body : Prvním bodem je rozdělní částky 350 
mil Kč na jednotlivé obory. Je to sice v kompetenci Grantové komise HMP, ale je to věc, kterou bychom se měli 
jako výbor zabývat. Druhá věc je, faktická nemožnost se odvolat ,které je  způsobeno zákonem. Určitě je  velmi  
důležité, jak je Grantová komise HMP sestavena, jak je schopna obhájit svá rozhodnutí. Skutečnost bude i 
nadále taková, že budou vždy existovat neuspokojení žadatelé. Fakt je,  že když umožníme  otevřenost 
odvolání, naroste počet podaných žádostí o individuální účelové dotace. Iidividuální účelové dotace  nemají 
oproti grantům řád. Mělo by dojít k harmonizovanému postoji výboru, jak s těmi individuálními žádostmi 
budeme nadále jako výbor zacházet. Pan Novotný apeloval na členy výboru s tím, že tyto dva  problematické 
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body by výbor měl řešit do termínu uzávěrky grantů tj. do 7. června 2017. Žádá o neformální setkání výboru a 
o projednání této záležitosti.  
Paní předsedkyně sdělila, že je tomuto otevřená. 
 Pan Stropnický se dotázal, proč u kategorie literatura a film se musí projekt vázat k Praze a u ostatních 
kategorií se vázat nemusí. Proč by HMP mělo chtít, aby autor záměrně musel zakomponovat Prahu. Pan radní 
Wolf vysvětlil, že projekty jako je činohra, balet hudba se musí konat v Praze. Knihy jsou celorepubliková 
záležitost.  O kategorii film a literatura by se mělo starat pouze Ministerstvo kultury. 
 Panu Stropnickému chybí kategorie tvůrčí grant a vznesl další dotaz. Proč na  obor literatura nejsou též  
vyčleňovány provozní peníze, jako u ostatních oborů, abychom tomuto oboru více pomohli.  
Paní tajemnice odpověděla, že se jedná o letitou zkušenost Ve všech oborech mohou zájemci o grant  žádat  i o 
grant na tvůrčí činnost a pak ostávají autorský grant. Dříve toto nebylo omezováno a bylo poskytováno, ale 
praxe byla taková, že autoři nestihli v jednom roce knihu napsat a zároveň ji vydat.  Grant je nutné vymáhat 
zpětně při nedodržení smlouvy. Tvůrčí grant je nutné ale vyhlásit ve všech oborech nejenom v literatuře. Tento 
záměr vyhlášení by byl velmi finančně náročný. Paní předsedkyně zmínila, že HMP bude poskytovat rezidenční 
bydlení, kde spisovatelé budou moci pobýt rok či dva a budou moci psát knihu – je to jiný způsob podpory. 
Dále proběhla diskuze veřejnosti k předkládanému materiálu. 
Vystoupila Yvonna Kreuzmanová,  která sdělila  že  rozeslala dopis s Václavem Kunešem, soubor 402 people.   
Sdělila, že nepodepsali smlouvu na víceletý grant a to proto, že v kategorii tanec  byla letos  malá výše 
finančních prostředků.  Nepodepsání smlouvy berou jako projev nesouhlasu s letošním grantovým systémem. 
Situace je taková, že i když byly finanční prostředky na granty navýšeny o 50 mil Kč nemohly se použít na 
víceleté granty. Někteří žadatelé též zvažují nepřijetí grantů, protože navržená částka jim neumožní rozvoj 
jejich činnosti, spíše to znamená jejich utlumení. Jedná se o soubory, které Českou republiku úspěšně 
reprezentují v zahraničí. Příčinou tohoto problému bylo to, že v kategorii tanec byl  i nově nový cirkus , který 
odčerpal velkou část financí, protože je finančně náročnějším oborem. Pro příští rok není možné kategorii 
tanec rozšířit o nový cirkus a  zároveň nenavýšit této kategorii finanční prostředky. Žadatelé žádají o analýzu 
potřeb jednotlivých oborů, aby se zhodnotilo kam se který  umělecký obor posunul. Nyní je jen 8% z celkových 
finančních prostředků směrováno na obor tanec.  
Paní Kaplický se ztotožňuje s výzvou zástupce oboru tanec o vyhotovení této analýzy a žádá ji předložit 
ředitelem OZV pro neformální jednání, které navrhnul pan Novotný 
Pan radní Wolf vysvětlil, že budget finančních prostředků je stále stejný a navýšíme´- li obor tanec bude nutné 
krátit finanční prostředky v jiných oborech, v některých konzervativnějších. 
Odchod pana Kauckého ve 14:10 hod. 
Paní Kaplický  z tohoto důvodu žádá pana ředitele OZV o připravení přehledu  procentuálního rozdělení oborů 
vývoje jednotlivých oborů za 5 let zpátky a  navrhuje , aby výbor se tím zabýval na  svém příštím zasedání . 
Usnesení : 
Výbor  souhlasí 
1. s návrhem na vyhlášení grantů hl. m. Prahy v oblasti kultury a umění v roce 2018 
2. s předložením návrhu na vyhlášení grantů hl. m. Prahy v oblasti kultury a umění v roce 2018 k projednání v 
Radě HMP 
 
Příloha k návrhu usnesení výboru ZHMP - Zásady pro poskytování 
Hlasování: 8Pro – 0 Proti – 0 se zdrželi hlasování. Usnesení bylo přijato. 
Příchod pana Kauckého v 14:22 hod. 

5. Individuální účelové dotace v oblasti kultury v roce 2017 

Předkladatel: ředitel OZV MHMP 
Pan radní Wolf uvolnil z rezervy částku 4 mil. Kč na tyto individuální dotace. 
9 členů 
Jednotlivé žádosti podané v řádném termínu: 
Žadatel č. 71 na projekt výstava 64 U Hradeb, návrh pana radního Wolfa: 0 Kč. Tento projekt nebyl součástí 
žádosti o grant na rok 2017. Paní Kaplický navrhuje, aby žadatel žádal o investiční grant. Žadatel tvrdí, že se 
opravdu jedná o nový projekt a nikoliv o stejný jako je v žádosti o grant. Paní tajemnice vysvětlila, že se jedná 
pouze o rozšíření stejného projektu. Žadatel potvrdil, že prostor kina U Hradeb stále není zkolaudován a je 
v režimu stavebního povolení, jedná se tedy  o stavbu, kde každý vstupuje na vlastní zodpovědnost. 
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Návrh na přesun žádosti na květnové zasedání výboru. 
Hlasování: 9 Pro – 0 Proti – 0 se zdrželi hlasování. Návrh na přesun žádosti byl přijat. 
Žadatel č. 72 na projekt Rock café, návrh paní Janderové:  1 000 000 Kč. Pan radní Wolf pojmul navrženou 
částku jako prostředek odvolací k navržené grantové částce. 
Hlasování: 6 Pro – 0 Proti – 3 se zdrželi hlasování. Návrh byl přijat. 
Odchod pana Kubišty v 14:32 hod. 
Žadatel č. 76 na projekt Jan Brdečka 100 let, návrh pana radního Wolfa: 300 000 Kč, protinávrh paní 
Janderová: 500 000 Kč. 
Hlasování: 5 Pro – 0 Proti – 3 se zdrželi hlasování. Protinávrh byl přijat. 
Žadatel č. 78 na projekt Hollar dnes, návrh pana radního Wolfa:  100 000 Kč. 
Paní Kaplický nahlásila střet zájmů. 
Hlasování: 6 Pro – 0 Proti – 2 se zdrželi hlasování. Návrh byl přijat. 
Žadatel č. 79 na projekt FESTMICHAEL 2017, návrh pana radního Wolfa: 200 000 Kč 
Hlasování: 6 Pro – 0 Proti – 3 se zdrželi hlasování. Návrh byl přijat. 
Příchod pana Kubišty v 14:32 hod. 
Žadatel č. 81 na projekt Miss Deaf, návrh paní předsedkyně na přesun této žádosti na odbor SOC. 
Hlasování: 9 Pro – 0 Proti – 0 se zdrželi hlasování. Návrh na přesun byl přijat. 
Žadatel č. 82 na projekt Malostranské komorní slavnosti, návrh pana radního Wolfa:  60 000 Kč 
Hlasování: 6 Pro – 0 Proti – 3 se zdrželi hlasování. Návrh byl přijat. 
Žadatel č. 87 na projekt Bytové divadlo Ferdinanda Vaňka, návrh pana radního Wolfa: 500 000 Kč. 
Hlasování: 8 Pro – 0 Proti – 1 se zdrželi hlasování. Návrh byl přijat. 
Žadatel č. 88 na projekt Galerie ve Winternitzově vile, návrh paní předsedkyně:  200 000 Kč. 
Hlasování: 8 Pro – 0 Proti – 1 se zdrželi hlasování. Návrh byl přijat. 
Žadatel č. 89 na výstavu fotografií – 20.výročí VIZE 97, návrh pana radního Wolfa: 100 000 Kč, paní Kaplický 
nahlásila střet zájmů 
Hlasování: 2 Pro – 0 Proti – 7 se zdrželi hlasování. Návrh nebyl přijat. 
Žadatel č. 90 na projekt keramik Jan Kutálek, návrh pana radního Wolfa:100 000 Kč 
Hlasování: 7 Pro – 0 Proti – 2 se zdrželi hlasování. Návrh byl přijat. 
Žadatel č. 91 na projekt Arena, návrh paní předsedkyně: 100 000 Kč. 
Hlasování: 7 Pro – 0 Proti – 2 se zdrželi hlasování. Návrh byl přijat. 
Žadatel č. 94 na projekt Narrative and Narratology, návrh pana radního Wolfa: 75 000, protinávrh pana 
Stropnického 100 000 Kč. 
Hlasování: 8 Pro – 0 Proti – 1 se zdrželi hlasování. Protinávrh byl přijat. 
Žadatel č. 95 na projekt Březiněves 2017, návrh pana radního Wolfa: 300 000 Kč. 
Hlasování: 7 Pro – 0 Proti – 2 se zdrželi hlasování. Návrh byl přijat. 
Žadatel č. 96 na projekt koncert u příležitosti 300. výročí  Stamice, návrh pana radního Wolfa: 300 000 Kč 
Hlasování: 8 Pro – 0 Proti – 0 se zdrželi hlasování. Návrh byl přijat. 
 V příloze k předkládanému materiálu jsou uvedeny žádosti podané po řádném termínu uvedené v příloze č.2 
 Pan Novotný dal proceduální  návrh, aby všechny žádosti podané po termínu byly  en bloc zamítnuty. 
Hlasování: 8 Pro – 0 Proti – 0 se zdrželi hlasování. Návrh byl přijat. 
Odchod paní prof. Kislingerové v 14:45 hod. 
Usnesení: výbor doporučuje 
radnímu Janu Wolfovi předložit Radě HMP návrh na poskytnutí individuálních účelových dotací projektům v 
oblasti kultury v roce 2017, a to v částkách uvedených v příloze č. 1 
Celková částka přidělené dotace: 3 460 000 Kč 
Hlasování: 8 Pro – 0 Proti – 0 se zdrželi hlasování. Usnesení bylo přijato. 
Odchod pana Procházky a pana Kubišty v 14:51 hod. 

6. Individuální účelová dotace v oblasti cestovního ruchu 2017 

Předkladatel: Mgr. František Cipro, ředitel OZV MHMP 
Jednotlivé žádosti: 
Žadatel č. 019/2017/020 na projekt International Conference on Endothelin, návrh pana radního Wolfa : 0 Kč, 
nesplňuje podmínky na granty v CR. 
Hlasování: 6 Pro – 0 Proti – 0 se zdrželi hlasování. Návrh byl přijat. 
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Odchod pana Kubišty v 15:01 hod. – 6 členů 
Žadatel č. 020/2017/021 na projekt Nadace Forum, návrh pana radního Wolfa: 350 000 Kč. 
Hlasování: 5 Pro – 0 Proti – 1 se zdrželi hlasování. Návrh byl přijat. 
Žadatel č.021/2017/022 na projekt Baroko očima dětí v sídle UNESCO, návrh pana radního Wolfa je 1 000 000 
Kč, protinávrh paní Kaplický: 500 000 Kč. 
 Odbor OPP se na této akci nijak nepodílí, jedná se o soukromou akci žadatele. 
Hlasování: 5 Pro – 0 Proti – 1 se zdrželi hlasování. Protinávrh byl přijat. 
Žadatel č. 022/2017/023 na projekt Made in Prague, návrh pana radního Wolfa: 200 000 Kč. Pan Kaucký 
nahlásil střet zájmů. 
Hlasování: 2Pro – 0 Proti – 4 se zdrželi hlasování. Návrh nebyl přijat. 
Usnesení: výbor doporučuje 
radnímu Janu Wolfovi předložit Radě HMP návrh na poskytnutí individuálních účelových dotací projektům v 
oblasti cestovního ruchu v roce 2017, a to v částkách uvedených v příloze č. 3 
Celková částka přidělené dotace: 850 000 Kč 
Hlasování: 6 Pro – 0 Proti – 0 se zdrželi hlasování. Usnesení bylo přijato. 
Příchod pana Kubišty v 15:04 hodin. 

7. návrh na rozdělení finančních prostředků z kap. 0680 - granty vlastníkům památkově významných 
objektů na rok 2017 

Předkladatel: ředitel OPP MHMP 
Paní předsedkyně předala slovo paní Střelákové z odboru OPP, která představila návrh na rozdělení grantů.  
Granty vlastníkům památkově významných objektů na rok 2017 byly vyhlášeny 27.6.2016 a zároveň s tím  byly 
schváleny i zásady pro poskytování grantů a žádost o grant HMP pro věci movité i nemovité spolu s časovým 
harmonogramem. Datum pro podání žádostí o grant na rok 2017 byl stanoven do 14. 11. 2016. Celkem bylo 
podáno 165 žádostí. Při návrhu na poskytnutí grantů HMP vlastníkům památkově významných objektů v roce 
2017 vycházel odbor OPP ze schváleného rozpočtu pro rok 2017 a to ve výši 60 000 000 Kč (oproti minulému 
roku je to nárůst o 5 000 000 Kč). Dne 2.3 2017 se uskutečnilo zasedání Komise RHMP pro udělování grantů 
památkově významných objektů a příspěvků na financování oprav církevních objektů. Komise navrhla celkem 
udělit granty 99 žadatelům v celkové výši 60 000 000 mil Kč. V průběhu jednání Komise RHMP byly jednotlivé 
návrhy komise zapracovány do předložených souhrnných přehledů žádostí o poskytnutí grantu HMP 
vlastníkům památkově významných objektů v roce 2017. 
 Nadále proběhla diskuze k danému bodu. 
Výbor pro kulturu, památkovou péči, výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční vztahy ZHMP 
I. doporučuje 
předložený návrh na rozdělení finančních prostředků ve výši 60 000 000 Kč z kap. 0680 - granty hl. m. Prahy 
vlastníkům památkově významných objektů v roce 2017 - dle přílohy č. 1, č. 2 a č. 3 tohoto usnesení 
III. bere na vědomí 
1. žádosti o grant hl. m. Prahy, které jsou navrženy k nevyhovění a jsou součástí přílohy č. 1 a č. 2 tohoto 
usnesení 
2. vzorové veřejnoprávní smlouvy dle přílohy č. 4 a č. 5 tohoto usnesení 
IV. souhlasí 
s předložením návrhu dle bodu I. a II. tohoto usnesení do Rady hl. m. Prahy a následně do Zastupitelstva hl.m. 
Prahy 
Hlasování: 7 Pro – 0 Proti – 0 se zdrželi hlasování. Usnesení bylo přijato. 

8. Strategie Programu „2 % na umění“, pořizování uměleckých děl do veřejného prostoru hl. m. Prahy. 

Předkladatel: člen ZHMP PhDr. Stropnický 
Pan Stropnický jako předkladatel tohoto materiálu sdělil, že materiál byl zpracován IPREM ve spolupráci 
s odborem OZV s přihlédnutím k připomínkám od Galerie HMP jako hlavního garanta.  
Paní předsedkyně následně předala slovo panu řediteli Ciprovi, jako jednomu ze zpracovatelů materiálu. Pan 
ředitel Cipro sdělil, že odbor OZV navrhuje tyto připomínky: a to že Komise pro umění ve veřejném prostoru 
RHMP má obsahovat většinově zástupce města aby byla funkční. Nemusí to být jen politici, ale mohou to být 
odborní zástupci města jako je např. ředitelka Galerie. Druhá připomínka se týká personálního zajištění 
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systému. Paní Melková potvrdila, že požadavek OZV na personální zajištění projektu je již v tisku do Rady HMP 
zapracován. Otázka složení komise je věc diskuze. 
Pan Novotný poděkoval za předložený a dlouho očekávaný materiál. Konstatoval, že v materiálu je popsáno, 
jak je důležitá správa a údržba soch, ale zároveň toto nelze realizovat z těchto 2%, ale že je nutné financovat 
z rezervy. Fixně by mělo být nastaveno, aby to bylo systémové, že správa a údržba by měla být financována 
z těchto 2%  
Dotaz pana Novotného byl, jak město efektivně zabrání tomu a uvedl příklad. Město obdrží sochu, město by 
mělo mít možnost odmítnout sochu z nějakých důvodů. Paní Melková reagovala, že tento předkládaný 
materiál pomáhá řešit jen dílčí problematiku věci, řeší jak městu pomoci, aby díla mohla vůbec vznikat. 
Následně informovala, že na IPRU vzniká širší materiál “ plug in“ -  pravidel  umisťování výtvarných děl na 
veřejných prostranstvích a ten toto bude řešit. 
. Pan Stropnický vysvětlil, že 2% jsou z investičních prostředků, jsou to finanční prostředky, které jsou omezeny 
jen na investice, a že náklady na údržbu se z nich hradit nemohou – jedná se o mandatorní výdaj. Lze hradit 
pořízení, instalace nebo kultivace okolí.  
Paní  Briardová  souhlasila s tím, že odborník není úplně všepojímající. Není možné, aby rozhodovali jen 
odbornicí. Paní Briardova zastává názor, že je nutné vyčlenit finanční prostředky z rozpočtu na údržbu. 
 
Paní Janderová podotkla, je-li materiál pouze  záměr - strategií, tak jej ráda podpoří, ale za předpokladu 
doplnění zmiňovaných připomínek. Dále konstatovala, že Magistrát vlastní sochy o které se nikdo nestará a 
k tomu vzniknou nová další díla, o která se musí někdo starat. Musí vzniknout kapitola v rozpočtu, která je 
navazující. 
 Paní předsedkyně se ztotožňuje s názorem paní Janderové. Galerie HMP nemá žádný depozitář určený pro 
sochy, jelikož Lapidárium na Výstavišti vystavuje sochy v majetku Národního muzea, jako má Národní muzeum. 
Je nutné tuto záležitost řešit dohromady. 
Pan Novotný si myslí, že téma údržby a správy musí být systémově do materiálu zakomponováno. Protože 
praxe v minulosti ukázala, že je na to často zapomínáno. 
Pan Cipro vysvětlil panu Ferjenčíkovi, že opravdu neví, kdy můžeme očekávat nějaké reálné výsledky, protože 
odbor OZV nemá pro realizaci tohoto programu potřebné personální zajištění, bez kterého není možné tento 
program spustit.  Dále odpověděl na dotaz panu Ferjenčíkovi, že finanční prostředky vyčleněné na tento rok se 
přesouvají automaticky do následujícího roku. 
 Dočasná díla bude řešit program „ plug in“, který již vzniká na IPRu. 
Paní Melková ujistila členy výboru, že v předkládaném materiálu je zakotvena podmínka fungování tohoto 
programu, a to, aby v programu se souběžně řešila i údržba. Toto bude řešeno v prováděcím dokumentu. 
Pan Stropnický se dotázal, jak dlouho bude IPRu trvat druhá fáze programu, poté co tento materiál odsouhlasí 
RHMP. Paní ředitelka sdělila, že druhou fázi programu již bude zajišťovat odbor OZV. Pan ředitel reagoval, že 
odbor OZV, ani Galerie HMP  nemá dostatek systemizovaných míst, která by mohla na tomto programu 
pracovat. Pan ředitel předpokládá průběh přijetí nových zaměstnanců v měsíci září, říjen 2017. 
Paní předsedkyně poděkovala paní Melkové za tento předložený materiál. 
 
Usnesení: Výbor bere na vědomí předložený materiál Strategie Programu „2% na umění“, konstatuje 
proběhlou diskuzi a doporučuje předložit Strategii Programu „2% na umění“ Radě HMP k projednání. 
Hlasování: 7 Pro – 0 Proti – 0 se zdrželi hlasování. Usnesení bylo přijato. 

9. Informace - přehled tisků zpracovaných OZV a schválených na jednání RHMP a ZHMP 

 Informace o České astronomické společnosti a provozu Keplerova muzea 

Předkladatel: ředitel OZV MHMP 
Paní tajemnice připomněla členům výboru, že na minulém zasedání výboru byla projednávána žádost o 
poskytnutí individuální účelové dotace České astronomické společnosti na provoz Keplerova muzea v Praze. V 
této souvislosti byla diskutována možnost propojení s Hvězdárnou a planetáriem HMP, která by případně toto 
muzeum provozovala jako vlastní expozici. Výbor požádal radního Wolfa, aby vstoupil do jednání o 
možnostech spolupráce s Českou astronomickou společností ve věci Keplerova muzea. Zástupce České 
astronomické společnosti naproti tomu konstatoval, že Hvězdárna a planetárium nemá žádné volné kapacity 
na případný provoz Keplerova muzea. Jako vhodnější partner se jeví Národní technické muzeum. Česká 
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astronomická společnost volila na začátku dubna nové vedení, a proto jsou tyto úvahy předčasné i vzhledem 
k další důležité okolnosti, protože jednání musí být vedeno i s dalším subjektem a to je majitelka nemovitosti, 
kde se Keplerovo muzeum  nyní nachází. Druhý subjekt je agentura, která muzeum provozuje. S oběma 
subjekty má Česká astronomická společnost na tento rok již uzavřeny smlouvy. O agentuře nikdy nebyla 
zmínka, o dotaci žádá Česká astronomická společnost. 

10. Různé 
Pan Kubišta konstatoval, že rezignoval člen Grantové komise  HMP pan Marek Pokorný. Pan Kubišta žádá, aby 
volba nového člena Grantové komise HMP napřed prošla tímto výborem, než jeho jmenování půjde do Rady 
HMP. Nikoliv jako to bylo v minulosti. Paní předsedkyně požádala členy výboru, aby sami navrhli nového člena 
Grantové komise za obor výtvarný. 
 
Konec zasedání výboru v 16:30 hodin. 
Příští zasedání výboru se koná 3.5.2017 ve 13:00 hodin. 
 
 

 
 

 

MgA. Eliška Kaplický Fuchsová 
předsedkyně Výboru pro kulturu, 

památkovou péči, výstavnictví, cestovní 
ruch a zahraniční vztahy ZHMP 

 
Mgr. Zuzana Navrátilová 

tajemnice Výboru pro kulturu, 
        památkovou péči, výstavnictví, cestovní 

      ruch a zahraniční vztahy ZHMP  
 
 
 
Ověřil: Ing. Václav Novotný 
Zapsal: Ing. Martina Kuncová, MHMP - OVO MHMP 
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Znalecké posudky – posouzení stavebních a restaurátorských 

prací  

 

 

 

 
ostatních památkově chráněných 

objektů 

69 žádostí o grant nemovitých věcí 

objektů ve vlastnictví církví a 
náboženských společností 

24 žádostí o grant nemovitých věcí 

movitých kulturních památek 6 žádostí o grant movitých věcí 

 

 

 

pro tištěnou verzi doloženy na DVD 



Příloha č. 4 k důvodové  zprávě 

částky

počet 

navrhovanýc

h grantů

počet 

nenavrhovanýc

h grantů 

č. přílohy dle 

návrhu 

usnesení poznámka

1 650 000 Kč 12 19 1

granty do 200 000 Kč (RHMP) založena veřejná podpora 

v režimu de minimis - ostatní památkově chráněné 

objekty 

160 000 Kč 1 1 2

granty do 200 000 Kč (RHMP) založena veřejná podpora 

v režimu de minimis - objekty ve vlastnictví církví a 

náboženských společností

120 000 Kč 1 0 3

granty do 200 000 Kč (RHMP) založena veřejná podpora 

v režimu de minimis - movité kulturní památky 

730 000 Kč 5 4 4

granty do 200 000 Kč (RHMP)  není založena veřejná 

podpora - ostatní památkově chráněné objekty 

400 000 Kč 3 3 5

granty do 200 000 Kč (RHMP)  není založena veřejná 

podpora - objekty ve vlastnictví církví a náboženských 

společností

0 Kč 0 37 6

projekty navržené k nevyhovění a jeden žadatel v 

průběhu grantového řízení odstoupil - ostatní památkově 

chráněné objekty 

0 Kč 0 2 7

projekty navržené k nevyhovění   - objekty ve vlastnictví 

církví a náboženských společností 

3 060 000 Kč 22 66 mezisoučet schváleno  usnesením RHMP  č. 1075 ze dne 16.5.2017

32 850 000 Kč 44 0

granty nad 200 000 Kč (RHMP a ZHMP) založena 

veřejná podpora v režimu de minimis - ostatní 

památkově chráněné objekty 

500 000 Kč 1

grant č. 114 je součástí přílohy č. 10, je nenavržen - 

položkový rozpočet stavebních prací je nadhodnocen 

9 190 000 Kč 8 0 2

granty nad 200 000 Kč (RHMP a ZHMP)  založena 

veřejná podpora - objekty ve vlastnictví církví a 

náboženských společností

530 000 Kč 2 0 3

granty nad 200 000 Kč (RHMP a ZHMP) založena 

veřejná podpora v režimu de minimis - movité kulturní 

památky 

3 470 000 Kč 7 0 4

granty nad 200 000 Kč (RHMP a ZHMP) není založena 

veřejná podpora  - ostatní památkově chráněné objekty 

7 750 000 Kč 12 0 5

granty nad 200 000 Kč (RHMP) není založena veřejná 

podpora - objekty ve vlastnictví církví a náboženských 

společností

2 650 000 Kč 3 0 6

granty nad 200 000 Kč (RHMP a ZHMP) není založena 

veřejná podpora - movité kulturní památky 

56 940 000 Kč 76 1 mezisoučet navrženo a předloženo ke schválení v ZHMP

60 000 000 Kč 98 67 165 navrženo do výše schváleného rozpočtu pro rok 2017

Rekapitulace navrhovaných finančních prostředků  - granty vlastníkům památkově  významných objektů v roce 2017  

v názvaznosti na schválený rozpočet kap. 0680, § 3322  -  60 000 000 Kč

1

z částky 60 mil. Kč  se nenavrhuje udělit 500 tis. Kč ve prospěch grantu č. 114,  u kterého byl položkový rozpočet  

nadhodnocen 

1



       Příloha č. 5 k důvodové zprávě 

 

Hlavní město Praha 

 

RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 
 

U S N E S E N Í  

Rady hlavního města Prahy 
 

číslo 1075 
ze dne  16.5.2017 

k návrhu na udělení grantů vlastníkům památkově významných objektů v roce 2017 
 

Rada hlavního města Prahy   

I .   s c h v a l u j e  

1.  udělení grantů hl.m. Prahy formou dotace vlastníkům památkově významných 
objektů v roce 2017, které nepřesahují částku 200.000 Kč v celkové výši 1.930.000 
Kč z běžných výdajů OPP MHMP, kap. 0680 - granty, § 3322, ORG 0098001000000 
dle přílohy č. 1 tohoto usnesení (ostatní památkově chráněné objekty), dle přílohy č. 
2 tohoto usnesení (objekty ve vlastnictví církví a náboženských společností) a dle 
přílohy č. 3 tohoto usnesení (objekty, které jsou movitými kulturními památkami) s 
tím, že pokud by částka v režimu "de minimis" schválená žadatelům uvedeným v 
příloze č. 1, č. 2 a č. 3 tohoto usnesení ke dni podpisu veřejnoprávní smlouvy o 
poskytnutí účelové dotace - grantu hl.m. Prahy znamenala u jednotlivých projektů 
překročení celkové výše podpory "de minimis", budou finanční prostředky 
poskytnuty pouze do této výše 

2.  udělení grantů hl.m. Prahy formou dotace vlastníkům památkově významných 
objektů v roce 2017, které nepřesahují částku 200.000 Kč v celkové výši 1.130.000 
Kč z běžných výdajů OPP MHMP, kap. 0680 - granty, § 3322, ORG 0098001000000 
dle přílohy č. 4 tohoto usnesení (ostatní památkově chráněné objekty) a dle přílohy 
č. 5 tohoto usnesení (objekty ve vlastnictví církví a náboženských společností) 

3.  seznam vyřazených žádostí o grant hl.m. Prahy vlastníkům památkově významných 
objektů v roce 2017, které nesplnily podmínky stanovené v Zásadách pro 
poskytování grantů hl.m. Prahy vlastníkům památkově významných objektů v roce 
2017 dle přílohy č. 6 tohoto usnesení (ostatní památkově chráněné objekty) a dle 
přílohy č. 7 tohoto usnesení (objekty ve vlastnictví církví a náboženských 
společností) 

4.  vzor veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace - grantu hl.m. Prahy na 
zachování či obnovu památkové hodnoty a podstaty hmotného objektu dle přílohy č. 
8 tohoto usnesení 

5.  vzor veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace - grantu hl.m. Prahy na 
zachování či obnovu památkové hodnoty a podstaty hmotného objektu movité 
kulturní památky umístěné na veřejně přístupném místě na území hl.m. Prahy dle 
přílohy č. 9 tohoto usnesení 

I I .   s o u h l a s í  

1.  s udělením grantů hl.m. Prahy formou dotace vlastníkům památkově významných 
objektů v roce 2017, které přesahují částku 200.000 Kč v celkové výši 42.570.000 
Kč z běžných výdajů OPP MHMP, kap. 0680 - granty, § 3322, ORG 0098001000000 
dle přílohy č. 10 tohoto usnesení (ostatní památkově chráněné objekty), dle přílohy 
č. 11 tohoto usnesení (objekty ve vlastnictví církví a náboženských společností) a 
dle přílohy č. 12 tohoto usnesení (objekty, které jsou movitými kulturními památkami) 



s tím, že pokud by částka v režimu "de minimis" schválená žadatelům uvedeným v 
příloze č. 10, č. 11 a č. 12 tohoto usnesení ke dni podpisu veřejnoprávní smlouvy o 
poskytnutí účelové dotace - grantu hl.m. Prahy znamenala u jednotlivých projektů 
překročení celkové výše podpory "de minimis", budou finanční prostředky 
poskytnuty pouze do této výše 

2.  s udělením grantů hl.m. Prahy formou dotace vlastníkům památkově významných 
objektů v roce 2017, které přesahují částku 200.000 Kč v celkové výši 13.870.000 
Kč z běžných výdajů OPP MHMP, kap. 0680 - granty, § 3322, ORG 0098001000000 
dle přílohy č. 13 tohoto usnesení (ostatní památkově chráněné objekty), dle přílohy 
č. 14 tohoto usnesení (objekty ve vlastnictví církví a náboženských společností) a 
dle přílohy č. 15 tohoto usnesení (objekty, které jsou movitými kulturními památkami) 

I I I .   n e s o u h l a s í  

s udělením grantů hl.m. Prahy formou dotace vlastníkům památkově významných 
objektů v roce 2017, který přesahuje částku 200.000 Kč v celkové výši 500.000 Kč z 
běžných výdajů OPP MHMP, kap. 0680 - granty, § 3322, ORG 0098001000000 na 
objekt vedený pod č. 114 (ostatní památkově chráněné objekty), který je součástí přílohy 
č. 10 tohoto usnesení z důvodu nesplnění podmínek uvedených v článku IV. bod 7 
Zásad pro poskytování grantů hl.m. Prahy vlastníkům památkově významných objektů v 
roce 2017 - nadhodnocení stavebních prací 

I V .   u k l á d á  

1.  radnímu Wolfovi 

1.  předložit Zastupitelstvu hl.m. Prahy ke schválení návrh na udělení grantů hl.m. 
Prahy vlastníkům památkově významných objektů vybraných v roce 2017 dle 
bodu II. tohoto usnesení a vzor veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové 
dotace - grantu hl.m. Prahy vlastníkům památkově významných objektů v roce 
2017 dle bodu I.4. a I.5. tohoto usnesení 

Termín: 25.5.2017 

2.  podepsat veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace - grantů hl.m. 
Prahy dle bodu I.1. a dle bodu I.2. tohoto usnesení 

Termín: 25.5.2017 

3.  po schválení v Zastupitelstvu hl.m. Prahy podepsat veřejnoprávní smlouvy o 
poskytnutí účelové dotace - grantů hl.m. Prahy dle bodu II. tohoto usnesení 

Termín: 26.6.2017 

2.  MHMP - OPP MHMP 

1.  zpracovat a zajistit uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí účelové dotace - 
grantu hl.m. Prahy dle bodu I.1. a dle bodu I.2. tohoto usnesení dle vzoru 
veřejnoprávních smluv o poskytnutí účelové dotace - grantu hl.m. Prahy dle bodu 
I.4. a I.5. tohoto usnesení 

Termín: 25.5.2017 

2.  po schválení v Zastupitelstvu hl.m. Prahy zpracovat a zajistit uzavření 
veřejnoprávních smluv o poskytnutí účelové dotace - grantu hl.m. Prahy dle bodu 
II. tohoto usnesení dle vzoru veřejnoprávních smluv o poskytnutí účelové dotace 
- grantu hl.m. Prahy dle bodu I.4. a I.5. tohoto usnesení a písemně sdělit 
žadateli, že jeho žádosti nebylo vyhověno a důvod jejího nevyhovění dle bodu III. 
tohoto usnesení 

Termín: 26.6.2017 

3.  sdělit písemně bez zbytečného odkladu žadatelům, že jejich žádosti nebylo 
vyhověno a důvod jejího nevyhovění dle bodu I.1., I.2. a I.3. tohoto usnesení 

Termín: 25.5.2017 

 



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

 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Předkladatel:  radní Wolf  
Tisk: R-25336  
Provede: radní Wolf, MHMP - OPP MHMP  
Na vědomí: odborům MHMP  

  

  



Příloha č. 2 k důvodové zprávě 

kap. 0680, § 3322

p
o

řa
d

í

č. grantu objekt předmět grantu

neudělená, 

nepřijatá, 

krácená a 

neproplacená 

částka  v Kč

důvod (neudělení, 

nepřijetí, krácení)

návrh tisku 

RHMP 

tisk Z - 

5772

1

002

Loretánské náměstí 

102/8, k. ú. 

Hradčany, Praha 1

oprava barokního 

krovu -  III. etapa, 

úseky D 1, D 2, E a 

H

162 000

upřesnění ceny díla 

jednotlivých úseků, 

doložení nového 

položkového rozpočtu, 

nerealizace úseku H, 

dochází ke snížení 

uznatelných nákladů a 

ke snížení grantů

podpis 

dodatku č. 1   

k 

veřejnoprávní 

smlouvě 

bod II. 2.

2

008

Jánský vršek 310/4, 

k. ú. Malá Strana, 

Praha 1

opravy dvorní a  

uliční fasády 

(včetně 

klempířských 

prvků)

a výměna oken v 

dvorní a  uliční 

části objektu 

800 000

příjemce odstoupil od 

dotace před podpisem 

Veřejnoprávní smlouvy

bude vzato na 

vědomí

bod III.

3

012

Prokopská 297/10,  

k. ú. Malá Strana, 

Praha 1

oprava střechy a 

krovu dvorního 

křídla 

(hromosvod, 

komínové lávky)

6 000

upřesnění ceny díla  

doložení nového 

položkového rozpočtu, 

nerealizace části prací, 

dochází ke snížení 

uznatelných nákladů a 

ke snížení grantů

podpis 

dodatku č.1    

k 

veřejnoprávní 

smlouvě 

bod II.  2.

4

030

Politických vězňů 

1419/11, k. ú. Nové 

Město, Praha 1

oprava, repase a 

nátěr špaletových 

oken ve 3. patře

127 000

snížení z důvodu 

překročení hranice 

veřejné podpory 

poskytovaná v režimu 

"de minimis"

podpis 

dodatku č.1     

k 

veřejnoprávní 

smlouvě 
bod II.  2.

5

041

U Půjčovny 954/6,            

k. ú. Nové Město, 

Praha 1

výměna oken - 

ulice, oprava 

fasády - ulice

900 000

příjemce odstoupil od 

dotace po podpisu 

Veřejnoprávní smlouvy a 

po kontrole na místě, 

příjemce prodal byty - 

nedodržení čl. III., bod 5 

Veřejnoprávní smlouvy 

bude vzato na 

vědomí

bod III. 

Grant hl. m. Prahy vlastníkům památkově významných objektů, který nebyl udělen z důvodu nadhodnocení 

stavebních a restaurátorských prací, dotace, které nebyly příjemci přijaty, dotace, které budou kráceny  a 

dotace, které nejsou navrženy k proplacení - rok 2017

1



6

056

Konviktská 298/10, 

k. ú. Staré Město, 

Praha 1

repase oken uliční 

fasády                     

2. NP - 5. NP

104 000

upřesnění ceny díla,  

doložení nového 

položkového rozpočtu, 

dochází ke snížení 

uznatelných nákladů a 

ke snížení grantů

podpis 

dodatku č. 1     

k 

veřejnoprávní 

smlouvě 

bod II.  2.

7

057

Michalská 434/16,    

k. ú. Staré Město, 

Praha 1

výměna okenních 

výplní uliční 

fasády 

150 000

příjemce dotace 

nedodržel Zásady pro 

poskytování grantů 

vlastníkům památkově 

významných objektů v 

roce 2017, čl. III.  bod 18 

a nedodržel podmínky 

stanovené ve 

Veřejnoprávní smlouvě 

č. 

DOT/80/02/000648/201

7 čl. II, písm. a) - bližší 

informace je uvedena v 

důvodové zprávě

výpověď

řešeno 

usnesením 

RHMP č.

8

059

U Obecního dvora 

799/7, k. ú. Staré 

Město, Praha 1

oprava střechy do 

ulice Kozí
369 000

upřesnění ceny díla, 

doložení nového 

položkového rozpočtu, 

realizace pouze 1. části 

střechy, dochází ke 

snížení uznatelných 

nákladů a ke snížení 

grantů

podpis 

dodatku č.1      

k 

veřejnoprávní 

smlouvě 

bod II.  2.

9

068

Americká 460/25,          

k. ú. Vinohrady, 

Praha 2

výměna oken - 

ulice, renovace 

obvodového 

pláště - ulice

700 000

příjemce odstoupil od 

dotace po podpisu 

Veřejnoprávní smlouvy, 

práce nebudou v roce 

2017 realizovány 

bude vzato na 

vědomí

bod III. 

10

074

Jugoslávská 675/3, k. 

ú. Vinohrady, Praha 

2

výměna oken 

uliční fasády
600 000

příjemce odstoupil od 

dotace před podpisem 

Veřejnoprávní smlouvy

bude vzato na 

vědomí

bod III. 

11

077

Vratislavova 32/4,     

k. ú. Vyšehrad, Praha 

2

oprava uliční 

fasády bez 

truhlářských 

výplní

100 000

příjemce odstoupil od 

dotace před podpisem 

Veřejnoprávní smlouvy

bude vzato na 

vědomí

bod III. 

2



12

081
Sudoměřská 1897/1, 

k. ú. Žižkov, Praha 3

oprava (výměna) 

oken
1 000 000

příjemce dotace 

nedodržel Zásady pro 

poskytování grantů 

vlastníkům památkově 

významných objektů v 

roce 2017 , čl. I.  bod 10 - 

bližší informace je 

uvedena v důvodové 

zprávě

výpověď

bod II.  1.

13

083

Svatoslavova  

344/39, k. ú. Nusle, 

Praha 4

oprava uliční 

fasády včetně 

klempířských 

prvků

150 000

příjemce odstoupil od 

dotace po podpisu 

Veřejnoprávní smlouvy a 

po kontrole na místě, 

nedoložil vyúčtování

bude vzato na 

vědomí

bod III. 

14

091

Mozartova 942/10,   

k. ú. Smíchov, Praha 

5

oprava uliční 

fasády, výměna 

klempířských 

prvků, antigraffiti 

nátěr

850 000

příjemce odstoupil od 

dotace po podpisu 

Veřejnoprávní smlouvy, 

neboť vlastník nezajistil 

firmu na realizaci prací  

bude vzato na 

vědomí

bod III. 

15

110

Janovského 921/45, 

k. ú. Holešovice, 

Praha 7

kompletní oprava 

fasády bez 

truhlářských 

výplní a  

restaurování 

portálu

500 000

příjemce odstoupil od 

dotace po podpisu 

Veřejnoprávní smlouvy, 

neboť vlastník nezajistil 

firmu na realizaci prací  

bude vzato na 

vědomí

bod III. 

16

122
Sokolovská 86/97,       

k. ú. Karlín, Praha 8

výměna oken v 

ulič. fasádě
64 000

upřesnění ceny díla,  

doložení nového 

položkového rozpočtu, 

nerealizace části prací, 

dochází ke snížení 

uznatelných nákladů a 

ke snížení grantů

podpis 

dodatku č. 1    

k 

veřejnoprávní 

smlouvě 

bod II.  2.

17

114

Pplk. Sochora 

738/38, k. ú. 

Holešovice, Praha 7

oprava fasády 500 000
grant nebyl udělen - 

rozpočet nadhodnocen

částka nebyla 

žadateli 

schválena - viz 

usnesení 

ZHMP                          

č. 27/59 z 

25.5.2017 

bod II. 

18

002C

Dům U černého lva, 

Lázeňská 287/4, 

Praha 1, k. ú. Malá 

Strana

obnova výplní 

okenních otvorů
250 000

upřesnění ceny díla,  

doložení nového 

položkového rozpočtu, 

dochází ke snížení 

uznatelných nákladů a 

ke snížení grantů

podpis 

dodatku č. 1   

k 

veřejnoprávní 

smlouvě 

bod II.  2.

3



19

014C

Kostel Nejsvětějšího 

Srdce Páně, nám. 

Jiřího z Poděbrad, 

Praha  3, k. ú. 

Vinohrady

2. priorita: 

obnova exteriéru 

zvonice kostela, 

jižní a západní 

strana (II. etapa - 

2017)

50 000

upřesnění ceny díla,  

doložení nového 

položkového rozpočtu,  

dochází ke snížení 

uznatelných nákladů a 

ke snížení grantů

podpis 

dodatku č. 1   

k 

veřejnoprávní 

smlouvě 

bod II.  2.

20

015C

Kostel sv. Anny, 

Tovačovského, Praha  

3, k. ú. Žižkov

restaurování 19ti 

oken - etapa 2017
63 000

upřesnění ceny díla,  

doložení nového 

položkového rozpočtu, 

nerealizace části prací , 

dochází ke snížení 

uznatelných nákladů a 

ke snížení grantů (místo 

19 oken bude jen 15 

oken)

podpis 

dodatku č. 1   

k 

veřejnoprávní 

smlouvě 

bod II.  2.

21

018C

Starý Židovský 

hřbitov, U Starého 

židovského hřbitova, 

k. ú. Smíchov, Praha 

5

1. priorita: 

oprava, 

stabilizace, 

konzervace a 

restaurování 

poškozených 

náhrobků č. 133 - 

200

320 000

žadatel odstoupil od 

poskytnutí grantu před 

podpisem smlouvy z 

důvodu přečerpání 

limitu de minimis a 

upřednostnění dotace z 

EU - Pól růstu - soc. 

oblast

bude vzato na 

vědomí

bod III. 

7 765 000

žlutě podbarveno - celkem 12 objektů 6 570 000 Kč

zeleně podbarveno - celkem 9 objektů 1 195 000 Kč

CELKEM 21 objektů 7 765 000 Kč

celkem zůstává k dalšímu rozdělení v Kč 

4
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 Příloha č. 3 k důvodové zprávě 

Zápis 

z IX. zasedání Komise RHMP pro udělování grantů hl. m. Prahy vlastníkům 
památkově významných objektů a příspěvků na financování oprav církevních 

objektů v roce 2017 

Přítomni: PhDr. Lukáš Kaucký; Mgr. Et Mgr. Eva Kebrlová; Mgr. Ladislav Valtr; Mgr. Šárka 
Koukalová, Ing. arch. Eva Dvořáková; Ing. arch. Ondřej Šefců; Ing. Václav 
Jandáček; Mgr. Simona Nesázalová Vladíková – tajemnice komise  

Omluveni: Mgr. Albert Kubišta; Ing. Radek Lacko; Jakub Širc; prof. PhDr. Pavel Vlček; Ing. 
Tomáš Mikeska 

Přizváni: Jarmila Střeláková; Ing. Jitka Kyseláková;  

Datum a čas: 18. září 2017; 16:00 – 17:00 hod. 

Místo: Salonek primátorky hl. m. Prahy, 1 patro, místnost 135, Škodův palác, Jungmannova 
35/29, Praha 1  

Pan PhDr. Lukáš Kaucký, předseda Komise RHMP pro udělování grantů hl. m. Prahy vlastníkům 
památkově významných objektů a příspěvků na financování oprav církevních objektů (dále jen 
Komise RHMP), přivítal její členy a v 16:00 hod. zahájil jednání. Dle jednacího řádu komisí Rady 
hl. m. Prahy schváleného usnesením RHMP č. 1983 ze dne 14. 11. 2000 předseda konstatoval, že 
Komise RHMP je usnášeníschopná. Sdělil, že hlavním programem tohoto zasedání Komise RHMP 
je návrh na přerozdělení finančních prostředků z kap. 0680 - granty vlastníkům památkově 
významných objektů v roce 2017. K tomuto účelu byly přítomným společně s pozvánkou zaslány 
potřebné materiály. Předseda dále upozornil na skutečnost, že celý průběh jednání Komise RHMP 
je monitorován a současně je pořizován zvukový záznam.  

Program zasedání, který byl předsedou Komise RHMP předložen, byl jednomyslně schválen. 

Následně předseda Komise RHMP seznámil přítomné členy Komise RHMP s předloženými 
materiály – přehledy o neudělených, nepřijatých a krácených finančních prostředcích určených na 
opravu a obnovu památkově významných objektů v roce 2017 uvedených v příloze č. 1A,B – 2A,B 
k důvodové zprávě. Celkem zůstala k dalšímu přerozdělení částka 6 615 000 Kč.  

Současně na jednání Komise RHMP přítomné seznámil s dalším přeloženým materiálem – 
návrhem na neproplacení 2 grantů v celkové výši 1 150 000 Kč vlastníkům památkově 
významných objektů v roce 2017 z důvodu nedodržení Zásad pro poskytování grantů vlastníkům 
památkově významných objektů v roce 2017 a z důvodu nedodržení podmínek stanovených ve 
Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí účelové dotace – grantu hl. m. Prahy na zachování či obnovu 
památkové hodnoty a podstaty objektu. Po této informaci zůstává celkem k dalšímu přerozdělení 
částka 7 765 000 Kč.  
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Komise RHMP vzala tuto informaci na vědomí. 

 

Předseda Komise RHMP seznámil přítomné s návrhem na přerozdělení finančních prostředků ve 
výši 6 615 000 Kč, který byl specifikován v příloze č. 3A,B k důvodové zprávě a s návrhem na 
přerozdělení finančních prostředků ve výši 1 150 000 Kč, které nebudou 2 příjemcům dotace 
z výše uvedených důvodů proplaceny.  
Přehled návrhu na navýšení grantu a návrh na udělení dodatečných grantů v roce 2017 dle přílohy 
č. 3 A a 3 B k důvodové zprávě (6 615 000 Kč) včetně návrhu na neproplacení 2 grantů ve výši 
1 150 000 Kč, tj. celkem 7 765 000 Kč: 

o udělit dodatečný grant vedený pod č. 010 na obnovu uliční fasády vč. reliéfu objektu 
Nerudova 205/2, k. ú. Malá Strana, Praha 1  - návrh 650 000 Kč, 

o udělit dodatečný grant vedený č. 036 na opravu dvorních fasád bez střechy objektu Školská 
1267/30, k. ú. Nové Město, Praha 1  - návrh 1 020 000 Kč, 

o udělit dodatečný grant vedený pod č. 054 na opravu prejzové střechy vč. výměny oken ve 
vikýřích objektu Karlova 163/30, k. ú. Staré Město, Praha 1  - návrh 900 000 Kč   

o udělit dodatečný grant vedený pod č. 055 na opravu dvorní fasády objektu Karoliny Světlé 
317/15, k. ú. Staré Město, Praha 1 – návrh 450 000 Kč, 

o navýšit grant vedený pod č. 082 o 62 000 Kč na opravu uliční fasády a udělit dodatečný 
grant na výměnu vstupních dveří objektu Bělehradská 235/9, k. ú. Nusle, Praha 4, 

o udělit dodatečný grant vedený pod č. 105 na opravu uliční fasády objektu Čechova 282/16, 
k. ú. Bubeneč, Praha 7 – návrh 700 000 Kč, 

o udělit dodatečný grant vedený pod č. 014 C na prioritu č. 1 na obnovu exteriéru zvonice 
kostela, severní a východní strana (I. etapa - 2016) Nejsvětějšího Srdce Páně, nám. Jiřího z 
Poděbrad, Praha 3, k. ú. Vinohrady – návrh 1 503 000 Kč,  

o udělit dodatečný grant vedený pod č. 020 C na prioritu č. 1 na opravu jižní strany a 
částečně západní strany fasády včetně restaurování mozaiky objektu Wilfertovy vily, Na 
Špejcharu 291/3, Praha 7, k. ú. Holešovice – návrh 430 000 Kč 

o navýšit neinvestiční příspěvek příspěvkové organizaci NKP Vyšehrad na opravu gotické 
zdi za Šičkou v rámci areálu objektu -  návrh 2 050 000 Kč. 

Při návrzích na dodatečné udělení grantu či navýšení grantu vycházela Komise RHMP z návrhu 
předloženého odborem památkové péče MHMP s tím, že se s předloženými návrhy OPP MHMP  
ztotožnila.  

Předložené návrhy na navýšení grantu, návrhy dodatečné udělení grantů a návrh na 
navýšení neinvestičního příspěvků p. o. NKP Vyšehrad byly předsedou a členy Komise 
RHMP jednomyslně schváleny.  
 
Součástí materiálu, který byl předložen Komisi RHMP k projednání, byla i příloha č. 4, ve které 
byly uvedeny další žadatelé, kteří grant v roce 2017 neobdrželi. Tito žadatelé neoznámili, zda 
práce, které byly předmětem žádosti o grant na rok 2017, byly zrealizovány či nikoli. Současně 
z předložených dokladů vyplynulo, že rozpočty stavebních a restaurátorských prací, které byly 
součástí žádostí o grant, byly v rámci předběžné kontroly obtížně posouditelné, či se náklady 
těchto prací jevily jako vyšší, než jsou ceny obvyklé. Dodatečný grant na tyto objekty nebyl 
navržen.  
 
Komise RHMP vzala tuto informaci na vědomí. 



Vysledkem hlasovani pfedsedy a clenu Komise RHMP je konecny mivrh na dodatecne udeleni 
granm a naryseni granm v roce 201 7 s tim, ze u: 

• dodatecnych granm se jednalo o pet (5) zadosti v celkove rysi 3 720 000 Kc (cyka se 
ostatnich pamatkove vyznamnych objekm c. 010, 036, 054, 055, 105), 

• dodatecnych granm se jednalo o dve (2) zadosti v celkove vysi 1 933 000 Kc (tyka se objektU 
ve vlastnictvi cirkvi a nabozenskych spolecnosti c. 014C, 020C) 

• objektu, u ktereho se navrhuje naryseni grantu, se jednalo o jednu (1) zadost v celkove vysi 
62 000 Kc (tyka se ostatnich pamatkove ryznamnych objektu c. 082), 

• Narodni kulturni pamatky Vysehrad narysit neinvesticni pfispevek o 2 050 000 Kc na opravu 
goticke zdi za Spickou v ramci arealu objektu. 

Celkem bylo navrzeno narysit a udelit dodatecne granty ve prospech osmi (8) zadatelu v celkove 
rysi 5 715 000 Kc. 0 castku, ktera zustala nerozdelena, tj. 2 050 000 Kc navrhuje Komise RHMP 
narysit neinvesticni pfispevek p. o. Narodni kulturni pamatka Vysehrad s tim, ze bude urcena na 
opravu goticke zdi za Spickou v ramci arealu objektu. Celkem bylo navrzeno rozdelit 7 765 000 Kc. 

Tento mivrh byl predsedou a cleny Komise RHMP jednomyslne schvalen. 

Pote pfedseda Komise RHMP, pan PhDr. Lukas Kaucky, podekoval vsem pfitomnrm za aktivni 
ucast na zasedani a v 17:00 hod. jednani ukonCil. 

Po projednani navrhu na pferozdeleni financnich prostfedkU vlastnikilm pamatkove vyznamnych 
objektU v roce 2017 doslo k upfesneni (snizeni) celkorych uznatelnych nakladu cykajicich se grantu 
c. 020 C - k navrhovane priorite c. 1 na opravu jizni strany a castecne zapadni strany fasady vcetne 
restaurovani mozaiky objektu Wilfertovy vily, Na Spejcharu 291/3, Praha 7, k. u. Holesovice. V teto 
souvislosti bylo pfedsedovi Komise RHMP a clenilm teto Komise doporuceno navrhovany grant 
kratit o 150 000 Kc, tj. z puvodnich 430 000 Kc na 280 000 Kc, a o tuto castku jeste narysit 
neinvesticni pfispevek NKP Vysehrad, tj. z puvodnich 2 050 000 Kc na 2 200 000 Kc. 
0 teto skutecnosti pfedseda Komise RHMP a jeji clenove hlasovali per rollam s tim, ze 
s navrhovanou zmenou jednomyslne souhlasili. 

V Praze dne 21. 9. 2017 d j _ 
Zapsala: Jarmila Stfelakova j//L.-/ 
Ovefila: Mgr. Simona Nesazalova Vladikova - tajemnice Komise RHMP 

Odsouhlasil. Mgr. Jifi Skalicky- feditel OPP MHMP f 
Schvalil: PhDr. Lukas Kaucky - pfedseda Komise RH 

Pfilohy: pozvanka na jednani Komise RHMP a prez 
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Prezencni listina 

IX. zasedani Komise RHMP pro udelovani grantu vlastnikum pamatkove 

vyznamnych objektu a prispevku na financovani oprav cirkevnich objektu 

konane dne 18. zari 2017 

jmeno a prijmeni - komise 

PhDr. Lukas KauckY 

Mgr. Albert Kubista 

I ng. Radek Lacko 

Mgr. et. Mgr. Eva Kebrlova 

Prof. PhDr. Pavel Vlcek 

Jakub Sire 

Mgr. Ladislav Valtr 

lng. Vaclav Jandacek 

M_gr. Sarka Koukalova 

lng. arch. Eva Dvorakova 

lng. arch. Ondrej Sefcu 

lng. Tomas Mikeska 

Mgr. Simona Nesazalova Vladfkova
tajemnice 

V Praze dne 18, 9. 2017 

pod pis 
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IX. zasedani Komise RHMP pro udelovani grantu 
vlastnikum pamatkove rtznamnych objektu 

a pfispevku na financovani oprav cirkevnich objektu 

Vazemi pani, vazeny pane, 

svolavam IX. zasedani Komise RHMP pro udelovani grantu vlastnikum pamatkove 
vyznamnych objektu a pfispevku na financovani oprav cirkevnich objektu (dale jen Komise 
RHMP) na 18. 9. 2017 od 16.00 hod. 
Zasedani Komise RHMP bude probihat v salonku primatorky hl. m. Prahy, v 1. patre, 
mistnosti 135, ve Skodove palaci, Jungmannova 35/29 Praha I. 

Program: 

1. Pfivitani vsech clenu a uvodni slovo predsedy Komise RHMP 
2. Prerozdeleni financnich prostredku z kap. 0680 - granty vlastnikum 

pamatkove vyznamnych objektu v roce 2017 - projednani navrhu 
3. Diskuse a hlasovani k predlozen}'m navrhum 
4. Ruzne 

Kaucky 
predseda Komise Rady HMP pro udelovani grantu 

vlastnikum pamat~ove vyznamnych objektu 
a prispevku na financovani oprav cirkevnich objektu 

Priloha k pozvance: 

- duvodova zprava 

- prehled o neudelenych, nepfijatych a kracenych financnich prostredcich na opravu a 
obnovu pamatkove vyznamnych objektu v roce 2017 

- navrh noveho prerozdeleni neprijatych financnich prostredku na opravu a obnovu 
pamatkove vyznamnych objektu v roce 2017 
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Příloha č. 7 k důvodové zprávě 

NÁVRH NA NAVÝŠENÍ NEINVESTIČNÍHO PŘÍSPĚVKU PRO P. O. NÁRODNÍ 

KULTURNÍ PAMÁTKU VYŠEHRAD 

v celkové výši 2 850 000 Kč na opravu hradební zdi a valu v areálu NKP Vyšehrad 

1. na opravu gotické zdi za Špičkou, par. 135, k.ú. Vyšehrad, Praha 2 v areálu NKP 

Vyšehrad, ve výši 2 200 000 Kč. Celkové náklady obnovy budou činit cca                 

2 500 000 Kč. 

Žádost NKP Vyšehrad: 

From: Hana Martinkova [mailto:martinkova@praha-vysehrad.cz] 

Sent: Thursday, September 21, 2017 12:58 PM 

To: Strelakova Jarmila (MHMP, OPP) <jarmila.strelakova@praha.eu> 

Subject: Gotická zeď - oprava - Vyšehrad 

Importance: High 

 

Dobrý den, 

obracíme se na vás s prosbou o poskytnutí finančních prostředků na pokračování opravy 

poškozené gotické zdi na par. č. 135, za Špičkou, k.ú. Vyšehrad. Zeď je skryta pod břečťanem, 

který narušil její strukturu a dle mínění znalce ing. Čermáka je jen otázka času, kdy se kameny 

začnou uvolňovat. V příloze zasílám fotografii opravené gotické zdi a fotografii části, kde je 

třeba pokračovat. Předpokládáme, že oprava si vyžádá částku celkových nákladů cca             

2.500 000,- Kč. 

 

Velmi děkujeme 

S pozdravem 

Hana Martínková 

vedoucí stavebně-historického úseku 

NKP Vyšehrad 

V Pevnosti 159/5b 

128 00 Praha 2 

www.praha-vysehrad.cz 

tel.: 241 410 348 l. 31; mobil: 602 329 260 -----Původní zpráva----- 

 

 

Stav před obnovou zdi (úsek pod břečťanem) 

mailto:martinkova@praha-vysehrad.cz
mailto:jarmila.strelakova@praha.eu
http://www.praha-vysehrad.cz/


2 
 

 

 

 

 

 



3 
 

2. na opravu havarijního stavu hradebního valu bastionu sv. Leopolda, nad hřištěm, 

za Cihelnou bránou, par. 71, k.ú. Vyšehrad, Praha 2 ve výši 650 000 Kč. Celkové 

náklady obnovy budou činit cca 3 000 000 Kč. 
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Stav před obnovou zdi  
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