
Hlavní město Praha 

 

ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 
 

U S N E S E N Í  

Zastupitelstva hlavního města Prahy 
 

číslo 12/98 
ze dne  13.12.2019 

k revokaci usnesení Zastupitelstva HMP č.7/9 ze dne 23.5.2019 "k návrhu na udělení grantů 
hl. m. Prahy vlastníkům památkově významných objektů v roce 2019" a k uzavření dodatků k 

veřejnoprávním smlouvám o poskytnutí dotace hl. m. Prahy 
 
 

Zastupitelstvo hlavního města Prahy   

I .   r e v o k u j e  

usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy č.7/9 ze dne 23. 5. 2019 k návrhu na udělení grantů 
vlastníkům památkově významných objektů v roce 2019 tak, že v příloze č. 8 k usnesení 
u položky 077 dotace na objekt č. p. 316, Dejvická 15, k. ú. Dejvice, Praha 6 se v řádku 
žadatelé text: ******* *****, ***** ******** ***, *** *** ** *********, **** ****** ********, ***** 
********* ****, *** *** ** *****, **** ****** ********, *********** **, *** *** ** ******* ***** ********* 
******* ******* *****, ***** ******** ***, *** *** ** *********, **** ******** *********, ***** ********* 
****, *** *** ** *****, **** ****** ********, *********** **, *** *** ** ******* ***** 

I I .   s c h v a l u j e  

1.  znění veřejnoprávní smlouvy č. DOT/80/02/001059/2019 o poskytnutí dotace dle 
přílohy č. 1 tohoto usnesení 

2.  znění dodatků č. 1 k veřejnoprávním smlouvám o poskytnutí dotace hl. m. Prahy dle 
přílohy č. 2 - 10 tohoto usnesení 

I I I .   b e r e  n a  v ě d o m í  

výpověď z veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na rok 2019 č. 
DOT/80/02/000977/2019 dle přílohy č. 6 k důvodové zprávě 



I V .   u k l á d á  

1.  Radě HMP 

1.  zajistit realizaci tohoto usnesení 

Termín: 16.12.2019 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Předkladatel:  Rada HMP  
Tisk: Z-7746  
Provede: Rada HMP  
Na vědomí: odborům MHMP  

Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu 
zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném 
znění. Usnesení v plném znění, spolu se zápisem ze schůze Rady hl.m. Prahy je pro občany 
hlavního města Prahy k dispozici k nahlédnutí v informačním středisku Magistrátu hl.m. Prahy. 
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Příloha č. 1 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 12/98 ze dne 13. 12. 2019 

 

 

*MHMPXPB2L10J* 

 

stejnopis č. 
V E Ř E J N O P R Á V N Í  S M L O U V A   

o poskytnutí dotace  

č. DOT/80/02/001059/2019 
č. dotace 077  

 
 

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“) (dále jen „smlouva“), mezi těmito subjekty 

(smluvními stranami):    
 

Hlavní město Praha 

se sídlem Mariánské nám. 2, 110 00 Praha 1 

zastoupené MgA. Hanou Třeštíkovou, členkou 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 

pan Tomáš Svátek 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

  

pan Ing. Miroslava Svátková 

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

  

pan Ing. Miloslav Svátek 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

zastoupeni panem Tomášem Svátkem na základě plných mocí, ze dne 26. 10. 2018, 29. 10. 2018 

a 12. 11. 2018 

bankovní spojení:  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

číslo účtu:              xxxxxxxxxxxxxxxx 

 

(dále jen „příjemce“) 
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I. Předmět a účel smlouvy 

1. Předmětem smlouvy je poskytnutí dotace poskytovatelem příjemci ve výši 350 000 Kč 

(slovy třistapadesáttisíc korun českých) na zachování či obnovu památkové hodnoty a 

podstaty hmotného objektu (dále jen „obnova objektu“) v roce 2019:  č. p. 316 Dejvická 15, 

k. ú. Dejvice, Praha 6  (dále jen „dotace“). 

Výše dotace představuje 26,85 % z celkových způsobilých (uznatelných) nákladů 

památkové obnovy, uvedených v Článku II. bod a) této smlouvy. 

2. V souladu s  § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších 

předpisů, tímto poskytovatel potvrzuje, že tuto smlouvu schválilo Zastupitelstvo hlavního 

města Prahy usnesením  č.[*] ze dne [*]. 

3. Poskytovatel poskytne příjemci dotaci na obnovu objektu, uvedeného v odstavci 1 Článku I. 

této smlouvy, v rozsahu prací specifikovaných v odstavci 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. 

4. Tato dotace je poskytována 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. 

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

Výměna oken 

6. Příjemce poskytnutou dotaci přijímá a zavazuje se dodržovat podmínky pro její 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. 6 

této smlouvy budou činit minimálně 1 303 727 Kč s DPH 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 „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 středy 19. 12. 2019 písemně (e-mailem) na příslušné 

grantové pracoviště OPP MHMP oznámí změnu, která by ovlivnila (se týkala) čerpání 

grantu z uzavřené veřejnoprávní smlouvy, jinak nárok na poskytnutí grantu zaniká; 

f)  Poskytovatel prostřednictvím svých zástupců OPP MHMP stanoví termín závěrečné 

kontroly provedených prací, na které byla poskytnuta dotace; 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 do pátku 27. 12. 2019, jinak nárok na poskytnutí grantu zaniká; 

g) při závěrečné kontrole provedených prací, na které byla poskytnuta dotace, bude 

odevzdán formulář „Vyúčtování dotace“ za rok 2019, 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 2019, 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 dotace a 

v případě restaurátorských prací restaurátorskou zprávu a kopii povolení k restaurování 

podle písmene c) Článku II. této smlouvy. Je-li příjemce dotace ke dni vyúčtování 

dotace plátcem daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) a uplatní-li odpočet DPH, 

předloží také kopii registrace k DPH;  

h) poskytnutá dotace bude poskytovatelem proplacena příjemci nejpozději do pondělí 30. 

12. 2019 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 dotace dle tohoto 

článku, a po předání vyplněných Formulářů. 

 

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 dotaci 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 dotace.  

2. Příjemce se zavazuje umožnit poskytovateli na základě písemné výzvy provedení 

veřejnosprávní kontroly nakládání s poskytnutou dotací 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, 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. 
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3. Příjemce se zavazuje čerpání dotace účtovat odděleně na samostatných analytických účtech 

nebo vést poskytnutou dotaci odděleně v účetní evidenci, popř. vést pro poskytnutou dotaci 

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 dotace 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 dotace, je příjemce povinen vrátit poskytovateli celou dotaci, a to do 30 

kalendářních dnů od zápisu změny vlastníka / spoluvlastníků ve veřejném seznamu 

(katastru nemovitostí). Je-li příjemcem dotace společenství vlastníků, je povinno při 

převodu vlastnictví jednotky (jednotek) vrátit poskytovateli poměrnou část dotace, 

odpovídající výši spoluvlastnického podílu, který je předmětem převodu; je-li příjemcem 

dotace vlastník / spoluvlastníci jednotky v objektu, který je předmětem bytového 

spoluvlastnictví podle občanského zákoníku, je povinen vrátit poskytovateli dotaci v plné 

výši. 

6. Za poskytovatele v průběhu obnovy objektu uvedeného v Článku I. odst. 1 této smlouvy 

jednají zástupci OPP MHMP. 

7. Příjemce se zavazuje dodržovat Zásady pro poskytování grantů hl. m. Prahy vlastníkům 

památkově významných objektů v roce 2019, schválené jako Příloha č. 1 k usnesení Rady 

hlavního města Prahy č. 1484 ze dne 12. 6. 2018, ve znění usnesení Rady hlavního města 

Prahy č. 366 ze dne 11. 3. 2019 (dále jen „Zásady“). 

8. Přijetí dotace 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 dotace 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. 6 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. To se netýká 

objektů, které již jsou takovou tabulkou označeny. Přesné umístění tabulky bude provedeno 

po dohodě se zástupci OPP MHMP. 
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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 poskytnuté dotace. 

12. Příjemce se zavazuje uvádět na všech propagačních materiálech či v rámci jiné realizace 

projektu jako poskytovatele hlavní město Prahu. K tomuto účelu uděluje poskytovatel 

příjemci souhlas s užíváním loga hlavního města Prahy. Použití loga se řídí podle „Manuálu 

jednotného vizuálního stylu hlavního města Prahy – grafického manuálu HMP“ dostupného 

na https://praha.brandcloud.pro/. Poskytovatel si vyhrazuje právo využít případné 

informace a výstupy realizovaného účelu dotace včetně digitální a tištěné prezentace ke své 

prezentaci a k případnému poskytnutí třetí osobě. Příjemce se zavazuje toto právo 

poskytovatele strpět a poskytnout k jeho realizaci veškerou součinnost. 

13. Informační povinnost Poskytovatele dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 

2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním 

osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES („GDPR") 

účinného od 25. 5. 2018 je ze strany Poskytovatele splněna prostřednictvím informace 

uveřejněné na portálu www.praha.eu, a to na adrese: 

http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/gdpr/index.html. 

 

 

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 dotace snížena poměrně tomuto rozdílu (zaokrouhleno směrem dolů na 

tisíce Kč). Snížení dotace 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 dotace se nemění.  

2. V případě provedení pouze části prací, na které byla dotace poskytnuta, bude dotace 

snížena ve výši odpovídající neprovedeným pracím (v porovnání s objemem a druhem prací 

uvedených v této smlouvě). Snížení dotace bude zaokrouhleno směrem dolu na tisíce Kč. 

Snížení dotace 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 poskytnutou 

dotaci, 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.  

 

https://praha.brandcloud.pro/
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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 dotace. V případě, že již byla 

dotace, či její část, poskytovatelem příjemci proplacena, je příjemce povinen již 

proplacenou částku vrátit poskytovateli, a to nejpozději do 30 dnů od zániku smlouvy;   

c) zrušením dle § 167, odst. 1 a 2  správního řádu, tzn. podá-li smluvní strana ze zákonem 

stanovených důvodů návrh na zrušení smlouvy a ostatní strany s ním vysloví souhlas, 

smlouva zaniká dnem, kdy písemný souhlas poslední ze smluvních stran došel smluvní 

straně, která návrh podala.  

 

 

VI. Závěrečná ustanovení 

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 

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). 

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. 

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 7 (sedmi) 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 ……….                V Praze dne ……….  
 

 

 

 

 

…….….............................................. ………………........................................... 

      za příjemce             za poskytovatele  
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Příloha č. 1 k smlouvě č. DOT/80/02/001059/2019 
 

VYÚČTOVÁNÍ DOTACE 

pro příjemce dotace vlastníkům památkově významných objektů v roce 2019 

 

Vyplněný formulář s požadovanými doklady předá příjemce dotace poskytovateli  (resp. osobě 

pověřené) zástupci OPP MHMP při závěrečné kontrole provedených prací 

 

Číslo dotace:       Účel, na který byla dotace poskytnuta: 

077  Výměna oken 

 

Skutečný začátek a konec realizace prací, na které byla dotace poskytnuta: 

 

Začátek: Konec: 

 

Přehled financování 

vyplňte v souladu s přiloženými účetními nebo daňovými doklady 

(týká se prací, na které byla dotace poskytnuta) 

náklady v Kč 

(podle přiložených účetních 

nebo daňových dokladů) 

A - celkový rozpočet prací ( = C + B )    

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

C - výše schválené dotace ( = 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 dotace (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 smlouvě č. DOT/80/02/001059/2019 

 

 

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ* 

 

o „Přehledu dotací poskytnutých z veřejných rozpočtů v rámci celé ČR“ 

v návaznosti na schválený projekt hl. m. Prahy  - rok 2019 

č. dotace: 077    

 

Objekt: č.p. 316 Dejvická 15, k.ú. Dejvice, Praha 6  

 

Účel dotace: Výměna oken 

 
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 dotace (resp. osob oprávněných k potvrzení Čestného 

prohlášení):  

 

 
 

 

*Vyplněný formulář s požadovanými doklady předá příjemce dotace (resp. osoba pověřená) 

zástupci OPP MHMP při závěrečné kontrole provedených prací 
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Příloha č. 2 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 12/98 ze dne 13. 12. 2019 

 

stejnopis č. 

D O D A T E K  č .  1  

k VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVĚ  

o poskytnutí dotace  

č. DOT/80/02/001035/2019 ze dne 12. 6. 2019 
č. dotace 011 

 

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 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 (smluvními stranami):    

 

Hlavní město Praha  

se sídlem Mariánské nám. 2, PSČ 110 00 Praha 1 

zastoupené paní MgA. Hanou Třeštíkovou, členkou 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 domu Krakovská 20 čp. 1352 Praha 1 

se sídlem Krakovská 1352/20, 110 00 Praha 1 

registrované u Městského soudu v Praze pod sp. zn. S14020 

zastoupené panem Ing. Jaroslavem Férem, předsedou výboru SVJ a panem Zbyňkem 

Roubalem, členem výboru SVJ 

IČO: 24275034 

bankovní spojení:  Československá obchodní banka a.s. se sídlem Radlická 333/150, PSČ 150 57 

Praha 5 

číslo účtu: 255744255/0300 

(dále jen „příjemce“) 

 

 

I. 

 

 

1. Smluvní strany uzavřely dne 12. 6. 2019 Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace č. 

DOT/80/02/001035/2019, č. 011 na zachování či obnovu památkové hodnoty a podstaty objektu 

č. p. 1352 Krakovská 20, k.ú. Nové Město, Praha 1 (dále jen „Smlouva“). Smlouva nabyla 

účinnosti dne 20. 6. 2019. 
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     V souladu s čl. VII. bod 8 Zásad pro poskytování grantů vlastníkům památkově významných 

objektů v roce 2019 a na základě usnesení Zastupitelstva hlavního města Prahy (dále jen 

„ZHMP“) č. [*] ze dne [*] se smluvní strany dohodly na následující změně Smlouvy: 

1.1. Článek I. odst. 1 a 2 Smlouvy nově zní: 

1. Předmětem této smlouvy je poskytnutí dotace poskytovatelem příjemci ve výši 626 000 Kč (slovy 

šestsetdvacetšesttisíc korun českých) na zachování či obnovu památkové hodnoty a podstaty 

hmotného objektu (dále jen „obnova objektu“) v roce 2019 objektu č. p. 1352 Krakovská 20, 

k.ú. Nové Město, Praha 1 (dále jen „dotace“). 

Výše dotace představuje 30,29% z celkových způsobilých (uznatelných) nákladů památkové 

obnovy, uvedených v Článku II. bod a) této Smlouvy.  

2. 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 schválilo ZHMP usnesením 

ZHMP č. 7/9 ze dne 23. 5. 2019 ve znění dodatku č. 1 schváleného usnesením ZHMP č. [*] ze 

dne [*]2019. 

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

a) celkové náklady na stavební a případné restaurátorské práce uvedené v Článku I. odst. 6 této 

smlouvy budou činit minimálně 2 066 248,00 Kč s DPH a budou součástí vyúčtování dle 

tohoto článku, písm. f) a g); 

1.3. Článek II. písm. h) Smlouvy nově zní: 

h) poskytnutá dotace bude poskytovatelem proplacena příjemci nejpozději do 27. 12. 2019 na účet 

uvedený v záhlaví 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 dotace dle tohoto článku, a po předání vyplněných Formulářů;  

 

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

II.  

1.    Tento dodatek č. 1 ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a 

účinnosti dnem uveřejnění 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 tohoto dodatku v registru smluv dle zákona o 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 obsahuje tři (3) strany.  

3. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek 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.  
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4  Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní 

tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění 

bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. 

5.    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. 3 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 12/98 ze dne 13. 12. 2019 

 

stejnopis č. 

D O D A T E K  č .  1  

k VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVĚ  

o poskytnutí dotace  

č. DOT/80/02/001019/2019 ze dne 24. 6. 2019 
č. dotace 028 

 

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 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 (smluvními stranami):    

 

Hlavní město Praha  

se sídlem Mariánské nám. 2, PSČ 110 00 Praha 1 

zastoupené paní MgA. Hanou Třeštíkovou, členkou 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 Dlouhá 5, Praha 1 

se sídlem Dlouhá 923/5, 110 00 Praha 1 

registrované u Městského soudu v Praze pod sp. zn. S 18257 

zastoupené panem Liborem Linhartem, předsedou výboru společenství vlastníků a panem 

Mgr. Štefanem Kabátkem, členem výboru společenství vlastníků  

IČO: 06295771 

bankovní spojení:  Fio banka, a.s. se sídlem V celnici 1028/10, PSČ 117 21 Praha 1 

číslo účtu: 2401319759/2010 

(dále jen „příjemce“) 

 

 

I. 

 

 

1. Smluvní strany uzavřely dne 24. 6. 2019 Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace č. 

DOT/80/02/001019/2019, č. 028 na zachování či obnovu památkové hodnoty a podstaty objektu 

č. p. 923 Dlouhá 5, k.ú. Staré Město, Praha 1 (dále jen „Smlouva“). Smlouva nabyla účinnosti 

dne 28. 6. 2019. 
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     V souladu s čl. VII. bod 8 Zásad pro poskytování grantů vlastníkům památkově významných 

objektů v roce 2019 a na základě usnesení Zastupitelstva hlavního města Prahy (dále jen 

„ZHMP“) č. [*] ze dne [*] se smluvní strany dohodly na následující změně Smlouvy: 

1.1. Článek I. odst. 2 a 6 Smlouvy nově zní: 

2. 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 schválilo ZHMP usnesením 

ZHMP č. 7/9 ze dne 23. 5. 2019 ve znění dodatku č. 1 schváleného usnesením ZHMP č. [*] 

ze dne [*] 2019. 

 

6. Příjemce se zavazuje použít dotaci výlučně na tyto stavební a případné restaurátorské práce:  

 oprava uliční fasády, včetně klempířských prvků, repase zábradlí balkónů a stožáru, výměna 

oken a balkonových dveří, repase vstupních vrat  

1.2. Článek II. písm. h) Smlouvy nově zní: 

h) poskytnutá dotace bude poskytovatelem proplacena příjemci nejpozději do 27. 12. 2019 na účet 

uvedený v záhlaví 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 dotace dle tohoto článku, a po předání vyplněných Formulářů;  

 

1. 3. Přílohy č. 1 a č. 2 ke Smlouvě se ruší a nahrazují se Přílohou č. 1 a Přílohou č. 2 k dodatku 

č. 1 ke Smlouvě. 
  

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

II.  

1.    Tento dodatek č. 1 ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a 

účinnosti dnem uveřejnění 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 tohoto dodatku v registru smluv dle zákona o 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 obsahuje tři (3) strany a dvě (2) přílohy, tj. Přílohu č. 1 a Přílohu č. 2, které jsou jeho 

nedílnou součástí.  

3.   Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek 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.  

4.  Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní 

tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění 

bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. 



 3 

5.    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 smlouvě č. DOT/80/02/001019/2019 – dodatek č. 1 
 

VYÚČTOVÁNÍ DOTACE 

pro příjemce dotace vlastníkům památkově významných objektů v roce 2019 

 

Vyplněný formulář s požadovanými doklady předá příjemce dotace poskytovateli  (resp. osobě 

pověřené) zástupci OPP MHMP při závěrečné kontrole provedených prací 

 

Číslo dotace:       Účel, na který byla dotace poskytnuta: 

028 

      oprava uliční fasády, včetně klempířských prvků, repase 

zábradlí balkónů a stožáru, výměna oken a balkonových 

dveří, repase vstupních vrat 

 

 

Skutečný začátek a konec realizace prací, na které byla dotace poskytnuta: 

 

Začátek: Konec: 

 

Přehled financování 

vyplňte v souladu s přiloženými účetními nebo daňovými doklady 

(týká se prací, na které byla dotace poskytnuta) 

náklady v Kč 

(podle přiložených účetních 

nebo daňových dokladů) 

A - celkový rozpočet prací ( = C + B )    

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

C - výše schválené dotace ( = 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 dotace (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 smlouvě č. DOT/80/02/001019/2019 – 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 2019 

č. dotace: 028    

 

Objekt: č.p. 923 Dlouhá 5, k.ú. Staré Město, Praha 1  

 

Účel dotace:  oprava uliční fasády, včetně klempířských prvků, repase zábradlí 

balkónů a stožáru, výměna oken a balkonových dveří, repase vstupních vrat 

 

 
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 dotace (resp. osob oprávněných k potvrzení Čestného prohlášení):  

 

 
 

 

*Vyplněný formulář s požadovanými doklady předá příjemce dotace (resp. osoba pověřená) zástupci 

OPP MHMP při závěrečné kontrole provedených prací 
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Příloha č. 4 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 12/98 ze dne 13. 12. 2019 

 

stejnopis č. 

D O D A T E K  č .  1  

k VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVĚ  

o poskytnutí dotace  

č. DOT/80/02/001053/2019 ze dne 12. 6. 2019 
č. dotace 036 

 

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 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 (smluvními stranami):    

 

Hlavní město Praha  

se sídlem Mariánské nám. 2, PSČ 110 00 Praha 1 

zastoupené paní MgA. Hanou Třeštíkovou, členkou 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 Krocínova 316/5, Praha 1 

se sídlem Krocínova 316/5, PSČ 110 00 Praha 1 

registrované u Městského soudu v Praze pod sp. zn. S 5665 

zastoupené panem MUDr. Petrem Tláskalem, CSc., předsedou výboru SVJ a panem 

Milanem Sobotkou, členem výboru SVJ 

IČO: 71249982 

bankovní spojení:  Komerční banka a.s. se sídlem Na příkopě 969/33, PSČ 110 00 Praha 1 

číslo účtu: 107-2783010297/0100 

(dále jen „příjemce“) 

 

 

I. 

 

 

1. Smluvní strany uzavřely dne 12. 6. 2019 Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace č. 

DOT/80/02/001053/2019, č. 036 na zachování či obnovu památkové hodnoty a podstaty objektu 

č.p. 316 Krocínova 5, k.ú. Staré Město, Praha 1 (dále jen „Smlouva“). Smlouva nabyla 

účinnosti dne 20. 6. 2019. 
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     V souladu s čl. VII. bod 8 Zásad pro poskytování grantů vlastníkům památkově významných 

objektů v roce 2019 a na základě usnesení Zastupitelstva hlavního města Prahy (dále jen 

„ZHMP“) č. [*] ze dne [*] se smluvní strany dohodly na následující změně Smlouvy: 

1.1. Článek I. odst. 1 a 2 Smlouvy nově zní: 

1. Předmětem této smlouvy je poskytnutí dotace poskytovatelem příjemci ve výši 520 000 Kč 

(slovy pětsetdvacettisíc korun českých) na zachování či obnovu památkové hodnoty a 

podstaty hmotného objektu (dále jen „obnova objektu“) v roce 2019: č.p. 316 Krocínova 5, 

k.ú. Staré Město, Praha 1 (dále jen „dotace“). 

Výše dotace představuje 25,73% z celkových způsobilých (uznatelných) nákladů památkové 

obnovy, uvedených v Článku II. bod a) této Smlouvy.  

2. 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 schválilo ZHMP usnesením 

ZHMP č. 7/9 ze dne 23. 5. 2019 ve znění dodatku č. 1 schváleného usnesením ZHMP č. [*] 

ze dne [*] 2019. 

1.2. Článek II. písm. h) Smlouvy nově zní: 

h) poskytnutá dotace bude poskytovatelem proplacena příjemci nejpozději do 27. 12. 2019 na účet 

uvedený v záhlaví 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 dotace dle tohoto článku, a po předání vyplněných Formulářů;  

 

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

II.  

1.    Tento dodatek č. 1 ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a 

účinnosti dnem uveřejnění 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 tohoto dodatku v registru smluv dle zákona o 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 obsahuje tři (3) strany.  

3.   Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek 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.  

4.  Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku 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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5.    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. 5 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 12/98 ze dne 13. 12. 2019 

 

stejnopis č. 

D O D A T E K  č .  1  

k VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVĚ  

o poskytnutí dotace  

č. DOT/80/02/001054/2019 ze dne 20. 6. 2019 
č. dotace 051 

 

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 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 (smluvními stranami):    

 

Hlavní město Praha  

se sídlem Mariánské nám. 2, PSČ 110 00 Praha 1 

zastoupené paní MgA. Hanou Třeštíkovou, členkou 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 Legerova čp. 616/78, Praha 2 

se sídlem Legerova čp.616/78, Praha 2 -Vinohrady 

registrované u Městského soudu v Praze pod sp. zn. S 1987 

zastoupené panem Ing. Martinem Sedekem, předsedou společenství vlastníků 

IČO: 26501481 

bankovní spojení:  Komerční banka a.s. se sídlem Na příkopě 969/33, PSČ 110 00 Praha 1 

číslo účtu: 19-2221860257/0100 

(dále jen „příjemce“) 

 

 

I. 

 

 

1. Smluvní strany uzavřely dne 20. 6. 2019 Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace č. 

DOT/80/02/001054/2019, č. 051 na zachování či obnovu památkové hodnoty a podstaty objektu 

č.p. 616 Legerova 78, k.ú. Vinohrady, Praha 2 (dále jen „Smlouva“). Smlouva nabyla 

účinnosti dne 28. 6. 2019. 
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     V souladu s čl. VII. bod 8 Zásad pro poskytování grantů vlastníkům památkově významných 

objektů v roce 2019 a na základě usnesení Zastupitelstva hlavního města Prahy (dále jen 

„ZHMP“) č. [*] ze dne [*] se smluvní strany dohodly na následující změně Smlouvy: 

1.1. Článek I. odst. 1 a 2 Smlouvy nově zní: 

1. Předmětem této smlouvy je poskytnutí dotace poskytovatelem příjemci ve výši 761 000 Kč 

(slovy sedmsetšedesátjedentisíc korun českých) na zachování či obnovu památkové hodnoty 

a podstaty hmotného objektu (dále jen „obnova objektu“) v roce 2019 objektu č.p. 616 

Legerova 78, k.ú. Vinohrady, Praha 2 (dále jen „dotace“). 

Výše dotace představuje 28,76% z celkových způsobilých (uznatelných) nákladů památkové 

obnovy, uvedených v Článku II. bod a) této Smlouvy.  

2. 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 schválilo ZHMP usnesením 

ZHMP č. 7/9 ze dne 23. 5. 2019 ve znění dodatku č. 1 schváleného usnesením ZHMP č. [*]  

ze dne [*] 2019. 

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

a) celkové náklady na stavební a případné restaurátorské práce uvedené v Článku I. odst. 6 

této smlouvy budou činit minimálně 2 645 732,00 Kč s DPH a budou součástí vyúčtování 

dle tohoto článku, písm. f) a g); 

1.3. Článek II. písm. h) Smlouvy nově zní: 

h) poskytnutá dotace bude poskytovatelem proplacena příjemci nejpozději do 27. 12. 2019 na 

účet uvedený v záhlaví 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 dotace dle tohoto článku, a po předání vyplněných Formulářů;  

 

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

II.  

1.    Tento dodatek č. 1 ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a 

účinnosti dnem uveřejnění 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 tohoto dodatku v registru smluv dle zákona o 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 obsahuje tři (3) strany. 

3. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek 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.  



 3 

4.  Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní 

tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění 

bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. 

5.    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. 6 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 12/98 ze dne 13. 12. 2019 

 

stejnopis č. 

D O D A T E K  č .  1  

k VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVĚ  

o poskytnutí dotace  

č. DOT/80/02/001043/2019 ze dne 12. 6. 2019 
č. dotace 060 

 

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 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 (smluvními stranami):    

 

Hlavní město Praha  

se sídlem Mariánské nám. 2, PSČ 110 00 Praha 1 

zastoupené paní MgA. Hanou Třeštíkovou, členkou 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 

  

pan Ing. Michal Krůšek 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
pan RNDr. Jan Krůšek, CSc. 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

  

paní Eva Havlíčková 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

  

paní Ludmila Hloušková 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

  

paní RNDr. Hana Žandová 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
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zastoupeni panem Petrem Soukupem, na základě plné moci ze dne 29. 10. 2018, 2. 11. 2018, 

5. 11. 2018 a 7. 11. 2018 

bankovní spojení:  xxxxxxxxxxxxxxxx 

číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxx 

(dále jen „příjemce“) 

 

I. 

 

 

1. Smluvní strany uzavřely dne 12. 6. 2019 Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace 

DOT/80/02/001043/2019, č. 060 na zachování či obnovu památkové hodnoty a podstaty objektu 

č.p. 793 Husinecká 23, k.ú. Žižkov, Praha 3 (dále jen „Smlouva“). Smlouva nabyla účinnosti 

dne 20. 6. 2019. 

     V souladu s čl. VII. bod 8 Zásad pro poskytování grantů vlastníkům památkově významných 

objektů v roce 2019 a na základě usnesení Zastupitelstva hlavního města Prahy (dále jen 

„ZHMP“) č. [*] ze dne [*] se smluvní strany dohodly na následující změně Smlouvy: 

1.1. Článek I. odst. 1 a 2 Smlouvy nově zní: 

1. Předmětem této smlouvy je poskytnutí dotace poskytovatelem příjemci ve výši 186 000 Kč 

(slovy jednostoosmdesátšesttisíc korun českých) na zachování či obnovu památkové 

hodnoty a podstaty hmotného objektu (dále jen „obnova objektu“) v roce 2019 objektu č.p. 

793 Husinecká 23, k.ú. Žižkov, Praha 3 (dále jen „dotace“). 

Výše dotace představuje 28,70% z celkových způsobilých (uznatelných) nákladů památkové 

obnovy, uvedených v Článku II. bod a) této Smlouvy.  

2. 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 schválilo ZHMP usnesením 

ZHMP č. 7/9 ze dne 23. 5. 2019 ve znění dodatku č. 1 schváleného usnesením ZHMP č. [*] 

ze dne [*] 2019. 

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

a) celkové náklady na stavební a případné restaurátorské práce uvedené v Článku I. odst. 6 

této smlouvy budou činit minimálně  646 075,00 Kč s DPH a budou součástí vyúčtování dle 

tohoto článku, písm. f) a g); 

1.3. Článek II. písm. h) Smlouvy nově zní: 

h) poskytnutá dotace bude poskytovatelem proplacena příjemci nejpozději do 27. 12. 2019 na 

účet uvedený v záhlaví 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 dotace dle tohoto článku, a po předání vyplněných Formulářů;  

 

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

II.  

1.    Tento dodatek č. 1 ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a 

účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o 

zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
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(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany výslovně sjednávají, že 

uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv dle zákona o 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 obsahuje tři (3) strany.  

3. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek 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.  

4.  Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní 

tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění 

bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. 

5.    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. 7 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 12/98 ze dne 13. 12. 2019 

 

stejnopis č. 

D O D A T E K  č .  1  

k VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVĚ  

o poskytnutí dotace  

č. DOT/80/02/001021/2019 ze dne 20. 6. 2019 
č. dotace 063 

 

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 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 (smluvními stranami):    

 

Hlavní město Praha  

se sídlem Mariánské nám. 2, PSČ 110 00 Praha 1 

zastoupené paní MgA. Hanou Třeštíkovou, členkou 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 

  

pan Jan Paul 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

  

paní JUDr. Renata Horáková 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

bankovní spojení:  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

                               xxxxxx 

(dále jen „příjemce“) 

 

 

I. 

 

 

1. Smluvní strany uzavřely dne 20. 6. 2019 Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace č. 

DOT/80/02/001035/2019, č. 063 na zachování či obnovu památkové hodnoty a podstaty objektu  

č.p. 1029 Ondříčkova 1, k.ú. Žižkov, Praha 3 (dále jen „Smlouva“). Smlouva nabyla účinnosti 

dne 28. 6. 2019. 
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     V souladu s čl. VII. bod 8 Zásad pro poskytování grantů vlastníkům památkově významných 

objektů v roce 2019 a na základě usnesení Zastupitelstva hlavního města Prahy (dále jen 

„ZHMP“) č. [*] ze dne [*] se smluvní strany dohodly na následující změně Smlouvy: 

1.1. Článek I. odst. 1 a 2 Smlouvy nově zní: 

1.  Předmětem této smlouvy je poskytnutí dotace poskytovatelem příjemci ve výši 1 200 000 Kč 

(slovy jedenmiliondvěstětisíc korun českých) na zachování či obnovu památkové hodnoty a 

podstaty hmotného objektu (dále jen „obnova objektu“) v roce 2019: č.p. 1029 Ondříčkova 

1, k.ú. Žižkov, Praha 3 (dále jen „dotace“). 

  Výše dotace představuje 27,77% z celkových způsobilých (uznatelných) nákladů památkové 

obnovy, uvedených v Článku II. bod a) této Smlouvy.  

2. 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 schválilo ZHMP usnesením 

ZHMP č. 7/9 ze dne 23. 5. 2019 ve znění dodatku č. 1 schváleného usnesením ZHMP č. [*]  

ze dne [*] 2019. 

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

a) celkové náklady na stavební a případné restaurátorské práce uvedené v Článku I. odst. 6 

této smlouvy budou činit minimálně 4 320 845,00 Kč s DPH a budou součástí vyúčtování 

dle tohoto článku, písm. f) a g); 

 

1.3. Článek II. písm. h) Smlouvy nově zní: 

h) poskytnutá dotace bude poskytovatelem proplacena příjemci nejpozději do 27. 12. 2019 na 

účet uvedený v záhlaví 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 dotace dle tohoto článku, a po předání vyplněných Formulářů;  

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

II.  

1.    Tento dodatek č. 1 ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a 

účinnosti dnem uveřejnění 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 tohoto dodatku v registru smluv dle zákona o 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 obsahuje tři (3) strany.  

3. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek 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.  
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4.  Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní 

tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění 

bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. 

5.    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. 8 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 12/98 ze dne 13. 12. 2019 

 

stejnopis č. 

D O D A T E K  č .  1  

k VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVĚ  

o poskytnutí dotace  

č. DOT/80/02/001051/2019 ze dne 20. 6. 2019 
č. dotace 081 

 

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 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 (smluvními stranami):    

 

Hlavní město Praha  

se sídlem Mariánské nám. 2, PSČ 110 00 Praha 1 

zastoupené paní MgA. Hanou Třeštíkovou, členkou 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 Na Ořechovce 250, Střešovice 

se sídlem Západní 250/8, 162 00 Praha 6 

registrované u Městského soudu v Praze pod sp. zn. S 17360 

zastoupené panem Pavlem Volfem, předsedou SVJ 

IČO: 05101743 

bankovní spojení:  Komerční banka a.s. se sídlem Na příkopě 969/33, PSČ 110 00 Praha 1 

číslo účtu: 115-3791660227/0100 

(dále jen „příjemce“) 

 

 

I. 

 

 

1. Smluvní strany uzavřely dne 20. 6. 2019 Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace č. 

DOT/80/02/001081/2019, č. 081 na zachování či obnovu památkové hodnoty a podstaty objektu 

č.p. 250 Na Ořechovce 30a, k. ú. Střešovice, Praha 6 (dále jen „Smlouva“). Smlouva nabyla 

účinnosti dne 28. 6. 2019. 
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     V souladu s čl. VII. bod 8 Zásad pro poskytování grantů vlastníkům památkově významných 

objektů v roce 2019 a na základě usnesení Zastupitelstva hlavního města Prahy (dále jen 

„ZHMP“) č. [*] ze dne [*] se smluvní strany dohodly na následující změně Smlouvy: 

1.1. Článek I. odst. 1 a 2 Smlouvy nově zní: 

1. Předmětem této smlouvy je poskytnutí dotace poskytovatelem příjemci ve výši 884 000 Kč 

(slovy osmsetosmdesátčtyřitisíce korun českých) na zachování či obnovu památkové 

hodnoty a podstaty hmotného objektu (dále jen „obnova objektu“) v roce 2019 č.p. 250 Na 

Ořechovce 30a, k.ú. Střešovice, Praha 6 (dále jen „dotace“). 

Výše dotace představuje 22,88% z celkových způsobilých (uznatelných) nákladů památkové 

obnovy, uvedených v Článku II. bod a) této Smlouvy.  

2. 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 schválilo ZHMP usnesením 

ZHMP č. 7/9 ze dne 23. 5. 2019 ve znění dodatku č. 1 schváleného usnesením ZHMP č. [*] 

ze dne [*] 2019. 

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

a)  celkové náklady na stavební a případné restaurátorské práce uvedené v Článku I. odst. 6 

této smlouvy budou činit minimálně 3 863 074,00 Kč s DPH a budou součástí vyúčtování 

dle tohoto článku, písm. f) a g); 

1.3. Článek II. písm. h) Smlouvy nově zní: 

h) poskytnutá dotace bude poskytovatelem proplacena příjemci nejpozději do 27. 12. 2019 na 

účet uvedený v záhlaví 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 dotace dle tohoto článku, a po předání vyplněných Formulářů;  

 

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

II.  

1.    Tento dodatek č. 1 ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a 

účinnosti dnem uveřejnění 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 tohoto dodatku v registru smluv dle zákona o 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 obsahuje tři (3) strany.  

3. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek 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.  
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4.  Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní 

tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění 

bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. 

5.    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. 9 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 12/98 ze dne 13. 12. 2019 

                              

stejnopis č. 

D O D A T E K  č .  1  

k VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVĚ  
o poskytnutí dotace 

č. DOT/80/02/000981/2019 ze dne 20. 6. 2019 
č. dotace 024 C  

 

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 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 (smluvními stranami): 
 

Hlavní město Praha  

se sídlem Mariánské nám. 2, PSČ 110 00 Praha 1 

zastoupené paní MgA. Hanou Třeštíkovou, členkou 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. Jiří Praha - Hloubětín 

se sídlem Platnéřská 191/6, 110 00 Praha – Staré Město 

registrovaná u Ministerstva kultury pod sp. zn. 8/1-01-296/1994 

zastoupená panem PhDr. Markem Pučalíkem, Ph.D., administrátorem 

IČO: 26520532 

bankovní spojení:  Fio banka, a.s., se sídlem V Celnici 1028/10, Praha 1 

číslo účtu: 2701441756/2010 

(dále jen „příjemce“) 

 

I.  

 

1. Smluvní strany uzavřely dne 20. 6. 2019 Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace č. 

DOT/80/02/000981/2019, č. dotace 024 C na zachování či obnovu památkové hodnoty a 

podstaty objektu v roce 2019: kostel sv. Jiří v Praze - Hloubětíně, Hloubětínská, k.ú. 

Hloubětín, Praha 9 (dále jen „Smlouva“). Smlouva nabyla účinnosti dne 25. 6. 2019. 

 

V souladu s čl. VII. bod 8 Zásad pro poskytování grantů vlastníkům památkově významných 

objektů v roce 2019 a na základě usnesení Zastupitelstva hlavního města Prahy (dále jen 

„ZHMP“) č. [*], ze dne [*]se smluvní strany dohodly na následující změně Smlouvy:  
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1.1. Článek I. bod 1 a 2 Smlouvy nově zní: 

1. Předmětem smlouvy je poskytnutí dotace poskytovatelem příjemci ve výši 285 000 Kč 

(slovy dvěstěosmdesátpěttisíc korun českých) na zachování či obnovu památkové 

hodnoty a podstaty hmotného objektu (dále jen „obnova objektu“) v roce 2019: kostel 

sv. Jiří v Praze - Hloubětíně, Hloubětínská, k.ú. Hloubětín, Praha 9 (dále jen 

„dotace“). 

 

Výše dotace představuje 62,10 % z celkových způsobilých (uznatelných) nákladů 

památkové obnovy, uvedených v Článku II. bod a) této smlouvy. 

2. V souladu s § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších 

předpisů, tímto poskytovatel potvrzuje, že tuto smlouvu schválilo ZHMP usnesením 

ZHMP č. 7/9 ze dne 23. 5. 2019 ve znění dodatku č. 1 schváleného ZHMP č. [*] ze dne 

[*] 2019. 

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

a) celkové náklady na stavební a případné restaurátorské práce uvedené v Článku I. odst. 

5 této smlouvy budou činit minimálně 460 111 Kč a budou součástí vyúčtování dle 

tohoto článku, písm. f) a g); 

 

1.3. Článek II. písm. h) Smlouvy nově zní: 

h) poskytnutá dotace bude poskytovatelem proplacena příjemci nejpozději do 27. 12. 2019 

na účet uvedený v záhlaví 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 dotace dle tohoto článku, a po předání 

vyplněných Formulářů; 

 

2. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají v celém rozsahu v platnosti a beze změn. 

II.  

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

stranami a účinnosti dnem uveřejnění 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 tohoto dodatku č. 1 v registru smluv dle zákona o 
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 obsahuje tři (3) strany. 

3. 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 
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údaje o smluvních stranách, číselné označení smlouvy a dodatku, datum podpisu a text 

smlouvy a dodatku.  

4. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní 

tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění 

bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. 

5. 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. 10 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 12/98 ze dne 13. 12. 2019 

                              

stejnopis č. 

D O D A T E K  č .  1  

k VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVĚ  
o poskytnutí dotace 

č. DOT/80/02/000979/2019 ze dne 12. 6. 2019 
č. dotace 008 M  

 

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 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 (smluvními stranami): 
 

Hlavní město Praha  

se sídlem Mariánské nám. 2, PSČ 110 00 Praha 1 

zastoupené paní MgA. Hanou Třeštíkovou, členkou 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. Gotharda Praha - Bubeneč 

se sídlem Krupkovo nám. 32/6, 160 00 Praha 6 -  Bubeneč 

registrovaná u Ministerstva kultury pod č. e. 8/1-01-286/1994 

zastoupená panem JCLic. Mgr. Milošem Szabo, Th.D., farářem 

IČO: 61380288 

bankovní spojení:  Česká spořitelna, a.s., se sídlem Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4 

číslo účtu: 201333389/0800 

(dále jen „příjemce“) 

 
 

I.  

 

1. Smluvní strany uzavřely dne 12. 6. 2019 Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace č. 

DOT/80/02/000979/2019, č. dotace 008 M na zachování či obnovu památkové hodnoty a 

podstaty objektu v roce 2019: mobiliář kostela - hlavní oltář s menzou, boční oltář sv. 

Jana Nepomuckého, boční oltář Srdce Páně, zpovědnice, kazatelna, socha sv. Josefa s 

konzolí a socha Panny Marie v kostele sv. Gotharda Praha - Bubeneč, Krupkovo 

náměstí, k.ú. Bubeneč, Praha 6, 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 

pořadovým č. rejstříku 031-060099, 031-060100, 031-060101, 031-060102, 031-060114 

(dále jen „Smlouva“). Smlouva nabyla účinnosti dne 19. 6. 2019. 
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       V souladu s čl. VII. bod 8 Zásad pro poskytování grantů vlastníkům památkově významných 

objektů v roce 2019 a na základě usnesení Zastupitelstva hlavního města Prahy (dále jen 

„ZHMP“) č. [*], ze dne [*] se smluvní strany dohodly na následující změně Smlouvy:  

 

1.1. Článek I. bod 1 a 2 Smlouvy nově zní: 

1. Předmětem smlouvy je poskytnutí dotace poskytovatelem příjemci ve výši 218 000 Kč 

(slovy dvěstěosmnácttisíc korun českých) na zachování či obnovu památkové hodnoty a 

podstaty hmotného objektu (dále jen „obnova objektu“) v roce 2019: mobiliář kostela - 

hlavní oltář s menzou, boční oltář sv. Jana Nepomuckého, boční oltář Srdce Páně, 

zpovědnice, kazatelna v kostele sv. Gotharda Praha - Bubeneč, Krupkovo náměstí, k.ú. 

Bubeneč, Praha 6, 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 

pořadovým č. rejstříku 031-060099, 031-060100, 031-060101, 031-060102, 031-060114 

(dále jen „dotace“). 

 

Výše dotace představuje 64,35 % z celkových způsobilých (uznatelných) nákladů 

památkové obnovy, uvedených v Článku II. bod a) této smlouvy. 

2. V souladu s § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších 

předpisů, tímto poskytovatel potvrzuje, že tuto smlouvu schválilo ZHMP usnesením 

ZHMP č. 7/9 ze dne 23. 5. 2019 ve znění dodatku č. 1 schváleného ZHMP č. [*] ze dne 

[*] 2019. 

1.2. Článek I. bod 5 Smlouvy nově zní: 

5. Příjemce se zavazuje použít dotaci výlučně na tyto stavební a restaurátorské práce:  

„2. etapa restaurování mobiliáře kostela - hlavní oltář s menzou, boční oltář sv. Jana 

Nepomuckého, boční oltář Srdce Páně, zpovědnice, kazatelna“ 

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

a) celkové náklady na stavební a restaurátorské práce uvedené v Článku I. odst. 5 této 

smlouvy budou činit minimálně 339 556 Kč a budou součástí vyúčtování dle tohoto 

článku, písm. f) a g); 

 

1.4. Článek II. písm. h) Smlouvy nově zní: 

h) poskytnutá dotace bude poskytovatelem proplacena příjemci nejpozději do 27. 12. 2019 

na účet uvedený v záhlaví 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 dotace dle tohoto článku, a po předání 

vyplněných Formulářů; 

 

1.5. Přílohy č. 1 a č. 2 ke Smlouvě se ruší a nahrazují se Přílohou č. 1 a Přílohou č. 2 

k dodatku č. 1 ke Smlouvě. 

 

2. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají v celém rozsahu v platnosti a 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 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 tohoto dodatku č. 1 v registru smluv dle zákona o 
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 obsahuje tři (3) strany a dvě (2) přílohy, tj. Přílohu č. 1 a Přílohu č. 2, které jsou jeho 

nedílnou součástí. 

3. 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 dodatku, datum podpisu a text 

smlouvy a dodatku.  

4. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní 

tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění 

bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. 

5. 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 smlouvě č. DOT/80/02/000979/2019 – dodatek č. 1 

 

VYÚČTOVÁNÍ DOTACE  

pro příjemce dotace vlastníkům památkově významných objektů v roce 2019 

 

Vyplněný formulář s požadovanými doklady předá příjemce dotace poskytovateli (resp. osobě 

pověřené) zástupci OPP MHMP při závěrečné kontrole provedených prací 

 

Číslo dotace:                         Účel, na který byla dotace poskytnuta: 

008M 

2. etapa restaurování mobiliáře kostela - hlavní oltář s menzou, 

boční oltář sv. Jana Nepomuckého, boční oltář Srdce Páně, 

zpovědnice, kazatelna 

 

Skutečný začátek a konec realizace prací, na které byla dotace poskytnuta: 

 

Začátek: Konec: 

 

Přehled financování 

vyplňte v souladu s přiloženými účetními nebo daňovými doklady 

(týká se prací, na které byla dotace poskytnuta) 

náklady v Kč 

(podle přiložených účetních 

nebo daňových dokladů) 

A - celkový rozpočet prací ( = C + B )    

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

C - výše schválené dotace ( = 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 dotace (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 smlouvě č. DOT/80/02/000979/2019 – 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 2019 

č. dotace: 008M    

 

Objekt: kostel sv. Gotharda, Krupkovo náměstí, k.ú. Bubeneč, Praha 6 

 

Účel dotace: 2. etapa restaurování mobiliáře kostela - hlavní oltář s menzou, 

boční oltář sv. Jana Nepomuckého, boční oltář Srdce Páně, 

zpovědnice, kazatelna  

 
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. Gotharda Praha – Bubeneč, se sídlem Krupkovo nám. 

32/6, 160 00 Praha 6 -  Bubeneč 
 

 

Jméno/a a podpis/y příjemce/ců dotace (resp. osob oprávněných k potvrzení Čestného 

prohlášení):  

Římskokatolická farnost u kostela sv. Gotharda Praha – Bubeneč, se sídlem Krupkovo nám. 32/6, 

160 00 Praha 6 -  Bubeneč 

 

 

*Vyplněný formulář s požadovanými doklady předá příjemce dotace (resp. osoba pověřená) 

zástupci OPP MHMP při závěrečné kontrole provedených prací 
 

 





1 
 

Důvodová zpráva  

pro ZHMP 

Materiál, který se předkládá Zastupitelstvu hl. m. Prahy k projednání, vychází z usnesení 

Rady hl. m. Prahy č. 2554 ze dne 25. 11. 2019 a týká se jednoletých grantů určených 

vlastníkům památkově významných objektů na tento kalendářní rok poskytnutých v souladu 

se Zásadami pro poskytování grantů hl. m. Prahy vlastníkům památkově významných objektů 

v roce 2019 (dále jen „Zásady“ 2019).  

Pro granty vlastníkům památkově významných objektů byla pro rok 2019 v rámci rozpočtu 

hl. m. Prahy schválena částka 60 000 000 Kč. Z toho usnesením RHMP č. 952 ze dne  20. 5. 

2019 a usnesením ZHMP č. 7/9 ze dne 23. 5. 2019 bylo vlastníkům památkově významných 

objektů schváleno poskytnutí dotace hl. m. Prahy v celkové výši 53 140 000 Kč a to ve 

prospěch 96 příjemců.  Částka ve výši 6 860 000 Kč zůstala nerozdělena s tím, že tato částka 

byla výše uvedeným usnesením RHMP navržena k převodu z roku 2019 do roku 2020 

s využitím ke stejnému účelu.  

S jednotlivými příjemci, kterým byla schválena v roce 2019 dotace, byly podepisovány 

veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace hl. m. Prahy na zachování či obnovu památkové 

hodnoty a podstaty hmotného objektu (dále jen „Smlouva“). Někteří příjemci před uzavřením 

smlouvy odstoupili od žádosti, resp. zaslali výpověď od uzavřené dotační smlouvy a současně 

předali písemnou informaci, že schválenou dotaci v roce 2019 nebudou čerpat.   

V souladu s čl. VII. bod 1 Zásad příjemci grantu do 6. 9. 2019 na OPP MHMP písemně 

oznámili, zda budou či nebudou dodrženy celkové uznatelné náklady v návaznosti na 

schválený předmět dotace a její 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. U některých příjemců došlo ke snížení celkových 

nákladů, a proto bude navrženo schválenou dotaci krátit tak, aby procentuální částka zůstala 

zachována. 

Přehled nepřijatých a krácených dotací v celkové výši 2 039 000 Kč je uveden v příloze č. 

2 k důvodové zprávě, přičemž tyto finanční prostředky budou v případě souhlasu odboru 

rozpočtu MHMP navrženy na převod z roku 2019 do roku 2020 s tím, že budou využity ke 

stejnému účelu - pro vlastníky památkově významných objektů. Částka 2 039 000 Kč 

obsahuje i nepřijaté finanční prostředky (dotace vedené pod č. 015, 037, 050, 002C), které již 

byly předmětem usnesení RHMP č. 2554 ze dne 25. 11. 2019. Jedná se o tyto příjemce dotace 

na objekty nemovitých věcí a movitých kulturních památek: 

 

a) Dotace nepřijaté – odstoupení od žádosti o dotaci, resp. podání výpovědi 

z veřejnoprávní smlouvy (před čerpáním dotace): 

 

- Dotace vedená pod č. 007M – schváleno 400 000 Kč na kompletní restaurování oltáře 

Panny Marie Bolestné v kostele sv. Štěpána, Štěpánská, k. ú. Nové Město, Praha 2. 

Příjemce vypověděl veřejnoprávní smlouvu z důvodu jeho vysoké finanční 

spoluúčasti. Tím došlo k projevu vůle nečerpat dotaci. V rozpočtu zůstává 400 000 

Kč.  
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b) Dotace krácené – budou řešeny formou dodatku k veřejnoprávní smlouvě: 

 

− Dotace vedená pod č. 011 - schváleno 650 000 Kč na výměnu dvoukřídlých 

špaletových oken s nadsvětlíkem v uliční fasádě objektu Krakovská 1352/20, k. ú. 

Nové Město, Praha 1. Příjemce dotace předložil nový položkový rozpočet skutečně 

realizovaných prací dle uzavřené smlouvy o dílo, přičemž dochází ke snížení 

celkových uznatelných nákladů z 2 143 510 Kč na 2 066 248 Kč, a proto je navrženo 

snížení schválené dotace z 650 000 Kč na 626 000 Kč. Při snížení celkových nákladů 

obnovy za současného snížení dotace bude zachován stejný procentuální poměr 

původně poskytnuté dotace. Je postupováno dle čl. IV., bod 1 Veřejnoprávní smlouvy 

č. DOT/80/02/001035/2019. V rozpočtu zůstává částka 24 000 Kč. Dodatek č. 1 

k veřejnoprávní smlouvě je přílohou č. 4 k usnesení; 

 

− Dotace vedená pod č. 036 – schváleno 710 000 Kč na opravu uliční fasády do ulice 

Karoliny Světlé – objektu Krocínova 316/5, k. ú. Staré Město, Praha 1. Kontrolou bylo 

zjištěno, že na stejný předmět prací byla z rozpočtu Městské části Praha 1 poskytnuta 

částka ve výši 1 500 000 Kč. Vzhledem k tomu, že součet dotací z veřejných zdrojů na 

shodný předmět (2 210 000 Kč) převyšoval celkové náklady stanovené ve 

veřejnoprávní smlouvě č. DOT/80/02/001053/2019 tj. 2 021 232 Kč, navrhuje se 

dotaci schválenou hl. m. Prahou snížit ze 710 000 Kč o 190 000 Kč na 520 000 Kč. 

V rozpočtu zůstává částka 190 000 Kč. V tomto případě příjemce dotace předložil 

nový vyšší položkový rozpočet, který byl podkladem pro stanovení výše dotace 

Městskou částí Praha 1. Tento rozpočet byl předložen soudnímu znalci k prověření, 

zda nový rozpočet není nadhodnocený, zda se jedná o ceny obvyklé. Z posudku 

soudního znalce vyplynulo, že nový rozpočet je nadhodnocen o 54%. Proto zůstává 

pro součet dotací z veřejných rozpočtů platný rozpočet, podaný k žádosti o dotaci na 

rok 2019. Nový rozpočet není hl. m. Praha akceptován. Dodatek č. 1 k veřejnoprávní 

smlouvě je přílohou č. 6 k usnesení; 

 

− Dotace vedená pod č. 051 - schváleno 1 100 000 Kč na opravu uliční fasády objektu 

Legerova 616/78, k. ú. Vinohrady, Praha 2. Příjemce dotace doložil smlouvu o dílo, 

dle které dochází ke snížení celkových uznatelných nákladů z 3 820 937 Kč na 2 645 

732 Kč, a proto je navrženo snížení schváleného grantu z 1 100 000 Kč na 761 000 

Kč. Při snížení celkových nákladů obnovy za současného snížení dotace bude 

zachován stejný procentuální poměr původně udělené dotace. Je postupováno dle čl. 

IV., bod 1 Veřejnoprávní smlouvy č. DOT/80/02/001054/2019. V rozpočtu zůstává 

částka 339 000 Kč. Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě je přílohou č. 7 k usnesení; 

 

− Dotace vedená pod č. 060 - schváleno 250 000 Kč na udržovací práce na uliční fasádě 

objektu Husinecká 793/23, k. ú. Žižkov, Praha 3. Příjemce dotace doložil nový 

položkový rozpočet skutečně realizovaných prací a dochází ke snížení celkových 

uznatelných nákladů z 868 158 Kč na 646 075 Kč včetně snížení schválené dotace z 

250 000 Kč na 186 000 Kč. Při snížení celkových nákladů obnovy za současného 

snížení dotace bude zachován stejný procentuální poměr původně udělené dotace. Je 

postupováno dle čl. IV., bod 1 Veřejnoprávní smlouvy č. DOT/80/02/001043/2019. 
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V rozpočtu zůstává částka 64 000 Kč. Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě je 

přílohou č. 8 k usnesení; 

 

− Dotace vedená pod č. 063 -  schváleno 1 500 000 Kč na výměnu oken a balkónových 

dveří - uliční fasáda objektu Ondříčkova 1029/1, k. ú. Žižkov, Praha 3. Příjemce 

doložil nový rozpočet, celkové uznatelné náklady prováděných prací byly sníženy 

z částky  5 396 740 Kč na 4 320 845 Kč, čímž dochází i ke snížení schválené dotace 

z 1 500 000 Kč na 1 200 000 Kč. Při snížení celkových nákladů obnovy za 

současného snížení dotace bude zachován stejný procentuální poměr původně udělené 

dotace. Je postupováno dle čl. IV., bod 1 Veřejnoprávní smlouvy č. 

DOT/80/02/001021/2019. V rozpočtu zůstává částka 300 000 Kč. Dodatek č. 1 

k veřejnoprávní smlouvě je přílohou č. 9 k usnesení; 

 

− Dotace vedená pod č. 081  - schváleno 1 000 000 Kč na obnovu obvodového pláště 

objektu – ústřední budova Ořechovka č. p. 250, Na Ořechovce 30a, k. ú. Střešovice, 

Praha 6. Příjemce doložil nový rozpočet, celkové uznatelné náklady provedených 

prací byly sníženy z částky 4 368 975 Kč na 3 863 074 Kč, čímž dochází i ke snížení 

schválené dotace z 1 000 000 Kč na 884 000 Kč. Při snížení celkových nákladů 

obnovy za současného snížení dotace bude zachován stejný procentuální poměr 

původně udělené dotace. Je postupováno dle čl. IV., bod 1 Veřejnoprávní smlouvy č. 

DOT/80/02/001051/2019. V rozpočtu zůstává 116 000 Kč. Dodatek č. 1 

k veřejnoprávní smlouvě je přílohou č. 10 k usnesení; 

 

− Dotace vedená pod č. 024C – schváleno 390 000 Kč na sanaci, odvlhčení a větrání – 

etapa 2019 v kostele sv. Jiří, Hloubětínská, k. ú. Hloubětín, Praha 9. Vlastník objektu 

doložil nový položkový rozpočet z důvodu vysoutěžení jiného dodavatele, čímž 

dochází ke snížení celkových uznatelných nákladů  z 628 888 Kč na 460 111 Kč, 

současně bude snížena schválená dotace z částky 390 000 Kč na 285 000 Kč. Při 

snížení celkových nákladů obnovy za současného snížení dotace bude zachován stejný 

procentuální poměr původně udělené dotace. Je postupováno dle čl. IV., bod 1 

Veřejnoprávní smlouvy č. DOT/80/02/000981/2019. V rozpočtu zůstává částka 105 

000 Kč. Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě je přílohou č. 11 k usnesení; 

 

− Dotace vedená pod č. 008M – schváleno 310 000 Kč na restaurování mobiliáře kostela 

– hlavní oltář s menzou, boční oltář sv. Jana Nepomuckého, boční oltář Srdce Páně, 

zpovědnice, kazatelna, socha sv. Josefa s konzolí a socha Panny Marie v kostele sv. 

Gotharda, Krupkovo náměstí, k. ú. Bubeneč, Praha 6. Vlastník objektu doložil nový 

položkový rozpočet. Z důvodu provedení pouze části prací (restaurování hlavního 

oltáře s menzou, bočního oltáře sv. Jana Nepomuckého, bočního oltáře Srdce Páně, 

zpovědnice, kazatelny) dochází ke snížení celkových uznatelných nákladů z 481 761 

Kč na 339 556 Kč, současně bude snížena schválená dotace z částky 310 000 Kč na 

218 000 Kč. Při snížení celkových nákladů obnovy za současného snížení dotace bude 

zachován stejný procentuální poměr původně poskytnuté dotace. Je postupováno dle 

čl. IV., bod 1 a 2 Veřejnoprávní smlouvy č. DOT/80/02/000979/2019. V rozpočtu 

zůstává částka 92 000 Kč. Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě je přílohou č. 12 k 

usnesení. 
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c) Jiné změny – bude realizováno formou dodatku ke smlouvě 

 

- Dotace vedená pod č. 028 – schváleno 1 410 000 Kč na opravu uliční fasády, včetně 

klempířských prvků a antigraffiti nátěru, repase zábradlí balkónů a stožáru, výměna 

oken a balkonových dveří, repase vstupních vrat objektu Dlouhá 923/5, k. ú. Staré 

Město, Praha 1. Příjemce dotace sdělil, že antigraffitový nátěr nebude na objektu 

v roce 2019 realizovat, neboť došlo při výběru kvalitnější barvy na fasádě k cenovému 

navýšení. U této dotace se celkové náklady uvedené ve veřejnoprávní smlouvě č. 

DOT/80/02/001019/2019  a výše dotace nemění, mění se jen předmět dotace. Dodatek 

č. 1 k veřejnoprávní smlouvě je přílohou č. 5 k usnesení;   

 

d) Revokace původního usnesení RHMP a ZHMP – bude realizováno veřejnoprávní 

smlouvou (původní nebyla uzavřena) 

 

- Dotace vedená pod č. 077 – schváleno 350 000 Kč na výměnu oken objektu Dejvická 

316/15, k. ú. Dejvice, Praha 6. V průběhu projednávání návrhu na poskytnutí dotace 

v Radě hl. m. Prahy a v Zastupitelstvu hl. m. Prahy bylo oznámeno, že jeden ze tří 

vlastníků objektu zemřel. Z toho důvodu nebylo možné na schválenou dotaci uzavřít 

veřejnoprávní smlouvu. V letních měsících roku 2019 proběhlo dědické řízení a 

novým vlastníkem za zemřelého pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx stala  paní 

xxxxxxxxxxx s tím, že změna vlastnictví již proběhla na katastru nemovitostí. 

Všechny podklady související se vzniklou situací jsou k nahlédnutí na grantovém 

pracovišti OPP MHMP. V této souvislosti je do ZHMP předložen návrh na revokaci 

schválené dotace spočívající ve změně jednoho z vlastníků předmětné nemovitosti. 

Ostatní údaje zůstávají nezměněny. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 077 

je uvedena v příloze č. 1 k usnesení 

 

Změny a návrhy na krácení či nepřijetí dotací v roce 2019 byly dne 23. 9. 2019 projednány 

Komisí RHMP pro udělování grantů vlastníkům památkově významných objektů (dále jen 

„Komise RHMP“) a dne 24. 10. 2019 ve Výboru pro územní rozvoj, územní plán a 

památkovou péči ZHMP (dále jen „Výbor ZHMP“).  

Na základě těchto skutečností předkladatel navrhuje Zastupitelstvu hl. m. Prahy:  

− Schválit revokované usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 7/9 ze dne 23. 5. 2019, 

tak, jak je uvedeno v bodě I. tohoto usnesení, 

− Schválit znění veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace č. DOT/80/02/001059/2019 

(dotace vedená pod č. 077) a schválit znění dodatků č. 1 k veřejnoprávním smlouvám 

dle bodu II. tohoto usnesení, 

− Vzít na vědomí výpověď veřejnoprávní smlouvy č. DOT/80/02/000977/2019 ze dne  

9. 7. 2019 – dotace č. 007M dle přílohy č. 6 k důvodové zprávě, 

 

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 revokovaných dotací  - nepřijatých a 

krácených finančních prostředků - grantů vlastníkům památkově významných objektů v roce 

2019. 
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Součástí přílohy č. 3 k důvodové zprávě jsou veřejnoprávní smlouvy, jejichž změna je 

předmětem dodatků č. 1. 

V příloze č. 4 k důvodové zprávě je uveden Zápis z jednání Komise RHMP ze dne 23. 9. 2019 

včetně posudku soudního znalce – dotace vedené pod č. 036/2019 s tím, že kompletní 

materiál je u zpracovatele tisku.  

Součástí přílohy č. 5 k důvodové zprávě je výstup - Zápis z jednání Výboru ZHMP ze dne 24. 

10. 2019.  

Součástí přílohy č. 6 k důvodové zprávě je výpověď z veřejnoprávní smlouvy specifikované 

výše. 

Přehled finančních prostředků, které jsou součástí revokace, je uveden v příloze č. 7 

k důvodové zprávě. 

Usnesení Rady hl. m. Prahy č. 2554 ze dne 25. 11. 2019 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. 1 - 8 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 2019.  

 



Hlavní město Praha 
 

ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 
 

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

 
číslo 7/9 

ze dne  23.5.2019 

k návrhu na udělení grantů hl. m. Prahy vlastníkům památkově významných objektů v roce 
2019 
 
 

Zastupitelstvo hlavního města Prahy   

I .   s c h v a l u j e  
1.  poskytnutí dotace vlastníkům památkově významných objektů, které přesahují 

částku 200 000 Kč v celkové výši 34 110 000 Kč  z běžných výdajů OPP MHMP, 
kap. 0680 - granty, § 3322, ORG 0098006, UZ 000000115 dle přílohy č. 1 tohoto 
usnesení (ostatní památkově významné objekty - nemovité věci) a dle přílohy č. 2 
tohoto usnesení (objekty ve vlastnictví církví a náboženských společností - nemovité 
věci) 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 dotace znamenala u jednotlivých projektů překročení celkové 
výše podpory „de minimis", bude dotace poskytnuta pouze do této výše 

2.  poskytnutí dotace vlastníkům památkově významných objektů, které přesahují 
částku 200 000 Kč v celkové výši 15 457 000 Kč  z běžných výdajů OPP MHMP, 
kap. 0680 - granty, § 3322, ORG 0098006, UZ 000000115 dle přílohy č. 4 tohoto 
usnesení (ostatní památkově významné objekty - nemovité věci), dle přílohy č. 5 
tohoto usnesení (objekty ve vlastnictví církví a náboženských společností - nemovité 
věci) a dle přílohy č. 6 tohoto usnesení (objekty, které jsou movitými kulturními 
památkami) 

3.  s veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 7 tohoto usnesení 

I I .   u k l á d á  
1.  Radě HMP 

1.  zajistit realizaci bodu I. tohoto usnesení 
Termín: 28.5.2019 

 

 
 
 
 
 
 
  
Předkladatel:  Rada HMP  
Tisk: Z-7257  
Provede: Rada HMP  
Na vědomí: odborům MHMP  
  
  



     dle žádosti OPP Komise RHMP  Výbor ZHMP         RHMP         ZHMP

    NÁKLADY

celkové: 132 157 438 Kč 102 901 795 Kč 99 951 623 Kč 99 951 623 Kč 99 951 623 Kč 99 951 623 Kč

vlastní: 59 932 191 Kč 70 671 795 Kč 69 651 623 Kč 69 651 623 Kč 69 651 623 Kč 69 651 623 Kč

dotace: 72 225 247 Kč 32 230 000 Kč 30 300 000 Kč 30 300 000 Kč 30 300 000 Kč 30 300 000 Kč

rekapitulace:  ostatní památkově významné objekty - dotace nad 200 000 Kč - u projektů je založena veřejná podpora v režimu "de minimis"

vysvětlivky:

OPP MHMP - odbor památkové péče  MHMP

Komise RHMP - Komise RHMP pro udělování grantů vlastníkům památkově významných objektů 

Výbor ZHMP - Výbor pro územní rozvoj, územní plán a památkovou péči ZHMP 
RHMP - Rada hlavního města Prahy 

ZHMP - Zastupitelstvo hlavního města Prahy

STATISTIKA
Příloha č. 1 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 7/9 ze dne 23. 5. 2019

celkem 42  je navrženo na poskytnutí dotace  

Sestavit statistiku



GRANTY VLASTNÍKŮM PAMÁTKOVĚ VÝZNAMNÝCH OBJEKTŮ NA ROK 2019 - OSTATNÍ OBJEKTY

002 Maiselova 76/12, k.ú. Josefov, Praha 1 založena veřejná podpora "de minimis"

ÚČEL DOTACE

NÁKLADY dle žádosti návrh OPP RHMP ZHMP

celkové: 1 684 076 Kč 1 070 248 Kč 1 070 248 Kč 1 070 248 Kč 1 070 248 Kč 1 070 248 Kč

vlastní: 934 076 Kč 770 248 Kč 770 248 Kč 770 248 Kč 770 248 Kč 770 248 Kč

dotace: 750 000 Kč 300 000 Kč 300 000 Kč 300 000 Kč 300 000 Kč 300 000 Kč

žadatel/é:

003 Široká 56/10, k.ú. Josefov, Praha 1 založena veřejná podpora "de minimis"

ÚČEL DOTACE

NÁKLADY dle žádosti návrh OPP RHMP ZHMP

celkové: 2 255 420 Kč 2 239 348 Kč 2 239 348 Kč 2 239 348 Kč 2 239 348 Kč 2 239 348 Kč

vlastní: 790 420 Kč 1 439 348 Kč 1 439 348 Kč 1 439 348 Kč 1 439 348 Kč 1 439 348 Kč

dotace: 1 465 000 Kč 800 000 Kč 800 000 Kč 800 000 Kč 800 000 Kč 800 000 Kč

žadatel/é:

009 U železné lávky 130/16, k.ú. Malá Strana, Praha 1 založena veřejná podpora "de minimis"

ÚČEL DOTACE

NÁKLADY dle žádosti návrh OPP RHMP ZHMP

celkové: 3 307 775 Kč 3 307 775 Kč 3 307 775 Kč 3 307 775 Kč 3 307 775 Kč 3 307 775 Kč

vlastní: 1 707 775 Kč 2 307 775 Kč 2 307 775 Kč 2 307 775 Kč 2 307 775 Kč 2 307 775 Kč

dotace: 1 600 000 Kč 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč

žadatel/é:

010 Vlašská 349/15, k.ú. Malá Strana, Praha 1 založena veřejná podpora "de minimis"

ÚČEL DOTACE

NÁKLADY dle žádosti návrh OPP RHMP ZHMP

celkové: 4 456 735 Kč 4 335 663 Kč 4 335 663 Kč 4 335 663 Kč 4 335 663 Kč 4 335 663 Kč

vlastní: 2 276 735 Kč 2 835 663 Kč 2 835 663 Kč 2 835 663 Kč 2 835 663 Kč 2 835 663 Kč

dotace: 2 180 000 Kč 1 500 000 Kč 1 500 000 Kč 1 500 000 Kč 1 500 000 Kč 1 500 000 Kč

žadatel/é: Ing. Zajíček Jan, bytem Šárecká 1029/13, Praha 6, PSČ 160 00 

Oprava střechy, krovu a 
korunní římsy

Oprava uliční fasády do ulice 
U Železné lávky a Nábřeží  

E. Beneše

Oprava uliční fasády do ulice 
U Železné lávky a Nábřeží  E. 

Beneše

stanovisko Výboru 
ZHMP

Oprava střechy, krovu a 
korunní římsy

Ing. Krása Zeno,bytem Vizovická 318, PSČ 460 08 Liberec XIX - Horní Hanychov, Ing. Krása Jiří, bytem Národní 363/41, PSČ 460 08 Liberec, VIII - Dolní Hanychov, MUDr. Matoušková Alexandra a  Ing. Ivo Šimůnek, CSc., oba 
bytem U železné lávky 130/16,  Praha 1, PSČ 118 00 

Výměna špaletových oken 
I.etapa

ŽÁDOST O dotace

Oprava uliční fasády včetně 
revize a případné výměny 

klempířských prvků
Výměna střešní krytiny včetně 

revize a případné výměny 
klempířských prvků

ŽÁDOST O dotace

Netscher Jan, Netscherová Marie, Vávrová Klára - všichni bytem Lidická 843/2,Praha 5,  PSČ 150 00 

 Oprava uliční fasády včetně 
revize a případné výměny 

klempířských prvků

Švejda Petr,  bytem Maiselova 76/12, Praha 1, PSČ 110 00,  Ing. Švejda Jakub, bytem Roháčova 1095/77, Praha 3, PSČ 130 00 

stanovisko Komise 
RHMP 

stanovisko Výboru 
ZHMP

Výměna špaletových oken 
I.etapa

stanovisko Výboru 
ZHMP

stanovisko Komise 
RHMP 

ŽÁDOST O dotace stanovisko Komise 
RHMP 

stanovisko Komise 
RHMP 

ŽÁDOST O dotace stanovisko Výboru 
ZHMP

1



011 Krakovská 1352/20, k.ú. Nové Město, Praha 1 založena veřejná podpora "de minimis"

ÚČEL DOTACE

NÁKLADY dle žádosti návrh OPP RHMP ZHMP

celkové: 2 143 510 Kč 2 143 510 Kč 2 143 510 Kč 2 143 510 Kč 2 143 510 Kč 2 143 510 Kč

vlastní: 750 229 Kč 1 493 510 Kč 1 493 510 Kč 1 493 510 Kč 1 493 510 Kč 1 493 510 Kč

dotace: 1 393 281 Kč 650 000 Kč 650 000 Kč 650 000 Kč 650 000 Kč 650 000 Kč

žadatel/é:

016 Myslíkova 209/5, k.ú. Nové Město, Praha 1 založena veřejná podpora "de minimis"

ÚČEL DOTACE

NÁKLADY dle žádosti návrh OPP RHMP ZHMP

celkové: 3 815 880 Kč 2 865 021 Kč 2 865 021 Kč 2 865 021 Kč 2 865 021 Kč 2 865 021 Kč

vlastní: 1 649 298 Kč 2 365 021 Kč 2 615 021 Kč 2 615 021 Kč 2 615 021 Kč 2 615 021 Kč

dotace: 2 166 582 Kč 500 000 Kč 250 000 Kč 250 000 Kč 250 000 Kč 250 000 Kč

žadatel/é:

018 Opletalova 1525/39, k.ú. Nové Město, Praha 1 založena veřejná podpora "de minimis"

ÚČEL DOTACE

NÁKLADY dle žádosti návrh OPP RHMP ZHMP

celkové: 2 943 427 Kč 1 595 370 Kč 1 595 370 Kč 1 595 370 Kč 1 595 370 Kč 1 595 370 Kč

vlastní: 1 473 427 Kč 1 135 370 Kč 1 135 370 Kč 1 135 370 Kč 1 135 370 Kč 1 135 370 Kč

dotace: 1 470 000 Kč 460 000 Kč 460 000 Kč 460 000 Kč 460 000 Kč 460 000 Kč

žadatel/é:

022 Vladislavova 50/11, k.ú. Nové Město, Praha 1 založena veřejná podpora "de minimis"

ÚČEL DOTACE

NÁKLADY dle žádosti návrh OPP RHMP ZHMP

celkové: 2 861 882 Kč 1 413 639 Kč 852 482 Kč 852 482 Kč 852 482 Kč 852 482 Kč

vlastní: 1 011 882 Kč 1 013 639 Kč 552 482 Kč 552 482 Kč 552 482 Kč 552 482 Kč

dotace: 1 850 000 Kč 400 000 Kč 300 000 Kč 300 000 Kč 300 000 Kč 300 000 Kč

žadatel/é:

Výměna oken a repase vrat

Papoušková Dora a Šimková Monika - obě bytem Vladislavova 50/11, Praha 1, PSČ 110 00, Ing. Paul Jiří a Paul Michal - oba bytem Zavadilova 1478/20, Praha 6, PSČ 160 00    

ŽÁDOST O dotace stanovisko Komise 
RHMP 

stanovisko Výboru 
ZHMP

Výměna střešní krytiny
Výměna oken a repase vrat

Oprava uliční fasády

YORKE, s.r.o., se sídlem Na Smetance 1582/22, Praha 2, PSČ 120 00

ŽÁDOST O dotace stanovisko Komise 
RHMP 

stanovisko Výboru 
ZHMP

Oprava uliční fasády
Repase oken

Společenství vlastníků jednotek Myslíkova 209/5, se sídlem Myslíkova 209/5, Praha 1, PSČ 110 00 

ŽÁDOST O dotace stanovisko Komise 
RHMP 

stanovisko Výboru 
ZHMP

ŽÁDOST O dotace stanovisko Komise 
RHMP 

stanovisko Výboru 
ZHMP

Výměna dvoukřídlých 
špaletových oken s 

nadsvětlíkem na uliční fasádě

Obnova uliční  fasády, 
restaurování maleb a reliéfů a 

ostatních architektonických prvků, 
rekonstrukce balkonů, obnova 

historické krytiny a pod.
Obnova dvorní fasády

Obnova uliční  fasády, 
restaurování maleb a reliéfů a 

ostatních architektonických 
prvků, rekonstrukce balkonů, 

obnova historické krytiny a pod

Výměna dvoukřídlých 
špaletových oken s 

nadsvětlíkem na uliční 
fasádě

Společenství vlastníků jednotek domu Krakovská 20 čp. 1352 Praha 1, se sídlem Krakovská 1352/20, Praha 1, PSČ 110 00 
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023 Vojtěšská 244/3, k.ú. Nové Město, Praha 1 založena veřejná podpora "de minimis"

ÚČEL DOTACE

NÁKLADY dle žádosti návrh OPP RHMP ZHMP

celkové: 2 006 744 Kč 1 845 284 Kč 1 845 284 Kč 1 845 284 Kč 1 845 284 Kč 1 845 284 Kč

vlastní: 706 744 Kč 1 115 284 Kč 1 115 284 Kč 1 115 284 Kč 1 115 284 Kč 1 115 284 Kč

dotace: 1 300 000 Kč 730 000 Kč 730 000 Kč 730 000 Kč 730 000 Kč 730 000 Kč

žadatel/é:

025 Betlémská 267/9, k.ú. Staré Město, Praha 1 založena veřejná podpora "de minimis"

ÚČEL DOTACE

NÁKLADY dle žádosti návrh OPP RHMP ZHMP

celkové: 1 673 926 Kč 1 665 543 Kč 1 665 543 Kč 1 665 543 Kč 1 665 543 Kč 1 665 543 Kč

vlastní: 593 926 Kč 1 165 543 Kč 1 165 543 Kč 1 165 543 Kč 1 165 543 Kč 1 165 543 Kč

dotace: 1 080 000 Kč 500 000 Kč 500 000 Kč 500 000 Kč 500 000 Kč 500 000 Kč

žadatel/é:

028 Dlouhá 923/5, k.ú. Staré Město, Praha 1 založena veřejná podpora "de minimis"

ÚČEL DOTACE

NÁKLADY dle žádosti návrh OPP RHMP ZHMP

celkové: 3 914 994 Kč 3 904 644 Kč 3 904 644 Kč 3 904 644 Kč 3 904 644 Kč 3 904 644 Kč

vlastní: 1 374 994 Kč 2 494 644 Kč 2 494 644 Kč 2 494 644 Kč 2 494 644 Kč 2 494 644 Kč

dotace: 2 540 000 Kč 1 410 000 Kč 1 410 000 Kč 1 410 000 Kč 1 410 000 Kč 1 410 000 Kč

žadatel/é:

033 Kozí 915/7,  k.ú. Staré Město, Praha 1 založena veřejná podpora "de minimis"

ÚČEL DOTACE

NÁKLADY dle žádosti návrh OPP RHMP ZHMP

celkové: 2 339 019 Kč 2 339 019 Kč 2 339 019 Kč 2 339 019 Kč 2 339 019 Kč 2 339 019 Kč

vlastní: 818 657 Kč 1 589 019 Kč 1 589 019 Kč 1 589 019 Kč 1 589 019 Kč 1 589 019 Kč

dotace: 1 520 362 Kč 750 000 Kč 750 000 Kč 750 000 Kč 750 000 Kč 750 000 Kč

žadatel/é:

 Oprava 2.-5.NP původní 
uliční historické fasády se 
sgrafity. Odborná práce 
restaurátorů a štukatérů

AGROPODNIK OLEŠNÁ, s.r.o,  se sídlem Bílkova 865/11, Praha 1, PSČ 110 00 

ŽÁDOST O dotace stanovisko Komise 
RHMP 

stanovisko Výboru 
ZHMP

 Oprava 2.-5.NP původní 
uliční historické fasády se 
sgrafity. Odborná práce 
restaurátorů a štukatérů

ŽÁDOST O dotace stanovisko Komise 
RHMP 

stanovisko Výboru 
ZHMP Oprava uliční fasády, včetně 

klempířských prvků a 
antigraffiti nátěru, repase 

zábradlí balkónů a stožáru, 
výměna oken a balkonových 
dveří, repase vstupních vrat

 Oprava uliční fasády, včetně 
klempířských prvků a antigraffiti 
nátěru, repase zábradlí balkónů 

a stožáru, výměna oken a 
balkonových dveří, repase 

vstupních vrat

Společenství vlastníků Dlouhá 5, Praha 1, se sídlem Dlouhá 923/5, Praha 1, PSČ 110 00 

Renovace vstupního 
vestibulu, společných 
prostor, včetně repase 

vstupních dveří a renovace 
schodišťového zábradlí

Společenství vlastníků jednotek domu Betlémská 9 čp. 267 Praha 1, se sídlem Betlémská 267/9, Praha 1, PSČ 110 00

ŽÁDOST O dotace stanovisko Komise 
RHMP 

stanovisko Výboru 
ZHMP

Renovace vstupního 
vestibulu, společných prostor, 
včetně repase vstupních dveří 

a renovace schodišťového 
zábradlí

Společenství vlastníků jednotek domu Vojtěšská 3 čp. 244 Praha 1, se sídlem Vojtěšská 244/3, Praha 1, PSČ 110 00 

ŽÁDOST O dotace stanovisko Komise 
RHMP 

stanovisko Výboru 
ZHMP

Oprava uliční fasády, včetně 
opravy klempířských prvků, 
repase oken a balkonových 

dveří a rolet

Oprava uliční fasády, včetně 
opravy klempířských prvků, 
repase oken a balkonových 

dveří a rolet

3



035 Králodvorská 1085/12, k.ú. Staré Město, Praha 1 založena veřejná podpora "de minimis"

ÚČEL DOTACE

NÁKLADY dle žádosti návrh OPP RHMP ZHMP

celkové: 2 207 766 Kč 2 275 370 Kč 2 275 370 Kč 2 275 370 Kč 2 275 370 Kč 2 275 370 Kč

vlastní: 1 107 766 Kč 1 575 370 Kč 1 575 370 Kč 1 575 370 Kč 1 575 370 Kč 1 575 370 Kč

dotace: 1 100 000 Kč 700 000 Kč 700 000 Kč 700 000 Kč 700 000 Kč 700 000 Kč

žadatel/é:

036 Krocínova 316/5, k.ú. Staré Město, Praha 1 založena veřejná podpora "de minimis"

ÚČEL DOTACE

NÁKLADY dle žádosti návrh OPP RHMP ZHMP

celkové: 2 105 362 Kč 2 021 232 Kč 2 021 232 Kč 2 021 232 Kč 2 021 232 Kč 2 021 232 Kč

vlastní: 1 055 362 Kč 1 311 232 Kč 1 311 232 Kč 1 311 232 Kč 1 311 232 Kč 1 311 232 Kč

dotace: 1 050 000 Kč 710 000 Kč 710 000 Kč 710 000 Kč 710 000 Kč 710 000 Kč

žadatel/é:

039 Náprstkova 213/5, k.ú. Staré Město, Praha 1 založena veřejná podpora "de minimis"

ÚČEL DOTACE

NÁKLADY dle žádosti návrh OPP RHMP ZHMP

celkové: 4 439 364 Kč 4 439 364 Kč 4 439 364 Kč 4 439 364 Kč 4 439 364 Kč 4 439 364 Kč

vlastní: 2 664 364 Kč 2 939 364 Kč 2 939 364 Kč 2 939 364 Kč 2 939 364 Kč 2 939 364 Kč

dotace: 1 775 000 Kč 1 500 000 Kč 1 500 000 Kč 1 500 000 Kč 1 500 000 Kč 1 500 000 Kč

žadatel/é:

040 Národní 339/11, k.ú. Staré Město, Praha 1 založena veřejná podpora "de minimis"

ÚČEL DOTACE

NÁKLADY dle žádosti návrh OPP RHMP ZHMP

celkové: 6 345 701 Kč 1 941 134 Kč 1 941 134 Kč 1 941 134 Kč 1 941 134 Kč 1 941 134 Kč

vlastní: 4 545 701 Kč 1 291 134 Kč 1 291 134 Kč 1 291 134 Kč 1 291 134 Kč 1 291 134 Kč

dotace: 1 800 000 Kč 650 000 Kč 650 000 Kč 650 000 Kč 650 000 Kč 650 000 Kč

žadatel/é:

Oprava střechy jižního traktu 
domu č.p. 213, Náprstkova 
5, Praha 1 - Staré Město

Společenství vlastníků jednotek pro dům Náprstkova č.p. 213, Praha 1, se sídlem Náprstkova 213/5, Praha 1, PSČ 110 00 

ŽÁDOST O dotace stanovisko Komise 
RHMP 

stanovisko Výboru 
ZHMP

Oprava uliční fasády
Repase oken Repase oken

MUDr. Stránský Martin, bytem Národní 1010/9, Praha1, PSČ 110 00 

ŽÁDOST O dotace stanovisko Komise 
RHMP 

stanovisko Výboru 
ZHMP

Oprava střechy jižního traktu 
domu č.p. 213, Náprstkova 5, 

Praha 1 - Staré Město

Družstvo "Střed", se sídlem Králodvorská 1085/12, Praha 1, PSČ 110 00 

ŽÁDOST O dotace stanovisko Komise 
RHMP 

stanovisko Výboru 
ZHMP

Oprava uliční fasády do ulice 
Karoliny Světlé

Oprava uliční fasády do ulice 
Karoliny Světlé

Společenství vlastníků jednotek Krocínova 316/5, Praha 1, se sídlem Krocínova 316/5, Praha 1, PSČ 110 00 

ŽÁDOST O dotace stanovisko Komise 
RHMP 

stanovisko Výboru 
ZHMP

 Oprava uliční fasády  Oprava uliční fasády
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042 U obecního dvora 794/4, k.ú. Staré Město, Praha 1 založena veřejná podpora "de minimis"

ÚČEL DOTACE

NÁKLADY dle žádosti návrh OPP RHMP ZHMP

celkové: 3 775 124 Kč 1 712 030 Kč 1 712 030 Kč 1 712 030 Kč 1 712 030 Kč 1 712 030 Kč

vlastní: 1 321 294 Kč 1 112 030 Kč 1 112 030 Kč 1 112 030 Kč 1 112 030 Kč 1 112 030 Kč

dotace: 2 453 830 Kč 600 000 Kč 600 000 Kč 600 000 Kč 600 000 Kč 600 000 Kč

žadatel/é:

045 Rumunská 1798/1, k.ú. Nové Město, Praha 2 založena veřejná podpora "de minimis"

ÚČEL DOTACE

NÁKLADY dle žádosti návrh OPP RHMP ZHMP

celkové: 6 637 032 Kč 3 657 814 Kč 3 657 814 Kč 3 657 814 Kč 3 657 814 Kč 3 657 814 Kč

vlastní: 2 322 962 Kč 2 457 814 Kč 2 457 814 Kč 2 457 814 Kč 2 457 814 Kč 2 457 814 Kč

dotace: 4 314 070 Kč 1 200 000 Kč 1 200 000 Kč 1 200 000 Kč 1 200 000 Kč 1 200 000 Kč

žadatel/é:

046 Štěpánská 535/6, k.ú. Nové Město, Praha 2 založena veřejná podpora "de minimis"

ÚČEL DOTACE

NÁKLADY dle žádosti návrh OPP RHMP ZHMP

celkové: 2 145 696 Kč 1 074 478 Kč 819 434 Kč 819 434 Kč 819 434 Kč 819 434 Kč

vlastní: 1 195 696 Kč 724 478 Kč 569 434 Kč 569 434 Kč 569 434 Kč 569 434 Kč

dotace: 950 000 Kč 350 000 Kč 250 000 Kč 250 000 Kč 250 000 Kč 250 000 Kč

žadatel/é:

051 Legerova 616/78, k.ú. Vinohrady, Praha 2 založena veřejná podpora "de minimis"

ÚČEL DOTACE

NÁKLADY dle žádosti návrh OPP RHMP ZHMP

celkové: 4 188 081 Kč 3 820 937 Kč 3 820 937 Kč 3 820 937 Kč 3 820 937 Kč 3 820 937 Kč

vlastní: 1 688 081 Kč 2 720 937 Kč 2 720 937 Kč 2 720 937 Kč 2 720 937 Kč 2 720 937 Kč

dotace: 2 500 000 Kč 1 100 000 Kč 1 100 000 Kč 1 100 000 Kč 1 100 000 Kč 1 100 000 Kč

žadatel/é:

Oprava uliční fasády

Společenství vlastníků Legerova čp. 616/78, Praha 2, se sídlem Legerova 616/78,Praha 2,  PSČ  120 00 

ŽÁDOST O dotace stanovisko Komise 
RHMP 

stanovisko Výboru 
ZHMP

Oprava uliční fasády

 Oprava fasády domu 
Rumunská 1, Praha 2- 

oprava fasády v ul. Sokolská

Smětáková Blanka a JUDr.Směták Zdeněk, oba bytem V lipkách 799/16, Praha 5, PSČ 154 00 

ŽÁDOST O dotace stanovisko Komise 
RHMP 

stanovisko Výboru 
ZHMPOprava fasády vč. revize 

klempířských prvků a jejich 
případná výměna

Výměna vnějších křídel oken 
a dveří

Výměna výkladců v parteru

Oprava fasády vč. revize 
klempířských prvků a jejich 

případná výměna                   

JUDr. Toman Miloslav, bytem Štěpánská 535/6, Praha 2, PSČ 120 00

ŽÁDOST O dotace stanovisko Komise 
RHMP 

stanovisko Výboru 
ZHMP

 Oprava fasády domu Rumunská 
1, Praha 2- oprava fasády v ul. 

Sokolská
Oprava fasády domu Rumunská 
1, Praha 2- oprava fasády v ul. 

Rumunská

ŽÁDOST O dotace stanovisko Komise 
RHMP 

stanovisko Výboru 
ZHMP

Výměna oken a související práce  - 
dvorní fasáda - špaletová okna
 Výměna oken a souvis. práce - 
uliční fasáda - špaletová okna

Výměna oken a souvis. prárce - 
oprava uliční fasády

Výměna oken a související 
prárce - oprava uliční fasády

Společenství vlastníků domu U obecního dvora č.p. 794, Praha 1, se sídlem U obecního dvora 794/4, Praha 1, PSČ 110 00
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056 Šumavská 722/15, k.ú. Vinohrady, Praha 2 založena veřejná podpora "de minimis"

ÚČEL DOTACE

NÁKLADY dle žádosti návrh OPP RHMP ZHMP

celkové: 1 347 512 Kč 1 347 512 Kč 1 347 512 Kč 1 347 512 Kč 1 347 512 Kč 1 347 512 Kč

vlastní: 471 630 Kč 947 512 Kč 947 512 Kč 947 512 Kč 947 512 Kč 947 512 Kč

dotace: 875 882 Kč 400 000 Kč 400 000 Kč 400 000 Kč 400 000 Kč 400 000 Kč

žadatel/é:

057 Vinohradská 1233/22, k.ú. Vinohrady, Praha 2 založena veřejná podpora "de minimis"

ÚČEL DOTACE

NÁKLADY dle žádosti návrh OPP RHMP ZHMP

celkové: 3 746 877 Kč 3 742 877 Kč 3 742 877 Kč 3 742 877 Kč 3 742 877 Kč 3 742 877 Kč

vlastní: 1 873 877 Kč 2 422 877 Kč 2 422 877 Kč 2 422 877 Kč 2 422 877 Kč 2 422 877 Kč

dotace: 1 873 000 Kč 1 320 000 Kč 1 320 000 Kč 1 320 000 Kč 1 320 000 Kč 1 320 000 Kč

žadatel/é:

060 Husinecká 793/23, k.ú. Žižkov, Praha 3 založena veřejná podpora "de minimis"

ÚČEL DOTACE

NÁKLADY dle žádosti návrh OPP RHMP ZHMP

celkové: 881 578 Kč 868 158 Kč 868 158 Kč 868 158 Kč 868 158 Kč 868 158 Kč

vlastní: 308 578 Kč 618 158 Kč 618 158 Kč 618 158 Kč 618 158 Kč 618 158 Kč

dotace: 573 000 Kč 250 000 Kč 250 000 Kč 250 000 Kč 250 000 Kč 250 000 Kč

žadatel/é:

062 Křišťanova 1678/20, k.ú. Žižkov, Praha 1 založena veřejná podpora "de minimis"

ÚČEL DOTACE

NÁKLADY dle žádosti návrh OPP RHMP ZHMP

celkové: 822 375 Kč 822 375 Kč 822 375 Kč 822 375 Kč 822 375 Kč 822 375 Kč

vlastní: 322 375 Kč 552 375 Kč 552 375 Kč 552 375 Kč 552 375 Kč 552 375 Kč

dotace: 500 000 Kč 270 000 Kč 270 000 Kč 270 000 Kč 270 000 Kč 270 000 Kč

žadatel/é:

ŽÁDOST O dotace stanovisko Komise 
RHMP 

stanovisko Výboru 
ZHMP

Výměna oken do ulice (uliční 
fasáda) - provedení kompletní 
výměny původních špaletových 
oken za za repliky špaletových 

oken v uliční fasádě

Výměna oken do ulice (uliční 
fasáda) - provedení kompletní 
výměny původních špaletových 
oken za za repliky špaletových 

oken v uliční fasádě

Společenství domu čp. 1678, Žižkov, se sídlem Křišťanova 1678/20,Praha 3, PSČ  130 00

ŽÁDOST O dotace stanovisko Komise 
RHMP 

stanovisko Výboru 
ZHMP

Udržovací práce na uliční 
fasádě domu č.p. 793, Žižkov

Udržovací práce na uliční 
fasádě domu č.p. 793, Žižkov

Ing Krůšek Michal, bytem Husinecká 793/23, Praha 3, PSČ 130 00, Havlíčková Eva, bytem Mašatova 1034, Praha 4, PSČ 148 00,  RNDr, Krůšek Jan, CSc., bytem Davídkova 2013/95, Praha 8, PSČ 182 00, RNDr. Žandová 
Hana, bytem Pujmanové 889/11, Praha 4, PSČ 140 00 

Oprava fasády do ulice 
Italská

MARKETINGSERVICE RATHGEBER, spol. s r.o.,  se sídlem Vinohradská 1233/22, Praha 2,  PSČ  120 00

ŽÁDOST O dotace stanovisko Komise 
RHMP 

stanovisko Výboru 
ZHMP

Oprava fasády do ulice Italská

ŽÁDOST O dotace stanovisko Komise 
RHMP 

stanovisko Výboru 
ZHMP

Oprava uliční fasády Oprava uliční fasády

Společenství vlastníků jednotek domu Šumavská 722/15, Praha 2 Vinohrady, se sídlem Šumavská 722/15, Praha 2, PSČ 120 00
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063 Ondříčkova 1029/1, k.ú. Žižkov, Praha 3 založena veřejná podpora "de minimis"

ÚČEL DOTACE

NÁKLADY dle žádosti návrh OPP RHMP ZHMP

celkové: 5 396 740 Kč 5 396 740 Kč 5 396 740 Kč 5 396 740 Kč 5 396 740 Kč 5 396 740 Kč

vlastní: 1 888 859 Kč 3 896 740 Kč 3 896 740 Kč 3 896 740 Kč 3 896 740 Kč 3 896 740 Kč

dotace: 3 507 881 Kč 1 500 000 Kč 1 500 000 Kč 1 500 000 Kč 1 500 000 Kč 1 500 000 Kč

žadatel/é:

070 Jindřicha Plachty 986/17, k.ú. Smíchov, Praha 5 založena veřejná podpora "de minimis"

ÚČEL DOTACE

NÁKLADY dle žádosti návrh OPP RHMP ZHMP

celkové: 3 760 061 Kč 1 128 716 Kč 1 128 716 Kč 1 128 716 Kč 1 128 716 Kč 1 128 716 Kč

vlastní: 1 360 061 Kč 728 716 Kč 728 716 Kč 728 716 Kč 728 716 Kč 728 716 Kč

dotace: 2 400 000 Kč 400 000 Kč 400 000 Kč 400 000 Kč 400 000 Kč 400 000 Kč

žadatel/é:

072 Štefánikova75/ 48, k.ú. Smíchov, Praha 5 založena veřejná podpora "de minimis"

ÚČEL DOTACE

NÁKLADY dle žádosti návrh OPP RHMP ZHMP

celkové: 1 501 892 Kč 929 051 Kč 929 051 Kč 929 051 Kč 929 051 Kč 929 051 Kč

vlastní: 751 892 Kč 629 051 Kč 629 051 Kč 629 051 Kč 629 051 Kč 629 051 Kč

dotace: 750 000 Kč 300 000 Kč 300 000 Kč 300 000 Kč 300 000 Kč 300 000 Kč

žadatel/é:

074 Zborovská 1074/30, k.ú. Smíchov, Praha 5 založena veřejná podpora "de minimis"

ÚČEL DOTACE

NÁKLADY dle žádosti návrh OPP RHMP ZHMP

celkové: 2 290 254 Kč 2 244 254 Kč 2 244 254 Kč 2 244 254 Kč 2 244 254 Kč 2 244 254 Kč

vlastní: 810 254 Kč 1 594 254 Kč 1 594 254 Kč 1 594 254 Kč 1 594 254 Kč 1 594 254 Kč

dotace: 1 480 000 Kč 650 000 Kč 650 000 Kč 650 000 Kč 650 000 Kč 650 000 Kč

žadatel/é:

ŽÁDOST O dotace stanovisko Komise 
RHMP 

stanovisko Výboru 
ZHMP

Oprava balkónů Oprava balkónů

Společenství vlastníků jednotek domu Zborovská 1074 Praha 5 - Smíchov, se sídlem Zborovská 1074/30, Praha 5, PSČ 150 00 

ŽÁDOST O dotace stanovisko Komise 
RHMP 

stanovisko Výboru 
ZHMP

Oprava uliční fasády

Repase oken
Oprava uliční fasády

Ing. Babor Karel, bytem Nerudova 213/18, Praha 1, PSČ 118 00, Ing. Bosáková Eva, bytem Dobrovského 610/17, Praha 7, PSČ 170 00, Chválová Jana, bytem Útulná 2025/8, Praha 10, PSČ 100 00 

ŽÁDOST O dotace stanovisko Komise 
RHMP 

stanovisko Výboru 
ZHMP

Oprava uliční fasády
Výměna oken do ulice

Oprava uliční fasády

Společenství vlastníků jednotek pro dům Jindřicha Plachty 17/986,Praha 5, se sídlem Jindřicha Plachty 986/17, Praha 5, PSČ 150 00 

Výměna oken a balkónových 
dveří - uliční fasáda

Paul Jan, bytem Ondříčkova 1029/1, Praha 3, PSČ  130 00 a JUDr. Horáková Renata,  bytem Ke rážku 1410/18 Praha 4, 143 00 

ŽÁDOST O dotace stanovisko Komise 
RHMP 

stanovisko Výboru 
ZHMP

Výměna oken a balkónových 
dveří - uliční fasáda
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076 Československé armády 368/5, k.ú. Bubeneč, Praha 6 založena veřejná podpora "de minimis"

ÚČEL DOTACE

NÁKLADY dle žádosti návrh OPP RHMP ZHMP

celkové: 1 272 392 Kč 1 262 323 Kč 622 204 Kč 622 204 Kč 622 204 Kč 622 204 Kč

vlastní: 642 392 Kč 862 323 Kč 322 204 Kč 322 204 Kč 322 204 Kč 322 204 Kč

dotace: 630 000 Kč 400 000 Kč 300 000 Kč 300 000 Kč 300 000 Kč 300 000 Kč

žadatel/é:

077 Dejvická 316/15, k.ú. Dejvice, Praha 6 založena veřejná podpora "de minimis"

ÚČEL DOTACE

NÁKLADY dle žádosti návrh OPP RHMP ZHMP

celkové: 1 303 727 Kč 1 303 727 Kč 1 303 727 Kč 1 303 727 Kč 1 303 727 Kč 1 303 727 Kč

vlastní: 456 727 Kč 953 727 Kč 953 727 Kč 953 727 Kč 953 727 Kč 953 727 Kč

dotace: 847 000 Kč 350 000 Kč 350 000 Kč 350 000 Kč 350 000 Kč 350 000 Kč

žadatel/é:

080 U Letohrádku královny Anny 271/ 3, k.ú. Hradčany, Praha 6 založena veřejná podpora "de minimis"

ÚČEL DOTACE

NÁKLADY dle žádosti návrh OPP RHMP ZHMP

celkové: 1 382 251 Kč 1 331 134 Kč 1 331 134 Kč 1 331 134 Kč 1 331 134 Kč 1 331 134 Kč

vlastní: 769 251 Kč 981 134 Kč 981 134 Kč 981 134 Kč 981 134 Kč 981 134 Kč

dotace: 613 000 Kč 350 000 Kč 350 000 Kč 350 000 Kč 350 000 Kč 350 000 Kč

žadatel/é:

081 Na Ořechovce 250/30a, k.ú. Střešovice, Praha 6 založena veřejná podpora "de minimis"

ÚČEL DOTACE

NÁKLADY dle žádosti návrh OPP RHMP ZHMP

celkové: 4 596 922 Kč 4 368 975 Kč 4 368 975 Kč 4 368 975 Kč 4 368 975 Kč 4 368 975 Kč

vlastní: 2 346 922 Kč 3 368 975 Kč 3 368 975 Kč 3 368 975 Kč 3 368 975 Kč 3 368 975 Kč

dotace: 2 250 000 Kč 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč

žadatel/é:

Obnova obvodového pláště 
objektu - ústřední budova 

Ořechovka

Společenství vlastníků jednotek pro dům Na Ořechovce 250, Střešovice,  se sídem Západní 250/8, Praha 6, PSČ 162 00 

ŽÁDOST O dotace stanovisko Komise 
RHMP 

stanovisko Výboru 
ZHMP

Obnova obvodového pláště 
objektu - ústřední budova 

Ořechovka

ŽÁDOST O dotace stanovisko Komise 
RHMP 

stanovisko Výboru 
ZHMP

První etapa opravy střechy 
(krytina, okapy)

 Druhá etapa opravy střechy 
(krytina, okapy, komíny, 

hromosvody)

První etapa opravy střechy 
(krytina, okapy)

 Druhá etapa opravy střechy 
(krytina, okapy, komíny, 

hromosvody)

Mužík Martin, bytem U Letohrádku královny Anny 271/3, Praha 6, PSČ 160 00 

Svátek Tomáš, bytem Nerudova 868, PSČ 252 28 Černošice, Ing. Svátek Jaroslav, bytem Náchodská 2679 PSČ 390 03, Tábor, Ing. Svátek Miroslav Stojslavice 13, PSČ 391 43 Smilovy Hory 

ŽÁDOST O dotace stanovisko Komise 
RHMP 

stanovisko Výboru 
ZHMP

Výměna oken Výměna oken

ŽÁDOST O dotace stanovisko Komise 
RHMP 

stanovisko Výboru 
ZHMP

Oprava dvorní fasády a 
povrchu dvora Oprava dvorní fasády  

Společenství vlastníků jednotek CSA 368, se sídlem Čs. armády 368/5, Praha 6, PSČ 160 00
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084 Milady Horákové 845/96, k.ú. Bubeneč, Praha 7 založena veřejná podpora "de minimis"

ÚČEL DOTACE

NÁKLADY dle žádosti návrh OPP RHMP ZHMP

celkové: 5 064 593 Kč 3 765 116 Kč 3 765 116 Kč 3 765 116 Kč 3 765 116 Kč 3 765 116 Kč

vlastní: 2 764 593 Kč 2 465 116 Kč 2 465 116 Kč 2 465 116 Kč 2 465 116 Kč 2 465 116 Kč

dotace: 2 300 000 Kč 1 300 000 Kč 1 300 000 Kč 1 300 000 Kč 1 300 000 Kč 1 300 000 Kč

žadatel/é:

085 Milady Horákové 854/78, k.ú. Bubeneč, Praha 7 založena veřejná podpora "de minimis"

ÚČEL DOTACE

NÁKLADY dle žádosti návrh OPP RHMP ZHMP

celkové: 1 396 262 Kč 1 396 262 Kč 1 396 262 Kč 1 396 262 Kč 1 396 262 Kč 1 396 262 Kč

vlastní: 696 262 Kč 946 262 Kč 946 262 Kč 946 262 Kč 946 262 Kč 946 262 Kč

dotace: 700 000 Kč 450 000 Kč 450 000 Kč 450 000 Kč 450 000 Kč 450 000 Kč

žadatel/é:

087 Dukelských hrdinů 695/41, k.ú. Holešovice, Praha 7 založena veřejná podpora "de minimis"

ÚČEL DOTACE

NÁKLADY dle žádosti návrh OPP RHMP ZHMP

celkové: 3 895 672 Kč 3 669 540 Kč 3 669 540 Kč 3 669 540 Kč 3 669 540 Kč 3 669 540 Kč

vlastní: 1 363 486 Kč 2 569 540 Kč 2 869 540 Kč 2 869 540 Kč 2 869 540 Kč 2 869 540 Kč

dotace: 2 532 186 Kč 1 100 000 Kč 800 000 Kč 800 000 Kč 800 000 Kč 800 000 Kč

žadatel/é:

088 Dukelských hrdinů 696/43, k.ú. Holešovice, Praha 7 založena veřejná podpora "de minimis"

ÚČEL DOTACE

NÁKLADY dle žádosti návrh OPP RHMP ZHMP

celkové: 6 970 393 Kč 2 879 466 Kč 2 879 466 Kč 2 879 466 Kč 2 879 466 Kč 2 879 466 Kč

vlastní: 4 170 393 Kč 1 679 466 Kč 1 679 466 Kč 1 679 466 Kč 1 679 466 Kč 1 679 466 Kč

dotace: 2 800 000 Kč 1 200 000 Kč 1 200 000 Kč 1 200 000 Kč 1 200 000 Kč 1 200 000 Kč

žadatel/é:

Oprava střechy včetně 
výměny krytiny a sanace 

krovu.

Mgr. Fähnrich Jan, CSc., RNDr. Čermák Jan,Čermáková Ludmila, Fähnrich Jaromír, Gabrielová Anna, Jakoubková Hana, Markusová Jana, všichni Dukelských hrdinů 695/41, Praha 7, PSČ 170 00

ŽÁDOST O dotace stanovisko Komise 
RHMP 

stanovisko Výboru 
ZHMP

 Oprava uliční fasády  Oprava uliční fasády

Společenství vlastníků jednotek Dukelských hrdinů 696, Praha 7, se sídlem Dukelských hrdinů 696/43,  Praha 7, PSČ 170 00

ŽÁDOST O dotace stanovisko Komise 
RHMP 

stanovisko Výboru 
ZHMP

Oprava střechy včetně 
výměny krytiny a sanace 

krovu.

Obnova čelní fasády

Bytové družstvo Molochov 78, se sídlem Milady Horákové 854/78, Praha 7, PSČ 170 00 

ŽÁDOST O dotace stanovisko Komise 
RHMP 

stanovisko Výboru 
ZHMP

Obnova čelní fasády

ŽÁDOST O dotace stanovisko Komise 
RHMP 

stanovisko Výboru 
ZHMP

 Oprava uličních průčelí do ulic 
Milady Horákové a U Sparty 
včetně rekonstrukce teras

Oprava dvorní fasády do ulice U 
Letenské vodárny

Rekonstrukce střechy

 Oprava uličních průčelí do ulic 
Milady Horákové a U Sparty 

včetně rekonstrukce teras včetně 
rekonstrukce teras

Oprava dvorní fasády do ulice U 
Letenské vodárny

Společenství vlastníků jednotek pro dům Milady Horákové č.p. 845 v Praze 7, se sídlem Milady Horákové 845/96, Praha 7, PSČ 170 00 

9



089 Heřmanova 562/16, k.ú. Holešovice, Praha 7 založena veřejná podpora "de minimis"

ÚČEL DOTACE

NÁKLADY dle žádosti návrh OPP RHMP ZHMP

celkové: 1 838 495 Kč 1 311 542 Kč 1 311 542 Kč 1 311 542 Kč 1 311 542 Kč 1 311 542 Kč

vlastní: 643 495 Kč 911 542 Kč 911 542 Kč 911 542 Kč 911 542 Kč 911 542 Kč

dotace: 1 195 000 Kč 400 000 Kč 400 000 Kč 400 000 Kč 400 000 Kč 400 000 Kč

žadatel/é:

093 Schnirchova 1447/15, k.ú. Holešovice, Praha 7 založena veřejná podpora "de minimis"

ÚČEL DOTACE

NÁKLADY dle žádosti návrh OPP RHMP ZHMP

celkové: 7 540 630 Kč 5 170 192 Kč 5 170 192 Kč 5 170 192 Kč 5 170 192 Kč 5 170 192 Kč

vlastní: 2 639 221 Kč 3 470 192 Kč 3 970 192 Kč 3 970 192 Kč 3 970 192 Kč 3 970 192 Kč

dotace: 4 901 409 Kč 1 700 000 Kč 1 200 000 Kč 1 200 000 Kč 1 200 000 Kč 1 200 000 Kč

žadatel/é:

094 Sochařská 312/12, k.ú. Holešovice, Praha 7 založena veřejná podpora "de minimis"

ÚČEL DOTACE

NÁKLADY dle žádosti návrh OPP RHMP ZHMP

celkové: 2 987 540 Kč 2 843 821 Kč 2 843 821 Kč 2 843 821 Kč 2 843 821 Kč 2 843 821 Kč

vlastní: 1 587 540 Kč 2 343 821 Kč 2 343 821 Kč 2 343 821 Kč 2 343 821 Kč 2 343 821 Kč

dotace: 1 400 000 Kč 500 000 Kč 500 000 Kč 500 000 Kč 500 000 Kč 500 000 Kč

žadatel/é:

095 Strojnická 1429/9, k.ú. Holešovice, Praha 7 založena veřejná podpora "de minimis"

ÚČEL DOTACE

NÁKLADY dle žádosti návrh OPP RHMP ZHMP

celkové: 2 767 333 Kč 2 721 334 Kč 2 721 334 Kč 2 721 334 Kč 2 721 334 Kč 2 721 334 Kč

vlastní: 1 383 666 Kč 1 971 334 Kč 1 971 334 Kč 1 971 334 Kč 1 971 334 Kč 1 971 334 Kč

dotace: 1 383 667 Kč 750 000 Kč 750 000 Kč 750 000 Kč 750 000 Kč 750 000 Kč

žadatel/é: Bytové družstvo Strojnická 9, se sídlem Strojnická 1429/9, Praha 7, PSČ 170 00

ŽÁDOST O dotace stanovisko Komise 
RHMP 

stanovisko Výboru 
ZHMP

Výměna oken do ulice 
Strojnická a Schnirchova + 2 

ks bytových balkonových 
dveří

Uliční fasáda - výměna oken 
včetně souvisejících prací - 

špaletová okna

Společenství vlastníků jednotek Schnirchova 1447/15, Praha 7, se sídlem Schnirchova 1447/15, Praha 7, PSČ  170 00

Výměna oken do ulice 
Strojnická a Schnirchova + 2 

ks bytových balkonových 
dveří

ŽÁDOST O dotace stanovisko Komise 
RHMP 

stanovisko Výboru 
ZHMP

 Revitalizace uličních fasád 
(Sochařská, U Studánky)

 Revitalizace uličních fasád 
(Sochařská, U Studánky)

ACOGER s.r.o., se sídlem Sochařská 312/12, Praha 7,  PSČ 170 00

ŽÁDOST O dotace stanovisko Komise 
RHMP 

stanovisko Výboru 
ZHMPUliční fasáda - výměna oken 

včetně souvisejících prací - 
špaletová okna

 Dvorní fasáda - výměna oken 
včetně souvisejících prací - 

špaletová okna

Ing. Krolupper Tomáš, bytem Krohova 2210/54, Praha 6, PSČ 160 00 a Ing. Trezzi Michael, CSc., bytem Nad Truhlárnou 531, PSČ 252 31, Všenory

ŽÁDOST O dotace stanovisko Komise 
RHMP 

stanovisko Výboru 
ZHMPVýměna oken včetně 

souvisejících prací - uliční 
fasáda - špaletová okna

Výměna oken včetně 
souvisejících prací - dvorní 
fasáda - jedn.okna a dveře

Výměna oken včetně 
souvisejících prací - uliční 
fasáda - špaletová okna
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098 Karlínské náměstí 170/3, k.ú. Karlín, Praha 8 založena veřejná podpora "de minimis"

ÚČEL DOTACE

NÁKLADY dle žádosti návrh OPP RHMP ZHMP

celkové: 3 161 688 Kč 2 317 520 Kč 823 668 Kč 823 668 Kč 823 668 Kč 823 668 Kč

vlastní: 1 106 591 Kč 1 387 520 Kč 473 668 Kč 473 668 Kč 473 668 Kč 473 668 Kč

dotace: 2 055 097 Kč 930 000 Kč 350 000 Kč 350 000 Kč 350 000 Kč 350 000 Kč

žadatel/é:

101 Zvonařovská 84/13, k.ú. Libeň, Praha 8 založena veřejná podpora "de minimis"

ÚČEL DOTACE

NÁKLADY dle žádosti návrh OPP RHMP ZHMP

celkové: 2 984 737 Kč 2 413 737 Kč 2 413 737 Kč 2 413 737 Kč 2 413 737 Kč 2 413 737 Kč

vlastní: 1 584 737 Kč 1 513 737 Kč 1 513 737 Kč 1 513 737 Kč 1 513 737 Kč 1 513 737 Kč

dotace: 1 400 000 Kč 900 000 Kč 900 000 Kč 900 000 Kč 900 000 Kč 900 000 Kč

žadatel/é: Vila Mazanka, a.s., se sídlem Křesomyslova 284/23, Praha 4, PSČ 140 00 

ŽÁDOST O dotace stanovisko Komise 
RHMP 

stanovisko Výboru 
ZHMP

Rekonstrukce fasády hlavní 
budovy a souvisejících prvků 

viniční usedlosti Mazanka

Rekonstrukce fasády hlavní 
budovy a souvisejících prvků 

viniční usedlosti Mazanka

ŽÁDOST O dotace stanovisko Komise 
RHMP 

stanovisko Výboru 
ZHMPNávrat k původ.půdorysu - 

obnovení původ. Vstup. i 
interié.dveří a dlažeb 

Sjednocení vzhledu budovy - 
výměna balkon. dveří, výměna 12 

oken a repase 9 oken

   Sjednocení vzhledu 
budovy - výměna balkon. 
dveří, výměna 12 oken a 

repase 9 oken

Green Paradise s.r.o., se sídlem Vocelova 578/1, Praha 2, PSČ 120 00
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Příloha č. 2 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 7/9 ze dne 23. 5. 2019

     dle žádosti OPP Komise RHMP  Výbor ZHMP         RHMP         ZHMP

    NÁKLADY

celkové: 10 984 466 Kč 9 788 863 Kč 9 788 863 Kč 9 788 863 Kč 9 788 863 Kč 9 788 863 Kč

vlastní: 4 171 038 Kč 6 378 863 Kč 6 378 863 Kč 6 378 863 Kč 6 378 863 Kč 6 378 863 Kč

dotace: 6 813 428 Kč 3 410 000 Kč 3 410 000 Kč 3 410 000 Kč 3 410 000 Kč 3 410 000 Kč

vysvětlivky:
OPP MHMP - odbor památkové péče  MHMP

Výbor ZHMP - Výbor pro územní rozvoj, územní plán a památkovou péči ZHMP 

RHMP - Rada hlavního města Prahy 

ZHMP - Zastupitelstvo hlavního města Prahy

Komise RHMP - Komise RHMP pro udělování grantů vlastníkům památkově významných objektů 

STATISTIKA

rekapitulace objekty ve vlastnictví církví a náboženských společností -  dotace nad 200 000 Kč - u projektů je založena veřejná podpora v 
režimu "de minimis"

celkem 4 žádosti navrženy na poskytnutí dotace

Sestavit statistiku



GRANTY VLASTNÍKŮM PAMÁTKOVĚ VÝZNAMNÝCH OBJEKTŮ NA ROK 2019 - OBJEKTY VE VLASTNICTVÍ CÍRKVÍ

003C Loreta Praha, č.p. 100, Loretánské náměstí 7, Praha 1 , k.ú. Hradčany založena veřejná podpora v režimu de minimis

ÚČEL DOTACE

NÁKLADY dle žádosti návrh OPP RHMP ZHMP

celkové: 3 566 314 Kč 2 385 838 Kč 2 385 838 Kč 2 385 838 Kč 2 385 838 Kč 2 385 838 Kč

vlastní: 1 256 314 Kč 1 085 838 Kč 1 085 838 Kč 1 085 838 Kč 1 085 838 Kč 1 085 838 Kč

dotace: 2 310 000 Kč 1 300 000 Kč 1 300 000 Kč 1 300 000 Kč 1 300 000 Kč 1 300 000 Kč

žadatel/é:

004C Nemocnice Milosrd. sester sv. K. Boromejského, č.p. 337, Vlašská 38, Praha 1, k.ú. Malá Strana
ÚČEL DOTACE

NÁKLADY dle žádosti návrh OPP RHMP ZHMP

celkové: 1 803 736 Kč 1 788 609 Kč 1 788 609 Kč 1 788 609 Kč 1 788 609 Kč 1 788 609 Kč

vlastní: 631 308 Kč 688 609 Kč 688 609 Kč 688 609 Kč 688 609 Kč 688 609 Kč

dotace: 1 172 428 Kč 1 100 000 Kč 1 100 000 Kč 1 100 000 Kč 1 100 000 Kč 1 100 000 Kč

žadatel/é:

005C Velkopřevorský palác, č.p. 485, Velkopřevorské náměstí 4, Praha 1, k.ú. Malá Strana

ÚČEL DOTACE

NÁKLADY dle žádosti návrh OPP RHMP ZHMP

celkové: 5 280 479 Kč 5 280 479 Kč 5 280 479 Kč 5 280 479 Kč 5 280 479 Kč 5 280 479 Kč

vlastní: 2 164 479 Kč 4 480 479 Kč 4 480 479 Kč 4 480 479 Kč 4 480 479 Kč 4 480 479 Kč

dotace: 3 116 000 Kč 800 000 Kč 800 000 Kč 800 000 Kč 800 000 Kč 800 000 Kč

žadatel/é:

025C Husův sbor Církve československé husitské, č.p. 51, Dykova 1, Praha 10, k.ú. Vinohrady
ÚČEL DOTACE

NÁKLADY dle žádosti návrh OPP RHMP ZHMP

celkové: 333 937 Kč 333 937 Kč 333 937 Kč 333 937 Kč 333 937 Kč 333 937 Kč

vlastní: 118 937 Kč 123 937 Kč 123 937 Kč 123 937 Kč 123 937 Kč 123 937 Kč

dotace: 215 000 Kč 210 000 Kč 210 000 Kč 210 000 Kč 210 000 Kč 210 000 Kč

žadatel/é:

obnova střechy a krovu - I. 
etapa

oprava krovu a střechy 
kostela Narození Páně - 
část rozšířené I. etapy 

Provincie kapucínů v ČR, se sídlem Loretánské náměstí 99/6, 118 00 Praha 1

Suverénní řád Maltézských rytířů - České velkopřevorství, se sídlem Velkopřevorské náměstí 485/4, 118 00 Praha 1

založena veřejná podpora v režimu de minimis

oprava obvodové zdi areálu 
Nemocnice MSKB a přilehlé 
terasy - 3. etapa (parcely č. 

988, 985, 984/2)

ŽÁDOST O dotace stanovisko 
Komise RHMP 

ŽÁDOST O dotace stanovisko 
Komise RHMP 

stanovisko 
Výboru ZHMP

1. priorita: oprava krovu a střechy 
kostela Narození Páně - část 

rozšířené I. etapy                                                         
2. priorita: nahrazení 12 oken 

novodobého celoplošného 
zasklení v patře vnitřního nádvoří 

Lorety replikami dvou 
zachovaných historických oken - 

2. etapa

stanovisko 
Výboru ZHMP

obnova střechy a krovu - I. etapa

založena veřejná podpora v režimu de minimis

ŽÁDOST O dotace

oprava obvodové zdi areálu 
Nemocnice MSKB a přilehlé 
terasy - 3. etapa (parcely č. 

988, 985, 984/2)

Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského, se sídlem Šporkova 321/12, 118 00 Praha 1

stanovisko 
Komise RHMP 

stanovisko 
Výboru ZHMP

založena veřejná podpora v režimu de minimis

v

ŽÁDOST O dotace stanovisko 
Komise RHMP 

stanovisko 
Výboru ZHMP

obnova vnějšího povrchu 
dřevěných oken a 
balkonových dveří

obnova vnějšího povrchu 
dřevěných oken a 
balkonových dveří

Náboženská obec Církve československé husitské v Praze 10 - Vinohrady, se sídlem Dykova 51/1, 101 00 Praha 101



Příloha č. 3 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 7/9 ze dne 23. 5. 2019

     dle žádosti OPP Komise RHMP  Výbor ZHMP         RHMP         ZHMP

    NÁKLADY

celkové: 1 317 900 Kč 1 317 900 Kč 1 317 900 Kč 1 317 900 Kč 1 317 900 Kč 1 317 900 Kč

vlastní: 461 900 Kč 467 900 Kč 917 900 Kč 917 900 Kč 917 900 Kč 917 900 Kč

dotace: 856 000 Kč 850 000 Kč 400 000 Kč 400 000 Kč 400 000 Kč 400 000 Kč

vysvětlivky:
OPP MHMP - odbor památkové péče  MHMP

RHMP - Rada hlavního města Prahy 

ZHMP - Zastupitelstvo hlavního města Prahy

1 žádost navržena na poskytnutí dotace

Komise RHMP - Komise RHMP pro udělování grantů vlastníkům památkově významných objektů 

Výbor ZHMP - Výbor pro územní rozvoj, územní plán a památkovou péči ZHMP 

STATISTIKA

rekapitulace movité kulturní památky - dotace nad 200 000 Kč - u projektů je založena veřejná podpora v režimu "de minimis"

Sestavit statistiku



GRANTY VLASTNÍKŮM PAMÁTKOVĚ VÝZNAMNÝCH OBJEKTŮ NA ROK 2019 - MOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY

007M Kostel sv. Štěpána, Štěpánská, Praha 2, k.ú. Nové Město
ÚČEL DOTACE

NÁKLADY dle žádosti návrh OPP RHMP ZHMP

celkové: 1 317 900 Kč 1 317 900 Kč 1 317 900 Kč 1 317 900 Kč 1 317 900 Kč 1 317 900 Kč

vlastní: 461 900 Kč 467 900 Kč 917 900 Kč 917 900 Kč 917 900 Kč 917 900 Kč

dotace: 856 000 Kč 850 000 Kč 400 000 Kč 400 000 Kč 400 000 Kč 400 000 Kč

žadatel/é:

založena veřejná podpora v režimu de minimis

ŽÁDOST O dotace stanovisko 
Komise RHMP 

stanovisko 
Výboru ZHMP

kompletní obnova oltáře 
Panny Marie Bolestné 

kompletní obnova oltáře 
Panny Marie Bolestné 

Arcibiskupství pražské, se sídlem Hradčanské náměstí 56/16, 118 00 Praha 1

1



     dle žádosti OPP Komise RHMP  Výbor ZHMP         RHMP         ZHMP

    NÁKLADY

celkové: 3 882 063 Kč 2 572 865 Kč 2 572 865 Kč 2 572 865 Kč 2 572 865 Kč 2 572 865 Kč

vlastní: 2 082 063 Kč 1 822 865 Kč 1 822 865 Kč 1 822 865 Kč 1 822 865 Kč 1 822 865 Kč

dotace: 1 800 000 Kč 750 000 Kč 750 000 Kč 750 000 Kč 750 000 Kč 750 000 Kč

rekapitulace:  ostatní památkově významné objekty - dotace nad 200 000 Kč - u projektů není založena veřejná podpora 

celkem 2 žádosti navrženy na poskytnutí dotace 

vysvětlivky:

OPP MHMP - odbor památkové péče  MHMP

Komise RHMP - Komise RHMP pro udělování grantů vlastníkům památkově významných objektů 

Výbor ZHMP - Výbor pro územní rozvoj, územní plán a památkovou péči ZHMP 

RHMP - Rada hlavního města Prahy 

ZHMP - Zastupitelstvo hlavního města Prahy

STATISTIKA
Příloha č. 4 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 7/9 ze dne 23. 5. 2019

Sestavit statistiku



GRANTY VLASTNÍKŮM PAMÁTKOVĚ VÝZNAMNÝCH OBJEKTŮ NA ROK 2019 - OSTATNÍ OBJEKTY

083 Jana Zajíce 966/2, k.ú. Bubeneč, Praha 7
ÚČEL DOTACE

NÁKLADY dle žádosti návrh OPP RHMP ZHMP

celkové: 2 158 085 Kč 848 887 Kč 848 887 Kč 848 887 Kč 848 887 Kč 848 887 Kč

vlastní: 958 085 Kč 598 887 Kč 598 887 Kč 598 887 Kč 598 887 Kč 598 887 Kč

dotace: 1 200 000 Kč 250 000 Kč 250 000 Kč 250 000 Kč 250 000 Kč 250 000 Kč

žadatel/é:

086 Milady Horákové 861/74, k.ú. Bubeneč, Praha 7
ÚČEL DOTACE

NÁKLADY dle žádosti návrh OPP RHMP ZHMP

celkové: 1 723 978 Kč 1 723 978 Kč 1 723 978 Kč 1 723 978 Kč 1 723 978 Kč 1 723 978 Kč

vlastní: 1 123 978 Kč 1 223 978 Kč 1 223 978 Kč 1 223 978 Kč 1 223 978 Kč 1 223 978 Kč

dotace: 600 000 Kč 500 000 Kč 500 000 Kč 500 000 Kč 500 000 Kč 500 000 Kč

žadatel/é:

Společenství vlastníků jednotek domu Jana Zajíce 966/2, Praha 7, se sídlem Jana Zajíce 966/2,  Praha 7, PSČ 170 

ŽÁDOST O GRANT stanovisko Komise 
RHMP 

stanovisko Výboru 
ZHMP

Oprava fasády
Oprava střechy Oprava fasády

ŽÁDOST O GRANT stanovisko Komise 
RHMP 

stanovisko Výboru 
ZHMP

Obnova uliční fasády do ulice 
Milady Horákové 861/74 vč. 

klempířských prvků

Obnova uliční fasády do 
ulice Milady Horákové 

861/74 vč. klempířských 
prvků

Společenství vlastníků domu Milady Horákové 861/74, Praha 7, se sídlem Milady Horákové 861/74, Praha 7, PSČ 170 00 

1



Příloha č. 5 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 7/9 ze dne 23. 5. 2019

     dle žádosti OPP Komise RHMP  Výbor ZHMP         RHMP         ZHMP

    NÁKLADY

celkové: 28 201 624 Kč 20 918 241 Kč 22 603 696 Kč 22 603 696 Kč 22 603 696 Kč 22 603 696 Kč

vlastní: 12 488 948 Kč 9 941 241 Kč 10 701 696 Kč 10 701 696 Kč 10 701 696 Kč 10 701 696 Kč

dotace: 15 712 676 Kč 10 977 000 Kč 11 902 000 Kč 11 902 000 Kč 11 902 000 Kč 11 902 000 Kč

vysvětlivky:
OPP MHMP - odbor památkové péče  MHMP

Výbor ZHMP - Výbor pro územní rozvoj, územní plán a památkovou péči ZHMP 

RHMP - Rada hlavního města Prahy 

ZHMP - Zastupitelstvo hlavního města Prahy

Komise RHMP - Komise RHMP pro udělování grantů vlastníkům památkově významných objektů 

STATISTIKA

rekapitulace objekty ve vlastnictví církví a náboženských společností - dotace nad 200 000 Kč - u projektů není založena veřejná podpora 

14 žádostí navrženo na poskytnutí dotace

Sestavit statistiku



GRANTY VLASTNÍKŮM PAMÁTKOVĚ VÝZNAMNÝCH OBJEKTŮ NA ROK 2019 - OBJEKTY VE VLASTNICTVÍ CÍRKVÍ

008C Kostel Matky Boží před Týnem, Staroměstské náměstí, Praha 1, k.ú. Staré Město

ÚČEL DOTACE

NÁKLADY dle žádosti návrh OPP RHMP ZHMP

celkové: 7 145 653 Kč 7 088 977 Kč 7 088 977 Kč 7 088 977 Kč 7 088 977 Kč 7 088 977 Kč

vlastní: 4 645 653 Kč 4 588 977 Kč 4 588 977 Kč 4 588 977 Kč 4 588 977 Kč 4 588 977 Kč

dotace: 2 500 000 Kč 2 500 000 Kč 2 500 000 Kč 2 500 000 Kč 2 500 000 Kč 2 500 000 Kč

žadatel/é:

010C Kostel sv. Michala, Opatovická, V Jirchářích, Praha 1, k.ú. Nové Město
ÚČEL DOTACE

NÁKLADY dle žádosti návrh OPP RHMP ZHMP

celkové: 924 909 Kč 924 909 Kč 924 909 Kč 924 909 Kč 924 909 Kč 924 909 Kč

vlastní: 474 909 Kč 474 909 Kč 474 909 Kč 474 909 Kč 474 909 Kč 474 909 Kč

dotace: 450 000 Kč 450 000 Kč 450 000 Kč 450 000 Kč 450 000 Kč 450 000 Kč

žadatel/é:

011C Fara u kostela sv. Vojtěcha Praha - Nové Město, č.p. 214, Pštrossova 17, Praha 1, k.ú. Nové 

ÚČEL DOTACE

NÁKLADY dle žádosti návrh OPP RHMP ZHMP

celkové: 397 911 Kč 375 831 Kč 375 831 Kč 375 831 Kč 375 831 Kč 375 831 Kč

vlastní: 147 786 Kč 138 831 Kč 138 831 Kč 138 831 Kč 138 831 Kč 138 831 Kč

dotace: 250 125 Kč 237 000 Kč 237 000 Kč 237 000 Kč 237 000 Kč 237 000 Kč

žadatel/é:

014C Kostel sv. Ludmily Praha - Vinohrady, náměstí Míru,  Praha 2, k.ú. Vinohrady
ÚČEL DOTACE

NÁKLADY dle žádosti návrh OPP RHMP ZHMP

celkové: 487 180 Kč 487 180 Kč 487 180 Kč 487 180 Kč 487 180 Kč 487 180 Kč

vlastní: 170 520 Kč 177 180 Kč 177 180 Kč 177 180 Kč 177 180 Kč 177 180 Kč

dotace: 316 660 Kč 310 000 Kč 310 000 Kč 310 000 Kč 310 000 Kč 310 000 Kč

žadatel/é:

stanovisko 
Komise RHMP 

oprava krovu a střechy jižní 
boční lodi kostela

ŽÁDOST O dotace

Slovenský evangelický a. v. církevní sbor v Praze, se sídlem V jirchářích 152/14, 110 00 Praha 1

stanovisko 
Výboru ZHMP

restaurování zábradlí chóru 
a kazatelny

Římskokatolická farnost u kostela Matky Boží před Týnem Praha - Staré Město, se sídlem Celetná 601/5, 110 00 Praha 1

stanovisko 
Výboru ZHMP

stanovisko 
Výboru ZHMP

1. priorita: oprava ohradní zdi 
fary u kostela sv. Vojtěcha                                                     

2. priorita: oprava oplocení u 
fary sv. Vojtěcha

ŽÁDOST O dotace stanovisko 
Komise RHMP 

oprava krovu a střechy jižní 
boční lodi kostela

restaurování zábradlí chóru a 
kazatelny

ŽÁDOST O dotace stanovisko 
Komise RHMP 

stanovisko 
Výboru ZHMP

havarijní oprava břidlicové 
střechy nad sakristií kostela

1. priorita: oprava ohradní 
zdi fary u kostela sv. 

Vojtěcha                                                     
2. priorita: oprava oplocení u 

fary sv. Vojtěcha

Římskokatolická farnost u kostela sv. Vojtěcha Praha - Nové Město,  se sídlem Pštrossova 214/17, 110 00 Praha 1

ŽÁDOST O dotace stanovisko 
Komise RHMP 

havarijní oprava břidlicové 
střechy nad sakristií kostela

Římskokatolická farnost u kostela sv. Ludmily Praha - Vinohrady,  se sídlem Jugoslávská 662/27, 120 00 Praha 2

1



015C Kostel Nejsvětější Trojice v Podskalí Praha - Nové Město, Trojická, Praha 2 , k.ú. Nové Město
ÚČEL DOTACE

NÁKLADY dle žádosti návrh OPP RHMP ZHMP

celkové: 377 760 Kč 377 760 Kč 377 760 Kč 377 760 Kč 377 760 Kč 377 760 Kč

vlastní: 132 760 Kč 142 760 Kč 142 760 Kč 142 760 Kč 142 760 Kč 142 760 Kč

dotace: 245 000 Kč 235 000 Kč 235 000 Kč 235 000 Kč 235 000 Kč 235 000 Kč

žadatel/é:

016C Kostel Nejsvětějšího Srdce Páně, nám. Jiřího z Poděbrad, Praha 3 , k.ú. Vinohrady
ÚČEL DOTACE

NÁKLADY dle žádosti návrh OPP RHMP ZHMP

celkové: 7 276 893 Kč 2 028 871 Kč 3 924 321 Kč 3 924 321 Kč 3 924 321 Kč 3 924 321 Kč

vlastní: 2 551 893 Kč 778 871 Kč 1 624 321 Kč 1 624 321 Kč 1 624 321 Kč 1 624 321 Kč

dotace: 4 725 000 Kč 1 250 000 Kč 2 300 000 Kč 2 300 000 Kč 2 300 000 Kč 2 300 000 Kč

žadatel/é:

017C Nový židovský hřbitov v Praze 3, č.p. 712, Izraelská 1, Praha 3, k.ú. Žižkov

ÚČEL DOTACE

NÁKLADY dle žádosti návrh OPP RHMP ZHMP

celkové: 2 819 340 Kč 1 392 190 Kč 1 392 190 Kč 1 392 190 Kč 1 392 190 Kč 1 392 190 Kč

vlastní: 1 159 340 Kč 522 190 Kč 522 190 Kč 522 190 Kč 522 190 Kč 522 190 Kč

dotace: 1 660 000 Kč 870 000 Kč 870 000 Kč 870 000 Kč 870 000 Kč 870 000 Kč

žadatel/é:

ŽÁDOST O dotace stanovisko 
Komise RHMP 

stanovisko 
Výboru ZHMP

výmalba kleneb kostela - 
1. etapa

výmalba kleneb kostela - 
1. etapa

Římskokatolická farnost u kostela Nejsvětější Trojice v Podskalí Praha - Nové Město,  se sídlem Vyšehradská 430/41, 128 00 Praha 2

ŽÁDOST O dotace stanovisko 
Komise RHMP 

stanovisko 
Výboru ZHMP

1. priorita: obnova exteriéru 
hlavní lodi a sakristie kostela - 4. 

etapa východní fasáda
2. priorita: obnova exteriéru 

hlavní lodi a sakristie kostela - 2. 
a  3. etapa jižní fasáda

obnova exteriéru hlavní lodi a 
sakristie kostela - 2. a  3. etapa 

jižní fasáda

ŽÁDOST O dotace
stanovisko 

Komise RHMP 
stanovisko 

Výboru ZHMP

1. priorita: záchranné práce na 
náhrobcích 1462 - 1570 - oprava, 

stabilizace, restaurování
2. priorita: záchranné práce na 

náhrobcích 1571 - 1648 - oprava, 
stabilizace, restaurování

3. priorita: záchranné práce na 
náhrobcích 1649 - 1676 - oprava, 

stabilizace, restaurování

záchranné práce na 
náhrobcích 1462 - 1570 - 

oprava, stabilizace, 
restaurování

Židovská obec v Praze, se sídlem Maiselova 250/18, 110 00 Praha 1

Římskokatolická farnost u kostela Nejsvětějšího Srdce Páně Praha - Vinohrady,  se sídlem náměstí Jiřího z Poděbrad 112/19, 130 00 Praha 3

2



019C Kostel  sv. Jakuba Staršího, Kostelní náměstí, Praha 4, k.ú. Kunratice

ÚČEL DOTACE

NÁKLADY dle žádosti návrh OPP RHMP ZHMP

celkové: 730 924 Kč 713 674 Kč 713 674 Kč 713 674 Kč 713 674 Kč 713 674 Kč

vlastní: 255 924 Kč 263 674 Kč 263 674 Kč 263 674 Kč 263 674 Kč 263 674 Kč

dotace: 475 000 Kč 450 000 Kč 450 000 Kč 450 000 Kč 450 000 Kč 450 000 Kč

žadatel/é:

020C Kostel sv. Michaela Archanděla Praha - Podolí, Pod Vyšehradem, Praha 4 , k.ú. Podolí
ÚČEL DOTACE

NÁKLADY dle žádosti návrh OPP RHMP ZHMP

celkové: 997 072 Kč 997 072 Kč 997 072 Kč 997 072 Kč 997 072 Kč 997 072 Kč

vlastní: 348 976 Kč 377 072 Kč 377 072 Kč 377 072 Kč 377 072 Kč 377 072 Kč

dotace: 648 096 Kč 620 000 Kč 620 000 Kč 620 000 Kč 620 000 Kč 620 000 Kč

žadatel/é:

022C Starý židovský hřbitov v Praze 5, č.p. 2556, U starého židovského hřbitova, Praha 5, k.ú. Smíchov
ÚČEL DOTACE

NÁKLADY dle žádosti návrh OPP RHMP ZHMP

celkové: 688 850 Kč 688 850 Kč 688 850 Kč 688 850 Kč 688 850 Kč 688 850 Kč

vlastní: 283 850 Kč 283 850 Kč 283 850 Kč 283 850 Kč 283 850 Kč 283 850 Kč

dotace: 405 000 Kč 405 000 Kč 405 000 Kč 405 000 Kč 405 000 Kč 405 000 Kč

žadatel/é:

024C Kostel sv. Jiří v Praze - Hloubětíně, Hloubětínská, Praha 9, k.ú. Hloubětín
ÚČEL DOTACE

NÁKLADY dle žádosti návrh OPP RHMP ZHMP

celkové: 628 888 Kč 628 888 Kč 628 888 Kč 628 888 Kč 628 888 Kč 628 888 Kč

vlastní: 220 888 Kč 238 888 Kč 238 888 Kč 238 888 Kč 238 888 Kč 238 888 Kč

dotace: 408 000 Kč 390 000 Kč 390 000 Kč 390 000 Kč 390 000 Kč 390 000 Kč

žadatel/é:

ŽÁDOST O dotace stanovisko 
Komise RHMP 

stanovisko 
Výboru ZHMP

havarijní oprava prejzové 
střešní krytiny nad hlavní lodí - 

2. etapa

ŽÁDOST O dotace stanovisko 
Komise RHMP 

stanovisko 
Výboru ZHMP

restaurování sakristie - 
nástěnných maleb a 

barokních dveří

Židovská obec v Praze, se sídlem Maiselova 250/18, 110 00 Praha 1

ŽÁDOST O dotace stanovisko 
Komise RHMP 

stanovisko 
Výboru ZHMP

záchranné práce na havarijních 
náhrobcích 371 - 422 - oprava, 

stabilizace, restaurování 

restaurování sakristie - 
nástěnných maleb a 

barokních dveří

záchranné práce na 
havarijních náhrobcích 371 - 

422 - oprava, stabilizace, 
restaurování 

havarijní oprava prejzové 
střešní krytiny nad hlavní 

lodí - 2. etapa

Římskokatolická farnost u kostela sv. Michaela Archanděla Praha - Podolí, se sídlem Domkářská 21/1, 102 00 Praha 10

Římskokatolická farnost u kostela sv. Jakuba Staršího Praha - Kunratice, se sídlem Kostelní náměstí 16, 148 00 Praha 4

ŽÁDOST O dotace stanovisko 
Komise RHMP 

stanovisko 
Výboru ZHMP

sanace, odvlhčení a větrání 
kostela - etapa 2019

sanace, odvlhčení a větrání 
kostela - etapa 2019

Římskokatolická farnost u kostela sv. Jiří Praha - Hloubětín, se sídlem Platnéřská 191/6, 110 00 Praha 1

3



026C Kostel sv. Václava Praha - Vršovice, náměstí Svatopluka Čecha, Praha 10, k.ú. Vršovice

ÚČEL DOTACE

NÁKLADY dle žádosti návrh OPP RHMP ZHMP

celkové: 696 608 Kč 696 608 Kč 696 608 Kč 696 608 Kč 696 608 Kč 696 608 Kč

vlastní: 243 813 Kč 261 608 Kč 261 608 Kč 261 608 Kč 261 608 Kč 261 608 Kč

dotace: 452 795 Kč 435 000 Kč 435 000 Kč 435 000 Kč 435 000 Kč 435 000 Kč

žadatel/é:

028C Kostel Petra a Pavla v Řeporyjích, Řeporyjské náměstí , Praha 13, k.ú. Řeporyje
ÚČEL DOTACE

NÁKLADY dle žádosti návrh OPP RHMP ZHMP

celkové: 1 833 546 Kč 1 321 341 Kč 1 111 346 Kč 1 111 346 Kč 1 111 346 Kč 1 111 346 Kč

vlastní: 733 546 Kč 496 341 Kč 411 346 Kč 411 346 Kč 411 346 Kč 411 346 Kč

dotace: 1 100 000 Kč 825 000 Kč 700 000 Kč 700 000 Kč 700 000 Kč 700 000 Kč

žadatel/é:

030C Poutní kostel Panny Marie Vítězné na Bílé Hoře, Karlovarská 3/6, Praha 17, k.ú. Řepy
ÚČEL DOTACE

NÁKLADY dle žádosti návrh OPP RHMP ZHMP

celkové: 3 196 090 Kč 3 196 090 Kč 3 196 090 Kč 3 196 090 Kč 3 196 090 Kč 3 196 090 Kč

vlastní: 1 119 090 Kč 1 196 090 Kč 1 196 090 Kč 1 196 090 Kč 1 196 090 Kč 1 196 090 Kč

dotace: 2 077 000 Kč 2 000 000 Kč 2 000 000 Kč 2 000 000 Kč 2 000 000 Kč 2 000 000 Kč

žadatel/é:

ŽÁDOST O dotace stanovisko 
Komise RHMP 

stanovisko 
Výboru ZHMP

havarijní oprava měděné 
střešní krytiny kostela  - levá 

boční loď 2. část

havarijní oprava měděné 
střešní krytiny kostela  - levá 

boční loď 2. část

Římskokatolická farnost u kostelů sv. Mikuláše a sv. Václava Praha - Vršovice, se sídlem Vršovické náměstí 84/6, 101 00 Praha 10

ŽÁDOST O dotace stanovisko 
Komise RHMP 

stanovisko 
Výboru ZHMP

1. priorita: obnova bočních 
protějškových oltářů

2. priorita: oprava ohradní zdi 
kolem kostela severní část

3. priorita: oprava ohradní zdi 
kolem kostela jižní část

oprava ohradní zdi kolem 
kostela severní část

a oprava ohradní zdi kolem 
kostela jižní část

Římskokatolická farnost Ořech, se sídlem Baarovo náměstí 10, 252 25 Praha - západ

ŽÁDOST O dotace stanovisko 
Komise RHMP 

stanovisko 
Výboru ZHMP

fasády nárožních kaplí a 
ambitů v nádvoří a východní 

fasáda fary

fasády nárožních kaplí a 
ambitů v nádvoří a východní 

fasáda fary

Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty, se sídlem Markétská 28/1, 169 00 Praha 17            
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Příloha č. 6 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 7/9 ze dne 23. 5. 2019

     dle žádosti OPP Komise RHMP  Výbor ZHMP         RHMP         ZHMP

    NÁKLADY

celkové: 4 754 044 Kč 4 363 081 Kč 4 363 081 Kč 4 363 081 Kč 4 363 081 Kč 4 363 081 Kč

vlastní: 1 729 044 Kč 1 558 081 Kč 1 558 081 Kč 1 558 081 Kč 1 558 081 Kč 1 558 081 Kč

dotace: 3 025 000 Kč 2 805 000 Kč 2 805 000 Kč 2 805 000 Kč 2 805 000 Kč 2 805 000 Kč

vysvětlivky:
OPP MHMP - odbor památkové péče  MHMP

RHMP - Rada hlavního města Prahy 

ZHMP - Zastupitelstvo hlavního města Prahy

4 žádosti navrženy na poskytnutí dotace

Komise RHMP - Komise RHMP pro udělování grantů vlastníkům památkově významných objektů 

Výbor ZHMP - Výbor pro územní rozvoj, územní plán a památkovou péči ZHMP 

STATISTIKA

rekapitulace movité kulturní památky - dotace nad 200 000 Kč - u projektů není založena veřejná podpora 

Sestavit statistiku



GRANTY VLASTNÍKŮM PAMÁTKOVĚ VÝZNAMNÝCH OBJEKTŮ NA ROK 2019 - MOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY

001M Kostel sv. Haštala, Haštalská, Praha 1, k.ú. Staré Město
ÚČEL DOTACE

NÁKLADY dle žádosti návrh OPP RHMP ZHMP

celkové: 1 493 298 Kč 1 467 470 Kč 1 467 470 Kč 1 467 470 Kč 1 467 470 Kč 1 467 470 Kč

vlastní: 543 298 Kč 522 470 Kč 522 470 Kč 522 470 Kč 522 470 Kč 522 470 Kč

dotace: 950 000 Kč 945 000 Kč 945 000 Kč 945 000 Kč 945 000 Kč 945 000 Kč

žadatel/é:

002M Kostel Nejsvětější Trojice, U Trojice , Praha 5, k.ú. Smíchov
ÚČEL DOTACE

NÁKLADY dle žádosti návrh OPP RHMP ZHMP

celkové: 546 250 Kč 546 250 Kč 546 250 Kč 546 250 Kč 546 250 Kč 546 250 Kč

vlastní: 191 250 Kč 196 250 Kč 196 250 Kč 196 250 Kč 196 250 Kč 196 250 Kč

dotace: 355 000 Kč 350 000 Kč 350 000 Kč 350 000 Kč 350 000 Kč 350 000 Kč

žadatel/é:

003M Chrám Panny Marie Vítězné, Karmelitská, Praha 1, k.ú. Malá Strana
ÚČEL DOTACE

NÁKLADY dle žádosti návrh OPP RHMP ZHMP

celkové: 1 907 850 Kč 1 867 600 Kč 1 867 600 Kč 1 867 600 Kč 1 867 600 Kč 1 867 600 Kč

vlastní: 707 850 Kč 667 600 Kč 667 600 Kč 667 600 Kč 667 600 Kč 667 600 Kč

dotace: 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:

008M Kostel sv. Gotharda Praha - Bubeneč, Krupkovo náměstí 32/6, 160 00 Praha 6, k.ú. Bubeneč
ÚČEL DOTACE

NÁKLADY dle žádosti návrh OPP RHMP ZHMP

celkové: 806 646 Kč 481 761 Kč 481 761 Kč 481 761 Kč 481 761 Kč 481 761 Kč

vlastní: 286 646 Kč 171 761 Kč 171 761 Kč 171 761 Kč 171 761 Kč 171 761 Kč

dotace: 520 000 Kč 310 000 Kč 310 000 Kč 310 000 Kč 310 000 Kč 310 000 Kč

žadatel/é:

ŽÁDOST O dotace

restaurování varhan - 
vzdušnice, píšťalnic a 

píšťalového fondu hlavního 
stroje varhan, II. etapa

restaurování varhan - 
vzdušnice, píšťalnic a 

píšťalového fondu hlavního 
stroje varhan, II. etapa

Římskokatolická farnost u kostela Nejsvětější Trojice Praha - Košíře, se sídlem Strahovské nádvoří 132/1, 118 00 Praha 1

stanovisko 
Komise RHMP 

stanovisko 
Komise RHMP 

stanovisko 
Výboru ZHMP

restaurování podstavce 
hlavního oltáře - dřevěná 
architektura (bez menzy), 

zlacené konzole pod sochami

ŽÁDOST O dotace

restaurování varhanní skříně restaurování varhanní skříně

Římskokatolická farnost u kostela Matky Boží před Týnem Praha - Staré Město, se sídlem  Celetná 601/5, 110 00 Praha 1

stanovisko 
Komise RHMP 

stanovisko 
Výboru ZHMP

Klášter Pražského Jezulátka, se sídlem Karmelitská 385/9, PSČ 118 00 Praha 1

stanovisko 
Výboru ZHMP

ŽÁDOST O dotace

restaurování podstavce 
hlavního oltáře - dřevěná 
architektura (bez menzy), 

zlacené konzole pod 
sochami

ŽÁDOST O dotace
stanovisko 

Komise RHMP 
stanovisko 

Výboru ZHMPrestaurování mobiliáře kostela 2. 
etapa - hlavní oltář s menzou, 

boční oltář sv. Jana 
Nepomuckého, boční oltář Srdce 

páně, zpovědnice, kazatelna, 
vstupní dveře do kostela, tři kusy 

klekátek, socha sv. Josefa s 
konzolí, socha Panny Marie, 

vřetenové točité schodiště na kůr

restaurování mobiliáře kostela 2. 
etapa - hlavní oltář s menzou, 

boční oltář sv. Jana 
Nepomuckého, boční oltář 
Srdce páně, zpovědnice, 

kazatelna, socha sv. Josefa s 
konzolí, socha Panny Marie

Římskokatolická farnost u kostela sv. Gotharda Praha - Bubeneč, se sídlem Krupkovo náměstí 32/6, 160 00 Praha 6

1



Příloha č. 7 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 7/9 ze dne 23. 5. 2019 
 

 
 

stejnopis č. 
 

VE Ř E J N O P R ÁVN Í  S M LO UVA  
o poskytnutí dotace 

č. DOT/80/02/000000/2019  
č. dotace …. 

 
 

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“) (dále jen „smlouva“), mezi těmito subjekty 
(smluvními stranami):    
 
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 a účel smlouvy 

1. Předmětem smlouvy je poskytnutí dotace poskytovatelem příjemci ve výši ………. Kč 
(slovy ………………… korun českých) na zachování či obnovu památkové hodnoty a 
podstaty hmotného objektu (dále jen „obnova objektu“) v roce 2019: 
…………………………………………………………………………. (dále jen „dotace“). 
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nebo (v případě dotace na zachování či obnovu památkové hodnoty a podstaty hmotného 
objektu - movité kulturní památky umístěné na veřejně přístupném místě na území hl. m. 
Prahy) 

1. Předmětem smlouvy je poskytnutí dotace poskytovatelem příjemci ve výši…………. Kč 
(slovy……………. korun českých) na zachování či obnovu památkové hodnoty a podstaty 
hmotného objektu (dále jen „obnova objektu“) v roce 2019: 
……………………………………......................................................, 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. ……………… (dále jen „dotace“). 

Výše dotace představuje ….. % z celkových způsobilých (uznatelných) nákladů památkové 
obnovy, uvedených v Článku II. bod a) této smlouvy. 

2. V souladu s  § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších 
předpisů, tímto poskytovatel potvrzuje, že tuto smlouvu schválilo Zastupitelstvo hlavního 
města Prahy usnesením  č. ………. ze dne……... 

3. Poskytovatel poskytne příjemci dotaci na obnovu objektu, uvedeného v odstavci 1 Článku 
I. této smlouvy, v rozsahu prací specifikovaných v odstavci 5/6 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. 

4. Tato dotace je poskytována 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 dotace není poskytována 
jako podpora malého rozsahu, tento odstavec se neuvádí.). 

5. Žadateli, kterému byla dotace ZHMP schválena formou veřejné podpory v režimu „de 
minimis“ a ke dni podpisu smlouvy by došlo k překročení celkové výše podpory „de 
minimis“, budou finanční prostředky poskytnuty pouze do této výše (V případě, že dotace 
není poskytována jako podpora malého rozsahu, tento odstavec se neuvádí.). 

6. Poskytnutí  dotace kumulativně nenaplňuje znaky veřejné podpory dle čl. 107 odst. 1 
Smlouvy o fungování EU a uvedená dotace  nezakládá veřejnou podporu. (V případě, že 
dotace je poskytována jako podpora malého rozsahu, tento odstavec se neuvádí.). 
 

7. Příjemce se zavazuje použít dotaci výlučně na tyto stavební a případné restaurátorské práce:  
……………………………………………………………………………………….............. 

8. Příjemce poskytnutou dotaci přijímá a zavazuje se dodržovat podmínky pro její čerpání 
uvedené v této smlouvě. 

 
II. Čerpání dotace 

Podmínky pro čerpání poskytnuté dotace:  

a) celkové náklady na stavební a případné restaurátorské práce uvedené v Článku I. odst. 
5/6 této smlouvy budou činit minimálně ……………. Kč s DPH/bez DPH 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 
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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 „SUP“), 
s průběhem jejich realizace a před zakrytím těchto prací písemně vyzvat SUP 
k prohlídce; 

e) příjemce dotace v termínu do pátku 6. 9. 2019 potvrdí písemně (e-mailem) OPP 
MHMP, že práce budou realizovány v souladu se smlouvou (např. bude dodržen 
předmět dotace, výše celkových nákladů) nebo oznámí změnu, která by ovlivnila (se 
týkala) smlouvy, jinak nárok na poskytnutí dotace zaniká; 

f)  příjemce dotace je povinen požádat po ukončení prací nejpozději do pátku 1. 11. 2019 
(telefonicky, e-mailem) zástupce OPP MHMP o stanovení termínu závěrečné kontroly 
provedených prací, na které byla poskytnuta dotace. Poskytovatel prostřednictvím svých 
zástupců OPP MHMP stanoví termín závěrečné kontroly provedených prací, na které 
byla poskytnuta dotace; 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 do pátku 15. 11. 2019, 
ve zvláště odůvodněných případech může ředitel OPP MHMP na písemnou, 
odůvodněnou žádost příjemce schválit jiný termín kontroly, tak byly jí bylo možno 
uskutečnit nejpozději do středy 4. 12. 2019, jinak nárok na poskytnutí dotace zaniká; 

g) při závěrečné kontrole provedených prací, na které byla poskytnuta dotace, bude 
odevzdán formulář „Vyúčtování dotace“ za rok 2019, 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 2019, 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 dotace a 
v případě restaurátorských prací restaurátorskou zprávu a kopii povolení k restaurování 
podle písmene c) Článku II. této smlouvy. Je-li příjemce dotace ke dni vyúčtování 
dotace plátcem daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) a uplatní-li odpočet DPH, 
předloží také kopii registrace k DPH;  

h) poskytnutá dotace bude poskytovatelem proplacena příjemci nejpozději do pátku 19. 12. 
2019 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 dotace dle tohoto 
článku, a po předání vyplněných Formulářů. 
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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 dotaci 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 dotace.  

2. Příjemce se zavazuje umožnit poskytovateli na základě písemné výzvy provedení 
veřejnosprávní kontroly nakládání s poskytnutou dotací 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, 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 dotace účtovat odděleně na samostatných analytických účtech 
nebo vést poskytnutou dotaci odděleně v účetní evidenci, popř. vést pro poskytnutou dotaci 
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 dotace 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 dotace, je příjemce povinen vrátit poskytovateli celou dotaci, a to do 30 
kalendářních dnů od zápisu změny vlastníka / spoluvlastníků ve veřejném seznamu 
(katastru nemovitostí). Je-li příjemcem dotace společenství vlastníků, je povinno při 
převodu vlastnictví jednotky (jednotek) vrátit poskytovateli poměrnou část dotace, 
odpovídající výši spoluvlastnického podílu, který je předmětem převodu; je-li příjemcem 
dotace vlastník / spoluvlastníci jednotky v objektu, který je předmětem bytového 
spoluvlastnictví podle občanského zákoníku, je povinen vrátit poskytovateli dotaci v plné 
výši. 

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

7. Příjemce se zavazuje dodržovat Zásady pro poskytování grantů hl. m. Prahy vlastníkům 
památkově významných objektů v roce 2019, schválené jako Příloha č. 1 k usnesení Rady 
hlavního města Prahy č. 1484 ze dne 12. 6. 2018, ve znění usnesení Rady hlavního města 
Prahy č. 366 ze dne 11. 3. 2019 (dále jen „Zásady“). 
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8. Přijetí dotace 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 dotace 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. 5/6 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. 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 poskytnuté dotace. 

 
12. Příjemce se zavazuje uvádět na všech propagačních materiálech či v rámci jiné realizace 

projektu jako poskytovatele hlavní město Prahu. K tomuto účelu uděluje poskytovatel 
příjemci souhlas s užíváním loga hlavního města Prahy. Použití loga se řídí podle „Manuálu 
jednotného vizuálního stylu hlavního města Prahy – grafického manuálu HMP“ dostupného 
na https://praha.brandcloud.pro/. Poskytovatel si vyhrazuje právo využít případné 
informace a výstupy realizovaného účelu dotace včetně digitální a tištěné prezentace ke své 
prezentaci a k případnému poskytnutí třetí osobě. Příjemce se zavazuje toto právo 
poskytovatele strpět a poskytnout k jeho realizaci veškerou součinnost. 

 
13. Informační povinnost Poskytovatele dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 

2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním 
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES („GDPR") 
účinného od 25. 5. 2018 je ze strany Poskytovatele splněna prostřednictvím informace 
uveřejněné na portálu www.praha.eu, a to na adrese: 
http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/gdpr/index.html. 

 

 
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 dotace snížena poměrně tomuto rozdílu (zaokrouhleno směrem dolů na 
tisíce Kč). Snížení dotace podle tohoto odstavce předkládá věcně příslušný člen Rady 

https://praha.brandcloud.pro/
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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 dotace se nemění.  

2. V případě provedení pouze části prací, na které byla dotace poskytnuta, bude dotace 
snížena ve výši odpovídající neprovedeným pracím (v porovnání s objemem a druhem prací 
uvedených v této smlouvě). Snížení dotace bude zaokrouhleno směrem dolu na tisíce Kč. 
Snížení dotace 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 poskytnutou 
dotaci, 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.  

 

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 dotace. V případě, že již byla 
dotace, či její část, poskytovatelem příjemci proplacena, je příjemce povinen již 
proplacenou částku vrátit poskytovateli, a to nejpozději do 30 dnů od zániku smlouvy;   
c) zrušením dle § 167, odst. 1 a 2  správního řádu, tzn. podá-li smluvní strana ze zákonem 
stanovených důvodů návrh na zrušení smlouvy a ostatní strany s ním vysloví souhlas, 
smlouva zaniká dnem, kdy písemný souhlas poslední ze smluvních stran došel smluvní 
straně, která návrh podala.  
 

 
VI. Závěrečná ustanovení 

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
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). 

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. 
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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. 

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 7 (sedmi) 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 ……….                V Praze dne ……….  

 
 
 
 
 
…….….............................................. ………………........................................... 

      za příjemce             za poskytovatele  
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Příloha č. 1 k smlouvě č. DOT/80/02/000000/2019 
 

VYÚČTOVÁNÍ DOTACE 
pro příjemce dotace vlastníkům památkově významných objektů v roce 2019 
 
Vyplněný formulář s požadovanými doklady předá příjemce dotace poskytovateli  (resp. osobě 
pověřené) zástupci OPP MHMP při závěrečné kontrole provedených prací 

 
Číslo dotace:       Účel, na který byla dotace poskytnuta: 
   

 
Skutečný začátek a konec realizace prací, na které byla dotace poskytnuta: 

 
Začátek: Konec: 

 
Přehled financování 

vyplňte v souladu s přiloženými účetními nebo daňovými doklady 
(týká se prací, na které byla dotace poskytnuta) 

náklady v Kč 
(podle přiložených účetních 
nebo daňových dokladů) 

A - celkový rozpočet prací ( = C + B )    

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

C - výše schválené dotace ( = 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 dotace (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 smlouvě č. DOT/80/02/000000/2019 
 
 

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ* 
 

o „Přehledu dotací poskytnutých z veřejných rozpočtů v rámci celé ČR“ 
v návaznosti na schválený projekt hl. m. Prahy  - rok 2019 

č. dotace:    
 
Objekt:  
 
Účel dotace:  
 

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 dotace (resp. osob oprávněných k potvrzení Čestného 
prohlášení):  
 
 
 

 
*Vyplněný formulář s požadovanými doklady předá příjemce dotace (resp. osoba pověřená) 
zástupci OPP MHMP při závěrečné kontrole provedených prací 
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Důvodová zpráva  
ZHMP 

 

Usnesením RHMP č. 952 ze dne 20. 5. 2019 bylo v rámci kap. 0680, § 3322, ORG 0098006, UZ 
000000115 schváleno poskytnutí dotace vlastníkům památkově významných objektů v roce 2019 

nepřevyšující u jednoho projektu výši dotace - 200 000 Kč v celkové částce 3 573 000 Kč dle 
přílohy č. 1 - 5 usnesení.  
Tímto usnesením RHMP také souhlasila s poskytnutím dotace vlastníkům památkově 
významných objektů v roce 2019 u objektů převyšující u jednoho projektu výši dotace - 200 000 

Kč v celkové částce 49 567 000 Kč. V rámci přílohy č. 1 usnesení nebyla schválena jedna žádost 
o dotaci na rok 2019 (dále jen Žádost) z důvodu nadhodnocení stavebních prací specifikovaných 
v položkovém rozpočtu. Bylo tak schváleno a odsouhlaseno poskytnout v roce 2019 dotace 

v celkové výši 53 140 000 Kč. Do výše rozpočtu schváleného pro granty vlastníkům památkově 
významných objektů na rok 2019 tj. do výše 60 000 000 Kč nebyla celkem poskytnuta 
(přidělena) částka 6 860 000 Kč včetně dotace na objekt, u kterého bylo zjištěno nadhodnocení 
stavebních prací tak, jak je již výše uvedeno. Finanční prostředky ve výši 6 860 000 Kč budou 

navrženy na převod z roku 2019 do roku 2020 ke stejnému účelu a pro stejný dotační program. 

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 dotace vlastníkům památkově významných objektů 
v roce 2019 předložen na základě doporučení Komise RHMP pro udělování grantů vlastníkům 
památkově významných objektů (dále jen Komise RHMP) a na základě doporučení Výboru pro 
územní rozvoj, územní plán a památkovou péči ZHMP (dále jen Výbor ZHMP), který se, na 

svém zasedání při projednávání návrhu na poskytnutí dotace, ztotožnil s návrhem Komise 
RHMP. 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 byly před projednáváním v Radě hl. m. Prahy předány 
soudnímu znalci, který posoudil výši nákladů stavebních a restaurátorských prací. Současně 
vyhodnotil u těchto Žádostí, zda jsou ceny vzhledem k povaze a rozsahu prací cenami 
obvyklými. Ze znaleckých posudků jednotlivých Žádostí vyplynulo, že u jedné Žádosti vedené 
pod č. 001 (ostatní památkově významné objekty – nemovitá věc) bylo zjištěno nadhodnocení 
stavebních prací specifikovaných v položkovém rozpočtu, který byl její nedílnou součástí. U 

všech dalších navrhovaných Žádostí na poskytnutí dotace 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 (položkovým rozpočtům) jsou uvedeny 

v příloze č. 3 k důvodové zprávě, přičemž kontrolní rozpočty, které byly zpracovány k posudkům 
jednotlivých rozpočtů Žádostí, jsou z důvodu objemnosti k dispozici u zpracovatele tisku a 

nejsou součástí této přílohy k důvodové zprávě. 
Znalecké posudky na věci nemovité včetně závěrečného vyhodnocení byly zpracovány v souladu 

s Rámcovou smlouvou INO/80/02/000965/2019, která byla se soudním znalcem uzavřena dne 
30. 1. 2019. Na základě dílčích objednávek č. 2/2019 - 5/2019, které na výše uvedenou 
Rámcovou smlouvu navazují, bylo posouzeno celkem 90 objektů, tzn., že přiložené znalecké 
posudky obsahují i projekty, které již byly schváleny usnesením RHMP č. 952 ze dne 20. 5. 

2019.  Znalecké posudky na věci movité byly vypracovány na základě objednávek č. 7/2019 – 

9/2019 a týkaly se celkem 7 objektů.  
Na základě výše uvedených skutečností a v souladu s usnesením RHMP č. 952 ze dne 20. 5. 

2019 se Zastupitelstvu hl. m. Prahy předkládá návrh schválit poskytnutí dotace vlastníkům 
památkově významných objektů v roce 2019 v celkové výši 49 567 000 Kč dle bodu I. tohoto 
usnesení včetně veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle přílohy č. 7 tohoto usnesení. 
Rekapitulace navrhovaných finančních prostředků vlastníkům památkově významných objektů 
v roce 2019 v návaznosti na schválený rozpočet kap. 0680, § 3322 - granty, ORG 0098006, UZ 

000000115, je uveden v příloze č. 4 k důvodové zprávě.  
Usnesení RHMP č. 952 ze dne 20. 5. 2019 je přílohou č. 5 k důvodové zprávě.  
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Veškeré projekty, které jsou předkládány Zastupitelstvu hl. m. Prahy ke schválení, jsou 
k nahlédnutí u zpracovatelů tisku. 
Projekty, u kterých je založena veřejná podpora, a které budou poskytnuty v režimu „de 
minimis“ jsou uvedeny v příloze č. 1  -  3  tohoto usnesení.  
 

 

 

 

 

 

 







































































































































































































































































































































































































































































částky

počet 
navrhovaných 
grantů

počet 
nenavrhovaných 
grantů 

č. přílohy dle 
návrhu usnesení poznámka

2 460 000 Kč 18 20

granty do 200 000 Kč (RHMP) založena veřejná 
podpora v režimu de minimis - ostatní památkově 
významné objekty  - schváleno usnesením RHMP č. 
952 ze dne 20. 5. 2019

235 000 Kč 3 1

granty do 200 000 Kč (RHMP) založena veřejná 
podpora v režimu de minimis - objekty ve 

vlastnictví církví a náboženských společností - 
schváleno usnesením RHMP č. 952 ze dne 20. 5. 
2019

90 000 Kč 1 1

granty do 200 000 Kč (RHMP) není založena 
veřejná podpora - ostatní památkově významné 
objekty - schváleno usnesením RHMP č. 952 ze dne 
20. 5. 2019

513 000 Kč 5 2

granty do 200 000 Kč (RHMP) není založena 
veřejná podpora  objekty ve vlastnictví církví a 
náboženských společností - schváleno usnesením 
RHMP č. 952 ze dne 20. 5. 2019

275 000 Kč 2 0

granty do 200 000 Kč (RHMP) není založena 
veřejná podpora - movité kulturní památky  - 
schváleno usnesením RHMP č.     ze dne 20. 5. 
2019

0 Kč 0 19

projekty navržené k nevyhovění (18) a jeden žadatel, 
který v průběhu grantového řízení odstoupil - 
ostatní památkově významné  objekty  - schváleno 
usnesením RHMP č.     ze dne 20. 5. 2019

0 Kč 0 1

projekty navržené k nevyhovění -  objekty ve 

vlastnictví církví a náboženských společností - 
schváleno usnesením RHMP č. 952 ze dne 20. 5. 
2019

0 Kč 0 1

projekty navržené k nevyhovění - jeden žadatel v 
průběhu grantového řízení odstoupil - movité 
kulturní památky -schváleno usnesením RHMP č. 
952 ze dne 20. 5. 2019

3 573 000 Kč 29 45

MEZISOUČET - schváleno usnesením RHMP č. 
952 ze dne 20.5.2019

30 300 000 Kč 42 0 1

granty nad 200 000 Kč (ZHMP) založena veřejná 
podpora v režimu de minimis - ostatní památkově 
významné objekty  

3 410 000 Kč 4 0 2

granty nad 200 000 Kč (ZHMP) založena veřejná 
podpora v režimu de minimis - objekty ve 

vlastnictví církví a náboženských společností 

400 000 Kč 1 0 3

granty nad 200 000 Kč (ZHMP) založena veřejná 
podpora v režimu de minimis - movité kulturní 
památky 

Příloha č. 4 k důvodové zprávě

Rekapitulace navrhovaných finančních prostředků  - granty vlastníkům památkově významných objektů v roce 2019 v 
návaznosti na schválený rozpočet kap. 0680, § 3322  -  60 000 000 Kč



750 000 Kč 2 0 4

granty nad 200 000 Kč (ZHMP) není založena 
veřejná podpora - ostatní památkově významné 
objekty 

11 902 000 Kč 14 0 5

granty nad 200 000 Kč (ZHMP) není založena 
veřejná podpora - objekty ve vlastnictví církví a 
náboženských společností

2 805 000 Kč 4 0 6

granty nad 200 000 Kč (ZHMP) není založena 
veřejná podpora - movité kulturní památky 

49 567 000 Kč 67 0
MEZISOUČET - ZHMP SCHVALUJE

6 860 000 Kč

MEZISOUČET - NEROZDĚLENO - NÁVRH NA 
PŘEVOD Z 2019 DO 2020

60 000 000 Kč 96 45 141

celkem dle schváleného rozpočtu pro rok 2019 v 
návaznosti na počet žádostí pro rok 2019

ŠEDĚ PODBARVENÁ POLE JSOU GRANTY, KTERÉ BYLY SCHVÁLENY USNESENÍM RHMP Č.  952  ZE DNE 20. 5. 2019  - DOTACE DO 200 TIS. 
KČ



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 952 
ze dne  20.5.2019 

k návrhu na udělení grantů vlastníkům památkově významných objektů v roce 2019 

 

Rada hlavního města Prahy   

I .   s c h v a l u j e  

1.  poskytnutí dotace vlastníkům památkově významných objektů, které nepřesahují 
částku 200 000 Kč v celkové výši 2 695 000 Kč  z běžných výdajů OPP MHMP, kap. 
0680 - granty, § 3322, ORG 0098006, UZ 000000115 dle přílohy č. 1 tohoto 
usnesení (ostatní památkově významné objekty - nemovité věci) a dle přílohy č. 2 
tohoto usnesení (objekty ve vlastnictví církví a náboženských společností - nemovité 
věci) s tím, že pokud by částka v režimu „de minimis" schválená žadatelům 
uvedeným v příloze č. 1 a č. 2  tohoto usnesení ke dni podpisu veřejnoprávní 
smlouvy o poskytnutí dotace znamenala u jednotlivých projektů překročení celkové 
výše podpory „de minimis", bude dotace poskytnuta pouze do této výše 

2.  poskytnutí dotace vlastníkům památkově významných objektů,  které nepřesahují 
částku 200 000 Kč v celkové výši 878 000 Kč  z běžných výdajů OPP MHMP, kap. 
0680 - granty, § 3322, ORG 0098006, UZ 000000115 dle přílohy č. 3 tohoto 
usnesení (ostatní památkově významné objekty - nemovité věci), dle přílohy č. 4 
tohoto usnesení (objekty ve vlastnictví církví a náboženských společností - nemovité 
věci) a dle přílohy č. 5 tohoto usnesení (objekty, které jsou movitými kulturními 
památkami) 

3.  neposkytnutí dotací vlastníkům památkově významných objektů dle přílohy č. 6 
tohoto usnesení (ostatní památkově významné objekty - nemovité věci), dle přílohy 
č. 7 tohoto usnesení  (objekty ve vlastnictví církví a náboženských společností) a 
přílohy č. 8 tohoto usnesení (objekty, které jsou movitými kulturními památkami) 

4.  veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle přílohy č. 9  a přílohy 10 tohoto 
usnesení 

I I .   s o u h l a s í  

1.  s poskytnutím dotace vlastníkům památkově významných objektů, které přesahují 
částku 200 000 Kč v celkové výši 34 110 000 Kč  z běžných výdajů OPP MHMP, 
kap. 0680 - granty, § 3322, ORG 0098006, UZ 000000115 dle přílohy č. 11 tohoto 
usnesení (ostatní památkově významné objekty - nemovité věci) a dle přílohy č. 12 
tohoto usnesení (objekty ve vlastnictví církví a náboženských společností - nemovité 
věci) a dle přílohy č. 13 tohoto usnesení (objekty, které jsou movitými kulturními 
památkami) s tím, že pokud by částka v režimu „de minimis" schválená žadatelům 
uvedeným v příloze č. 11, č. 12 a č. 13 tohoto usnesení ke dni podpisu 
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace znamenala u jednotlivých projektů 
překročení celkové výše podpory „de minimis", bude dotace poskytnuta pouze do 
této výše 

2.  s poskytnutím dotace vlastníkům památkově významných objektů, které přesahují 
částku 200 000 Kč v celkové výši 15 457 000 Kč  z běžných výdajů OPP MHMP, 



kap. 0680 - granty, § 3322, ORG 0098006, UZ 000000115 dle přílohy č. 14 tohoto 
usnesení (ostatní památkově významné objekty - nemovité věci), dle přílohy č. 15 
tohoto usnesení (objekty ve vlastnictví církví a náboženských společností - nemovité 
věci) a dle přílohy č. 16 tohoto usnesení (objekty, které jsou movitými kulturními 
památkami) 

3.  s veřejnoprávními smlouvami o poskytnutí dotace dle přílohy č. 17 a přílohy č. 18 
tohoto usnesení 

I I I .   n e s o u h l a s í  

s poskytnutím dotace vlastníkům památkově významných objektů, která přesahuje 
částku 200 000 Kč v celkové výši 300 000 Kč z běžných výdajů OPP MHMP, kap. 0680 - 
granty, § 3322, ORG 0098006, UZ 000000115 na objekt vedený pod č. 001 (ostatní 
památkově významné objekty - nemovité věci), který je součástí přílohy č. 11 tohoto 
usnesení z důvodu nesplnění podmínek uvedených v článku IV. bod 6 Zásad pro 
poskytování grantů vlastníkům památkově významných objektů v roce 2019 - 
nadhodnocení stavebních prací 

I V .   u k l á d á  

1.  radní MgA. Haně Třeštíkové 

1.  předložit Zastupitelstvu hl. m. Prahy ke schválení návrh na poskytnutí dotace 
vlastníkům památkově významných objektů vybraných v roce 2019 dle bodu II. 
tohoto usnesení, návrh na neposkytnutí dotace vlastníkům památkově 
významných objektů  dle bodu III. tohoto usnesení a  veřejnoprávní smlouvy o 
poskytnutí  dotace dle bodu II. tohoto usnesení 

Termín: 30.5.2019 

2.  podepsat veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace  dle bodu I. tohoto 
usnesení 

Termín: 24.5.2019 

3.  po schválení v Zastupitelstvu hl. m. Prahy podepsat veřejnoprávní smlouvy o 
poskytnutí dotace dle bodu II. tohoto usnesení 

Termín: 28.6.2019 



2.  MHMP - OPP MHMP 

1.  zpracovat a zajistit uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace  dle 
bodu I. tohoto usnesení 

Termín: 24.5.2019 

2.  po schválení v Zastupitelstvu hl. m. Prahy zpracovat a zajistit uzavření 
veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace -dle bodu II. tohoto usnesení a 
písemně sdělit žadateli, že jeho žádosti nebylo vyhověno a důvod nevyhovění 
dle bodu III. tohoto usnesení 

Termín: 28.6.2019 

3.  uplatnit v návrhu rozpočtu na rok 2020 převod nevyčerpaných finančních 
prostředků určených na poskytnutí dotace vlastníkům památkově významných 
objektů z roku 2019 do roku 2020 

Kontrolní termín: 15.7.2019 

4.  sdělit písemně bez zbytečného odkladu žadatelům, že jejich žádosti nebylo 
vyhověno a důvod jejího nevyhovění dle bodu I. tohoto usnesení 

Termín: 3.6.2019 

 

 
MUDr. Zdeněk Hřib v. r. 

primátor hl.m. Prahy 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Předkladatel:  radní MgA. Hana Třeštíková  
Tisk: R-32942  
Provede: radní MgA. Hana Třeštíková, MHMP - OPP MHMP  
Na vědomí: odborům MHMP  

  

  



kap. 0680, § 3322, UZ 115, ORG 098006000000

p
o

řa
d

í

č.
 g

ra
n

tu

objekt 

částka v Kč -  

neřijaté finanční 

prostředky 

předmět  grantu
částka schválena  - usnesení 

RHMP/ZHMP
stav poznámka / důvod změny

1 015

Mikulandská 122/4, k. 

ú. Nové Město, Praha 

1

100 000,00
rekonstrukce dvoru včetně 

souvisejících prací 

usnesení RHMP č. 952 ze dne 20. 5. 

2019 

Zánik práva na čerpání 

dotace

Příjemce dotace  (SVJ) odstoupil od dotace 

před podpisem veřejnoprávní smlouvy.            

2 037

Křížovnická 71/14, k. 

ú. Staré Město, Praha 

1

70 000,00

výroba repliky vstup. 

dvoukřídlých kazet. 

dřevěných dveří se zaskleným 

nadsvětlíkem 

usnesení RHMP č. 952 ze dne 20. 5. 

2019 

Zánik práva na čerpání 

dotace

Příjemce dotace (s.r.o.) odstoupil od 

dotace  před  podpisem veřejnoprávní 

smlouvy.    

3 050
Korunní 1164/49, k. ú. 

Vinohrady, Praha 2
150 000,00

repase a doplnění historické 

keramické dlažby v interiéru 

(podesty a mezipodesty)

usnesení RHMP č. 952 ze dne 20. 5. 

2019 

Projev vůle příjemce 

nečerpat poskytnutou 

dotaci - veřejnoprávní 

smlouva č. 

DOT/80/02/001007/2019

Příjemce dotace  (SVJ) odstoupil od dotace 

po podpisu veřejnoprávní smlouvy z 

důvodu nepřipravenosti prací a včetně 

nedodržení termínu realizace prací, který 

je stanoven ve veřejnoprávní smlouvě. 

4 002C

Kanovnický dům, č.p. 

63, Hradčanské 

náměstí 9, k.ú. 

Hradčany, Praha 1

30 000,00

restaurování vstupních 

dvoukřídlých dveří zadního 

domu

usnesení RHMP č. 952 ze dne 20. 5. 

2019 

Zánik práva na čerpání 

dotace

Příjemce (církev) odstoupil od poskytnutí 

dotace z důvodu nízkého finančního plnění 

ze strany poskytovatele dotace -                                                                   

před podpisem veřejnoprávní smlouvy.  

5 007M

Kostel sv. Štěpána, 

Štěpánská, Praha 2, 

k.ú. Nové Město

400 000,00
kompletní obnova oltáře 

Panny Marie Bolestné 

usnesení ZHMP č. 7/9 ze dne 23. 5. 

2019 

Projev vůle příjemce 

nečerpat poskytnutou 

dotaci - veřejnoprávní 

smlouva č. 

DOT/80/02/000977/2019

Příjemce (církev) odstoupil  od poskytnutí 

dotace z důvodu nízkého finančního plnění 

ze strany poskytovatele dotace -                                                                

po podpisu veřejnoprávní smlouvy.     

750 000,00

Příloha č. 2 k důvodové zprávě 

Revokované a krácené granty hl. m. Prahy vlastníkům památkově významných objektů - rok 2019

mezisoučet - 5 subjektů 

1



p
o

řa
d

í

č.
 g

ra
n

tu

objekt 
*částka v Kč - 

návrh krácení 
**přemět dotace návrh dalšího postupu

1 005

Karmelitská 381/15, 

k. ú. Malá Strana, 

Praha 1

10 000,00
obnova korunní římsy - 

konzolí 

 dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě 

č. DOT/80/02/001008/2019 - příloha č. 

1 k návrhu usnesení

2 011

Krakovská 1352/20, k. 

ú. Nové Město, Praha 

1 

24 000,00

výměna dvokřídlých 

špaletových oken s 

nadsvětlíkem na uliční fasádě

 dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě 

č. DOT/80/02/001035/2019 - příloha č. 

4 k návrhu usnesení

3 036
Krocínova 316/5, k. ú. 

Staré Město, Praha 1
190 000,00

oprava uliční fasády do ulice 

Karoliny Světlé

 dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě 

č. DOT/80/02/001053/2019 - příloha č. 

6 k návrhu usnesení

4 051
Legerova 616/78, k. ú. 

Vinohrady, Praha 2
339 000,00 oprava uliční fasády 

 dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě 

č. DOT/80/02/001054/2019 - příloha č. 

7 k návrhu usnesení

Kontrolou bylo zjištěno, že na stejný předmět prací byla z rozpočtu 

Městské části Praha 1 poskytnuta částka ve výši  1 500 000 Kč. 

Vzhledem k tomu, že součet dotací z veřejných zdrojů na shodný 

předmět (2 210 000 Kč) převyšoval celkové náklady stanovené ve 

veřejnoprávní smlouvě č. DOT/80/02/001053/2019 tj. 2 021 232 Kč, 

navrhuje se dotace schválená hl. m. Prahou snížit ze 710 000 Kč o 190 

000 Kč na 520 000 Kč.  Nově předložený rozpočet byl soudním znalcem 

z hlediska cen vyhodnocen jako nadhodnocený, proto nebyl tento 

rozpočet hl. m. Prahou akceptován. Předmět dotace se nemění. 

Příjemce dotace doložil nový položkový rozpočet skutečně 

realizovaných prací, dochází ke snížení celkových uznatelných nákladů z 

3 820 937 Kč na 2 645 732 Kč včetně snížení schválené dotace z 1 100 

000 Kč na 761 000 Kč. Při snížení celkových nákladů obnovy bude 

zachován stejný procentuální poměr původně udělené dotace. 

Předmět dotace se nemění. 

Kontrolou bylo zjištěno, že na stejný předmět prací byla z rozpočtu 

Městské části Praha 1 poskytnuta částka ve výši  222 840 Kč. Vzhledem 

k tomu, že součet dotací z veřejných zdrojů na shodný předmět (382 

840 Kč) převyšoval celkové náklady stanovené ve veřejnoprávní 

smlouvě č. DOT/80/02/001008/2019 tj. 374 197 Kč, navrhuje se dotaci 

schválenou hl. m. Prahou snížit  ze 160 000 Kč o 10 000 Kč na 150 000 

Kč. Předmět dotace se nemění. 

Příjemce dotace doložil nový položkový rozpočet skutečně 

realizovaných prací, dochází ke snížení celkových uznatelných nákladů z 

2 143 510 Kč na 2 066 243 Kč včetně snížení schválené dotace z 650 

000 Kč na 626 000 Kč. Při snížení celkových nákladů obnovy bude 

zachován stejný procentuální poměr původně udělené dotace. 

Předmět dotace se nemění. 

poznámka

2



5 060
Husinecká 793/23, k. 

ú. Žižkov, Praha 3
64 000,00

udržovací práce na uliční 

fasádě

 dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě 

č. DOT/80/02/001043/2019 - příloha 

č.8 k návrhu usnesení

6 063
Ondříčkova 1029/1, k. 

ú. Žižkov, Praha 3
300 000,00

výměna oken a balkónových 

dveří - uliční fasáda

 dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě 

č. DOT/80/02/001021/2019 - příloha č. 

9 k návrhu usnesení

7 081

Na Ořechovce 

250/30a, k. ú. 

Střešovice, Praha 6

116 000,00

obnova obvodového pláště - 

objektu - ústřední budova 

Ořechovka

 dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě 

č. DOT/80/02/001051/2019 - příloha č. 

10 k návrhu usnesení

1 043 000,00

1 006C

Kostel sv Františka z 

Assisi, Křižovnické 

náměstí , Praha 1, 

k.ú. Staré Město

49 000,00

oprava mechanického 

poškození a celkové 

restaurování barokních 

podstavců soch Panny Marie 

Immaculaty a sv. Jana 

Nepomuckého

 dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě 

č. DOT/80/02/000969/2019 - příloha č. 

2 k návrhu usnesení

2 024C

Kostel sv. Jiří v Praze - 

Hloubětíně, 

Hloubětínská, Praha 9, 

k.ú. Hloubětín

105 000,00
sanace, odvlhčení a větrání 

kostela - etapa 2019

 dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě 

č. DOT/80/02/000981/2019 - příloha č. 

11 k návrhu usnesení

mezisoučet kráceno u 7 

Příjemce doložil nový položkový rozpočet, byly sníženy celkové náklady 

spojené s realizací prací z důvodu vysoutěžení jiného dodavatele, čímž 

dochází ke snížení celkových uznatelných nákladů z 211 000 Kč na 132 

100 Kč o 37 % současně bude snížena schválená dotace z částky 130 

000 Kč na 81 000 Kč. Při snížení celkových nákladů obnovy za 

současného snížení dotace bude zachován stejný procentuální poměr 

původně udělené dotace. Předmět dotace se nemění.  

Příjemce doložil nový položkový rozpočet z důvodu vysoutěžení jiného 

dodavatele, čímž dochází ke snížení celkových uznatelných nákladů  z 

628 888 Kč na 460 111 Kč o 26 % současně bude snížena schválená 

dotace z částky 390 000 Kč na 285 000 Kč . Při snížení celkových 

nákladů obnovy za současného snížení dotace bude zachován stejný 

procentuální poměr původně udělené dotace. Předmět dotace se 

nemění.  

Příjemce dotace doložil nový položkový rozpočet skutečně 

realizovaných prací a dochází ke snížení celkových uznatelných nákladů 

z 868 158 Kč na 646 075 Kč včetně snížení schválené dotace z 250 000 

Kč na 186 000 Kč. Při snížení celkových nákladů obnovy za současného 

snížení dotace bude zachován stejný procentuální poměr původně 

udělené dotace. 

Příjemce doložil  nový rozpočet, celkové uznatelné náklady 

provedených prací byly sníženy z částky  5 396 740 Kč na 4 320 845 Kč, 

čímž dochází i ke snížení schválené dotace z 1 500 000 Kč na 1 200 000 

Kč. Při snížení celkových nákladů obnovy za současného snížení dotace 

bude zachován stejný procentuální poměr původně udělené dotace. 

Předmět dotace se nemění.  

Příjemce doložil  nový rozpočet, celkové uznatelné náklady 

provedených prací byly sníženy z částky  4 368 975 Kč  na 3 863 074 Kč, 

čímž dochází i ke snížení schválené dotace z 1 000 000 Kč na 884 000 

Kč. Při snížení celkových nákladů obnovy za současného snížení dotace 

bude zachován stejný procentuální poměr původně udělené dotace. 

Předmět dotace se nemění.  
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3 008M

Mobiliář kostela sv. 

Gotharda, Krupkovo 

náměstí, k.ú. 

Bubeneč, Praha 7

92 000,00

restaurování mobiliáře kostela 

2. etapa - hlavní oltář s 

menzou, boční oltář sv. Jana 

Nepomuckého, boční oltář 

Srdce páně, zpovědnice, 

kazatelna, socha sv. Josefa s 

konzolí, socha Panny Marie

 dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě 

č. DOT/80/02/000979/2019 - příloha 

č.12 k návrhu usnesení

246 000,00

2 039 000,00

Tabulka obsahuje i dotace, které již byly řešeny v rámci usnesení Rady hl. m. Prahy č. 2554 ze dne 25.11.2019. Jedná se o č. dotací 005, 015, 037, 050, 006C a 002C

celkem zůstatek  za ostatní 

Příjemce předložil nový rozpočet z důvodu provedení pouze části prací 

(restaurování hlavního oltáře s menzou, bočního oltáře sv. Jana 

Nepomuckého, bočního oltáře Srdce Páně, zpovědnice, kazatelny) 

dochází ke snížení celkových uznatelných nákladů z 481 761 Kč na 339 

556 Kč o 30 % současně bude snížena schválená dotace z částky 310 

000 Kč na 218 000 Kč. Při snížení celkových nákladů obnovy za 

současného snížení dotace bude zachován stejný procentuální poměr 

původně udělené dotace. Předmět dotace se mění.  

mezisoučet kráceno u 3 

4





















































































































































































































usnesení RHMP č. 952 ze dne 20. 5. 2019 a usnesení ZHMP č. 7/9 z 23. 5. 2019

schválená výše 

dotace - částka v 

Kč 

návrh nové výše 

dotace - částka v Kč  rozdíl v Kč poznámka poznámka

2 460 000,00 2 130 000,00 330 000,00

ostatní objekty - založena   veřejná podpora  - 

dotace do 200 tis. Kč 
změna výše dotace č. 005 a nepřijetí dotace č. 015, 037, 050 

235 000,00 186 000,00 49 000,00

objekty ve vlastnictví církví  - založena veřejná 

podpora - dotace do 200 tis. Kč  změna výše dotace č. 006C 

mezisoučet  usnesení RHMP  952 z 

20. 5. 2019 2 695 000,00 2 316 000,00 379 000,00

90 000,00 90 000,00 0,00

ostatní objekty - není založena   veřejná podpora - 

dotace do 200 tis. Kč  beze změn

30 000,00 0,00 30 000,00

objekty ve vlastnictví církví  -  není založena 

veřejná podpora - dotace do 200 tis. Kč  nepřijetí dotace č. 002C 

275 000,00 275 000,00 0,00

movité KP  - není založena   veřejná podpora  - 

dotace do  200 tis. Kč   beze změn

mezisoučet  usnesení RHMP  952 z 

20. 5. 2019 878 000,00 848 000,00 30 000,00

1 30 300 000,00 29 267 000,00 1 033 000,00

ostatní objekty - založena   veřejná podpora - 

dotace nad 200 tis. Kč

bod I. 1. usnesení -  změna výše grantu  č. 011, 036, 051, 060, 063 

a 081

2 3 410 000,00 3 410 000,00 0,00

objekty ve vlastnictví církví  - založena veřejná 

podpora  - dotace nad 200 tis. Kč bod I. 1. usnesení - beze změn

3 400 000,00 0,00 400 000,00

movité KP -  založena   veřejná podpora  - dotace 

nad  200 tis. Kč bod I. 1. usnesení -  nepřijetí dotace č. 007M

mezisoučet  př. 1 - 3    - usnesení 

ZHMP č. 7/9 z 23. 5. 2019 34 110 000,00 32 677 000,00 1 433 000,00 bod. I. 1. usnesení - přílohy 1 - 3 

4 750 000,00 750 000,00 0,00

ostatní objekty  -  není založena veřejná podpora - 

dotace nad 200 tis. Kč bod I. 2. usnesení - beze změn

5 11 902 000,00 11 797 000,00 105 000,00

objekty ve vlastnictví církví   -  není založena 

veřejná podpora  - dotace nad 200 tis. Kč bod I. 2. usnesení - změna výše dotace č.  024C

6 2 805 000,00 2 713 000,00 92 000,00

movité KP  - není založena veřejná podpora  - 

dotace nad 200 tis. Kč bod I. 2. usnesení - změna výše dotace č.  008M

mezisoučet  př. 1 - 3    - usnesení 

ZHMP č. 7/9 z 23. 5. 2019 15 457 000,00 15 260 000,00 197 000,00 bod. I. 2. usnesení -  přílohy 4 - 6

součet dle příloh 53 140 000,00 51 101 000,00 2 039 000,00 kontrolní součet

nerozděleno 6 860 000,00 6 860 000,00 usnesení RHMP č. 952 z 20. 5. 2019 

nepřijato, kráceno 2 039 000,00  návrh  - převod do roku 2020

součet dle příloh 60 000 000,00 kontrolní součet

Příloha č. 7 k důvodové zprávě 
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Příloha č. 8 k důvodové zprávě 

Hlavní město Praha 

 

RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 
 

U S N E S E N Í  

Rady hlavního města Prahy 
 

číslo 2554 
ze dne  25.11.2019 

k revokaci usnesení Rady HMP č. 952 ze dne 20. 5. 2019 "k návrhu na udělení grantů 
vlastníkům památkově významných objektů v roce 2019" a k uzavření dodatků                            

k veřejnoprávním smlouvám o poskytnutí dotace hl.m. Prahy 
 

Rada hlavního města Prahy   

I .   r e v o k u j e  

usnesení Rady HMP č. 952 ze dne 20. 5. 2019 k návrhu na udělení grantů vlastníkům 
památkově významných objektů v roce 2019 tak, že v příloze č. 8 k usnesení u položky 
077 dotace na objekt č.p. 316, Dejvická 15, k.ú. Dejvice, Praha 6 se v řádku žadatelé 
text: 
"************************************************************************************************ 
nahrazuje textem: "******************************************************************************* 

I I .   s c h v a l u j e  

znění dodatků č. 1 k veřejnoprávním smlouvám o poskytnutí dotace dle přílohy č. 1 a č. 2 
tohoto usnesení 

I I I .   s o u h l a s í  

1.  se zněním veřejnoprávní smlouvy č. DOT/80/02/001059/2019 o poskytnutí dotace 
dle přílohy č. 3 tohoto usnesení 

2.  se zněním dodatků č. 1 k veřejnoprávním smlouvám o poskytnutí dotace dle přílohy 
č. 4 až č. 12 tohoto usnesení 

I V .   b e r e  n a  v ě d o m í  

1.  skutečnost, že v rámci programu na podporu vlastníků památkově významných 
objektů nebyly v roce 2019 vyčerpány další finanční prostředky v celkové výši 
2.039.000 Kč a tyto finanční prostředky budou v rámci rozpočtu hl.m. Prahy 
převedeny na totožný účel (program podpory vlastníků památkově významných 
objektů) na rok 2020 

2.  výpovědi z veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace na rok 2019                            
č. DOT/80/02/001007/2019 a č. DOT/80/02/000977/2019 dle přílohy č. 6 k důvodové 
zprávě 

3.  zánik práva na poskytnutí dotace žadatelům uvedeným v příloze č. 6 k důvodové 
zprávě 



V .   u k l á d á  

1.  radní MgA. Haně Třeštíkové 

1.  podepsat dodatky č. 1 k veřejnoprávním smlouvám o poskytnutí dotace hl.m. 
Prahy dle bodu II. tohoto usnesení 

Termín: 3.12.2019 

2.  předložit Zastupitelstvu hl.m. Prahy ke schválení návrh na revokaci usnesení 
ZHMP č. 7/9 ze dne 23. 5. 2019 dle bodu I. tohoto usnesení 

Termín: 12.12.2019 

3.  předložit Zastupitelstvu hl.m. Prahy veřejnoprávní smlouvu                                   
č. DOT/80/02/001059/2019 o poskytnutí dotace hl.m. Prahy dle bodu III.1. tohoto 
usnesení 

Termín: 12.12.2019 

4.  předložit Zastupitelstvu hl.m. Prahy návrh dodatků č. 1 k veřejnoprávním 
smlouvám o poskytnutí dotace hl.m. Prahy dle bodu III.2. tohoto usnesení 

Termín: 12.12.2019 

5.  po schválení v Zastupitelstvu hl.m. Prahy podepsat dodatky č. 1                           
k veřejnoprávním smlouvám a podepsat veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí 
dotace hl.m. Prahy č. DOT/80/02/001059/2019 dle bodu  III. tohoto usnesení 

Termín: 17.12.2019 

2.  MHMP - OPP MHMP 

1.  zpracovat a zajistit uzavření dodatků č. 1 k veřejnoprávním smlouvám                  
o poskytnutí dotace hl.m. Prahy dle bodu II. tohoto usnesení 

Termín: 3.12.2019 

2.  po schválení v Zastupitelstvu hl.m. Prahy zpracovat a zajistit uzavření 
veřejnoprávní smlouvy č. DOT/80/02/001059/2019 dle bodu III.1. tohoto 
usnesení a zpracovat a zajistit uzavření dodatků č. 1 k veřejnoprávním 
smlouvám o poskytnutí dotace hl.m. Prahy dle bodu III.2. tohoto usnesení 

Termín: 13.12.2019 

3.  uplatnit převod nevyčerpaných finančních prostředků určených na poskytnutí 
dotace vlastníkům památkově významných objektů z roku 2019 do roku 2020 dle 
bodu IV.1. tohoto usnesení 

Kontrolní termín: 14.1.2020 

 

 
MUDr. Zdeněk Hřib v. r. 

primátor hl.m. Prahy 
 
 
 
 

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

 
 
 Předkladatel:  radní MgA. Hana Třeštíková  
Tisk: R-34680  
Provede: radní MgA. Hana Třeštíková, MHMP - OPP MHMP  
Na vědomí: odborům MHMP  
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