
Hlavní město Praha 
 

ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 
 

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

 
číslo 12/68 

ze dne  17.12.2015 

k revokaci usnesení Zastupitelstva HMP č. 7/85 ze dne 28. 5. 2015 k návrhu na udělení 
grantů hl. m. Prahy vlastníkům památkově významných objektů v roce 2015 

 
 

Zastupitelstvo hlavního města Prahy   

I .   r e v o k u j e  
usnesení Zastupitelstva HMP č. 7/85 ze dne 28. 5. 2015 k návrhu na udělení grantů hl. 
m. Prahy vlastníkům památkově významných objektů v roce 2015 ve znění usnesení 
Zastupitelstva HMP č. 11/66 ze dne 26. 11. 2015 a to tak, že: 

- v bodě I.1. se částka 41.310.000 Kč nahrazuje částkou 40.610.000 Kč, 

- v příloze č. 2 k usnesení u položky č. 038 se dotace na objekt Jungmannova 750/19, k. 
ú. Nové Město, Praha 1 v řádku grant se částka 700.000 Kč nahrazuje 0 

I I .   b e r e  n a  v ě d o m í  
výpověď Smlouvy o poskytnutí účelové dotace - grantu schváleného na zachování či 
obnovu památkové hodnoty a podstaty hmotného objektu v roce 2015 dle přílohy č. 1 
tohoto usnesení 

I I I .   u k l á d á  
1.  Radě HMP 

1.  zajistit realizaci bodu I. tohoto usnesení 
Termín: 22.12.2015 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Předkladatel:  Rada HMP  
Tisk: Z-3964  
Provede: Rada HMP  
Na vědomí: odborům MHMP  
  
  



Příloha č. 1 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 12/68 ze dne 17. 12. 2015
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Důvodová zpráva  
 ZHMP 

 
Usnesením RHMP č. 1146 ze dne 19. 5. 2015 a usnesením ZHMP č. 7/85 ze dne 28. 5. 2015 
bylo vlastníkům památkově významných objektů na rok 2015 schváleno a rozděleno celkem 
50 000 000 Kč. 
Následně byly s jednotlivými příjemci dotace podepisovány smlouvy o poskytnutí účelové 
dotace - grantu na zachování či obnovu památkové hodnoty a podstaty hmotného objektu 
(dále jen Smlouva) s tím, že někteří příjemci před podpisem, ale i po podpisu Smlouvy předali 
písemně informaci, resp., uzavřenou Smlouvu vypověděli s tím, že schválený grant v roce 
2015 nebudou čerpat. Jedná se o příjemce vedené pod č. grantu 009, 053, 063, 109 a 005C. Po 
zahájení nebo v průběhu prací došlo u některých objektů k úpravám nebo změnám výše 
nákladů prováděných prací, a proto vlastníci požádali o úpravu grantu, s čímž  také souvisí i 
snížení částky přiděleného grantu tak, jak je uvedeno v čl. VII. bod 5 Zásad pro poskytování 
grantů hl. m. Prahy vlastníkům památkově významných objektů v roce 2015 schválené 
usnesením RHMP č. 2245 ze dne 19. 8. 2014 (dále jen Zásady). V této souvislosti zůstaly 
k novému rozdělení finanční prostředky v celkové výši 3 105 000 Kč, jejichž přerozdělení 
bylo schváleno a odsouhlaseno usnesením RHMP č. 2731 ze dne 10. 11. 2015. 
V měsíci listopadu roku 2015 probíhaly u příjemců grantů schválených pro rok 2015 kontroly 
provedených prací s tím, že bylo prověřováno, zda jsou splněny podmínky stanovené ve 
Smlouvě, a zda jsou práce prováděny v souladu se závazným stanoviskem vydaným odborem 
památkové péče MHMP. 
Při kontrole bylo zjištěno, že u grantu vedeného pod č. 110, který byl schválen ve výši 60 000 
Kč na výměnu stávajících vstupních dveří do objektu č. p. 415, Újezd 15, k. ú. Malá Strana, 
Praha 5, nebyly dodrženy podmínky stanovené v závazném stanovisku odboru památkové 
péče MHMP. V souladu s čl. IV. bod 11 a čl. VII. bod 9 Zásad se grant proplácí až po 
závěrečné kontrole provedených prací a splnění všech podmínek stanovených ve Smlouvě. 
Vzhledem k tomu, že podmínky Smlouvy nebyly dodrženy, nelze grant proplatit a tak 
k dalšímu využití zůstává částka 60 000 Kč. Výpověď podaná hl. m. Prahou byla schválena 
usnesením RHMP č. 3197 ze dne 15. 12. 2015 – viz níže uvedeno.   
Dále byla na odbor památkové péče MHMP doručena výpověď Smlouvy, podaná vlastníkem 
objektu č. p. 750 Jungmannova 19, Praha 1. Grant vedený pod č. 038, který byl schválen ve 
výši 700 000 Kč na výměnu oken výše uvedeného objektu, nebude čerpán, neboť předmětné 
práce nebudou v roce 2015 realizovány. Výpověď vlastníka objektu je přílohou č. 1 tohoto 
usnesení.   
Na základě výše uvedeného zůstaly k dalšímu využití finanční prostředky ve výši 760 000 Kč.  
V měsíci listopadu tohoto roku požádala příspěvková organizace Národní kulturní památka 
Vyšehrad o poskytnutí finančních prostředků na odstranění havarijního stavu hradební zdi v 
ulici Štulcova, resp. Štulcových sadech, parc. č. 74 k. ú. Vyšehrad. Při opravě havarijního 
stavu koruny zdi a hradebního zdiva v ulici Štulcova byla zjištěna pokračující devastace 
hradební zdi směrem k Letní scéně Vyšehrad, přičemž podrobný popis havarijního stavu 
s návrhem opravy je uveden v žádosti o poskytnutí příspěvku. 
 
Na základě usnesení RHMP č. 3197 ze dne 15. 12. 2015, kterým bylo revokováno usnesení 
Rady hl. m. Prahy č. 1146 ze dne 19. 5. 2015 ve znění usnesení Rady hl. m. Prahy č. 2731 ze 
dne 10. 11. 2015, a kterým byla schválena výpověď Smlouvy o poskytnutí účelové dotace – 
grantu č.. 110 (objekt č. p. 415, Újezd 15, k. ú. Malá Strana, Praha 5), a kterým bylo současně 
schváleno navýšení neinvestičního příspěvku Národní kulturní památce Vyšehrad o 760 000 
Kč (kap. 0662, § 3315, pol. 5331) a to na základě žádosti této příspěvkové organizace, a 
kterým byla vzata na vědomí výpověď Smlouvy o poskytnutí účelové dotace týkající se 
grantu č. 038 (objekt č. p. 750, Jungmannova 19, k.ú. Nové Město, Praha 1), se Zastupitelstvu 
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hl. m. Prahy předkládá revokace usnesení ZHMP č. 7/85 ze dne 28. 5. 2015 ve znění usnesení 
ZHMP č. 11/66 ze dne 26. 11. 2015 s tím, že se bere na vědomí výpověď Smlouvy o 
poskytnutí účelové dotace týkající se grantu č. 038 (objekt č. p. 750, Jungmannova 19, k.ú. 
Nové Město, Praha 1) včetně neudělení dotace ve výši 700 000 Kč na předmětný objekt. 
Finanční prostředky ve výši 760 000 Kč budou uvolněny ve prospěch příspěvkové organizace 
Národní kulturní památka Vyšehrad až po schválení tohoto tisku v ZHMP.  
Vzhledem k časové a administrativní náročnosti celého procesu, nebyl tento a ani jiné návrhy 
projednány v Komisi Rady hl. m. Prahy vlastníkům památkově významných objektů a 
příspěvků na financování oprav církevních objektů a ani ve Výboru pro kulturu, památkovou 
péči, výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční vztahy ZHMP. 

 
Přílohou č. 1 k důvodové zprávě je revokované usnesení ZHMP č. 7/85 ze dne 28. 5. 2015 
včetně přílohy, která se týká grantu č. 038. 
Přílohou č. 2 k důvodové zprávě je usnesení ZHMP č. 11/66 ze dne 26. 11. 2015. 
Přílohou č. 3 k důvodové zprávě je Smlouva o poskytnutí účelové dotace – grantu hl. m. 
Prahy, uzavřená v roce 2015 s příjemcem grantu č. 038. 
Žádost o poskytnutí finančních prostředků podaná Národní kulturní památkou Vyšehrad na 
odstranění havarijního stavu hradební zdi je uvedena v příloze č. 4 k důvodové zprávě. 
Přílohou č. 5 k důvodové zprávě je usnesení Rady hl. m. Prahy č. 3197 ze dne 15. 12. 2015.   
 
 
 
 

 
 
 





























       Příloha č. 2 k důvodové zprávě  
 

Hlavní město Praha 
 

ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 
 

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

 
číslo 11/66 

ze dne  26.11.2015 

k revokaci usnesení Zastupitelstva HMP č.7/85 ze dne 28. 5. 2015 k návrhu na udělení 
grantů hl. m. Prahy vlastníkům památkově významných objektů v roce 2015 

 
 

Zastupitelstvo hlavního města Prahy   

I .   r e v o k u j e  
usnesení Zastupitelstva HMP č. 7/85 ze dne 28. 5. 2015 k návrhu na udělení grantů hl. 
m. Prahy vlastníkům památkově významných objektů v roce 2015 a to tak že: 

 - v bodě I.1. se částka 43.380.000 Kč nahrazuje částkou 41.310.000 Kč, 

- v příloze č. 2 k usnesení u položky č. 001 se u  dotace na objekt Loretánská 174/3, k. ú. 
Hradčany, Praha 1 v řádku grant částka 300.000 Kč nahrazuje částkou 268.000 Kč a ve 
sloupci předmět grantu text: "výměna oken na jižní a severní fasádě" nahrazuje textem: 
"výměna oken na jižní a částečná  výměna oken na severní fasádě" a v řádku celkové 
náklady  částka 813.662 Kč nahrazuje částkou 725.069 Kč, 

- v příloze č. 2 k usnesení u položky č. 009 se u dotace na objekt Cihelná 103/3, k. ú. 
Malá Strana, Praha  1 v řádku grant  částka 800.000 Kč nahrazuje 0, 

- v příloze č. 2 k usnesení u položky č. 025 se u dotace na objekt Thunovská 192/27, k. 
ú. Malá Strana, Praha 1 v řádku grant  částka 450.000 Kč nahrazuje částkou 264.000 Kč 
a ve sloupci předmět grantu  text: "restaurování nástěnné malby, kupolka, stěny - 
místnost č. 214, restaurování renesančního malovaného stropu - místnost 207 a stropů, 
restaurování a konzervace dřevěného polych. záklopového stropu - místnost č. 312" 
nahrazuje textem: "restaurování nástěnné malby, kupolka, stěny - místnost č. 214, 
restaurování renesančního štukového stropu - 3 pole - místnost č. 207" a v řádku 
celkové náklady  částka 1.035.000 Kč nahrazuje částkou 615.000 Kč, 

-  v příloze č. 2 k usnesení u položky č. 063 se u dotace na objekt Štěpánská 704/61, k. 
ú. Nové Město, Praha 1 v řádku grant  částka 990.000 Kč nahrazuje 0, 

- v příloze č. 2 k usnesení u položky č. 081 se u dotace text v řádku "Malé náměstí 
142/3, k. ú. Staré Město, Praha 1" nahrazuje textem "Malé náměstí 138/4, k. ú. Staré 
Město, Praha 1" s tím, že ostatní údaje se u dotace nemění, 

- v příloze č. 2 k usnesení u položky č. 113 se u dotace na objekt Janáčkovo nábřeží 
479/37, k. ú. Smíchov, Praha 5 v řádku grant  částka 950.000 Kč nahrazuje částkou 
571.000 Kč a ve sloupci předmět grantu  text: "výměna oken v uliční části domu" 
nahrazuje textem:  "výměna oken v uliční části domu (bez výměny oken v 5. NP a bez 
částečné výměny oken v 1. NP a 2. NP)"  a v řádku celkové náklady  částka 2.841.063 
Kč nahrazuje částkou 1.730.308 Kč, 

- v příloze č. 2 k usnesení u položky č. 116 se u dotace na objekt Nad Zámečnicí 130/3, 
k. ú. Smíchov, Praha 5 v řádku grant částka 360.000 Kč nahrazuje částkou 275.000 Kč a 
ve sloupci předmět grantu  text: "oprava střechy vč. vikýře" nahrazuje textem: "oprava 
západní, východní a severní části střechy vč. vikýře" a  v řádku celkové náklady  částka 
745.774 Kč nahrazuje částkou 572.088 Kč, 

 



- v příloze č. 2 k usnesení u položky č. 120 se u dotace na objekt U národní galerie bez 
čp/če na par. č. 23/1, k. ú. Zbraslav, Praha 5  v řádku grant  částka 700.000 Kč 
nahrazuje částkou 1.185.000 Kč a  ve sloupci předmět grantu text: "oprava střechy vč. 
tesařských, pokrývačských a klempířských prvků - objekt 4a) a nátěr klempířských prvků 
obj. 4" nahrazuje textem: "oprava střechy vč. tesařských, pokrývačských a klempířských 
prvků a včetně opravy havarijního stavu stropních trámů - objekt 4a) a nátěr 
klempířských prvků obj. 4" a  v řádku celkové náklady  částka 2.093.070 Kč nahrazuje 
částkou 3.070.194 Kč, 

-  v příloze č. 2 k usnesení u položky č. 140 se u dotace na objekt Korunní 1302/88, k. ú. 
Vinohrady, Praha  10 v řádku grant  částka 600.000 Kč nahrazuje částkou 517.000 Kč a 
v řádku celkové náklady  částka 1.414.937 Kč nahrazuje částkou 1.230.380 Kč s tím, že  
ve sloupci předmět grantu se text nemění, 

- v příloze č. 2 k usnesení u položky č. 141 se u dotace na objekt Kodaňská 549/21, k. ú. 
Vršovice, Praha 10 v řádku celkové náklady  částka 1.407.027 Kč nahrazuje částkou 
1.694.881 Kč s tím, že ostatní údaje se u dotace nemění, 

- v bodě I.2. se částka 3.590.000 Kč nahrazuje částkou 3.530.000 Kč, 

- v příloze č. 4 k usnesení u položky č. 114 se u dotace na objekt Mrázovka 1175/1, k. ú. 
Smíchov, Praha 5 v řádku grant  částka 290.000 Kč nahrazuje částkou 230.000 Kč a ve 
sloupci předmět grantu text: "výměna špaletových oken za repliky - uliční, dvorní část a 
schodiště" nahrazuje textem: "výměna špaletových oken uliční část a výměna oken 
jednoduchých - schodiště" a v řádku celkové náklady  částka 994.119 Kč nahrazuje 
částkou 794.381 Kč 

I I .   s c h v a l u j e  
1.  dodatky č. 1 ke smlouvám o poskytnutí účelové dotace - grantu hl. m. Prahy na 

zachování či obnovu památkové hodnoty a podstaty hmotného objektu dle přílohy č. 
1 - 9 tohoto usnesení 

2.  vzor smlouvy o poskytnutí účelové dotace - grantu hl. m. Prahy na zachování či 
obnovu památkové hodnoty a podstaty hmotného objektu dle přílohy č. 10 tohoto 
usnesení 

3.  udělení grantů  hl. m. Prahy formou dotace vlastníkům památkově významných 
objektů v roce 2015, které přesahují částku 200.000 Kč v celkové výši 1.790.000 Kč 
z běžných výdajů OPP MHMP, kap. 0680 - granty, § 3322, ORG 0098001000000 
dle přílohy č. 11 tohoto usnesení (ostatní objekty) s tím, že pokud by částka v režimu 
"de minimis" schválená žadatelům uvedeným v příloze č. 11 tohoto usnesení, ke dni 
podpisu smlouvy o poskytnutí účelové dotace  - grantu hl. m. Prahy znamenala 
překročení celkové výše podpory "de minimis", budou finanční prostředky 
poskytnuty pouze do této výše 

I I I .   b e r e  n a  v ě d o m í  
výpovědi Smluv o poskytnutí účelové dotace - grantu schválené na zachování či obnovu 
památkové hodnoty a podstaty hmotného objektu v roce 2015 dle přílohy č. 6 k 
důvodové zprávě 

I V .   u k l á d á  
1.  Radě HMP 

1.  zajistit realizaci bodu I. a II. tohoto usnesení 
Termín: 1.12.2015 

 
  
Předkladatel:  Rada HMP  
Tisk: Z-3826  
Provede: Rada HMP  
Na vědomí: odborům MHMP  
  
  

















m000xm8179
Text napsaný psacím strojem
       Příloha č. 4 k důvodové zprávě

m000xm8179
Text napsaný psacím strojem
       

m000xm8179
Text napsaný psacím strojem
    







                                                                      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 3197 

ze dne  15.12.2015 

k revokaci usnesení Rady HMP č. 1146 ze dne 19. 5. 2015 k návrhu na udělení grantů 
vlastníkům památkově významných objektů v roce 2015 a k návrhu na úpravu rozpočtu kap. 06 

 
Rada hlavního města Prahy   

I .   r e v o k u j e  
usnesení Rady HMP č. 1146 ze dne 19. 5. 2015 k návrhu na udělení grantů hl. m. Prahy 
vlastníkům památkově významných objektů v roce 2015 ve znění usnesení Rady HMP    
č. 2731 ze dne 10. 11. 2015 a to tak že: 

 - v bodě I.2. se částka 1 870 000 Kč nahrazuje částkou 1 810 000 Kč, 

 - v příloze č. 3 k usnesení u položky č. 110 se dotace na objekt Újezd 415/15, k. ú. Malá 
Strana, Praha 5 v řádku grant se částka 60 000 Kč  nahrazuje 0, 

 - v bodě II.1. se částka 41 310 000 Kč nahrazuje částkou 40 610 000 Kč, 

 - v příloze č. 9 k usnesení u položky č. 038 se dotace na objekt Jungmannova 750/19,    
k. ú. Nové Město, Praha 1 v řádku grant se částka 700 000 Kč nahrazuje 0, 

I I .   s c h v a l u j e  
1.  výpověď Smlouvy o poskytnutí účelové dotace - grantu schváleného na zachování či 

obnovu památkové hodnoty a podstaty hmotného objektu v roce 2015 dle přílohy    
č. 1 tohoto usnesení 

2.  snížení běžných výdajů OPP MHMP kap. 0680 - granty, § 3322, ORG 
0098001000000 v celkové výši o 760 000 Kč z toho, pol. 5225, o 60 000 Kč a pol. 
5213 o 700 000 Kč, za současného zvýšení neinvestičního příspěvku příspěvkové 
organizaci Národní kulturní památka Vyšehrad, kap. 0662, § 3315, pol. 5331 o 
stejnou částku účelově  vázanou na odstranění havarijního stavu hradební zdi v ulici 
Štulcova, resp. Štulcových sadech na parc. č. 74 k. ú. Vyšehrad, Praha 2 

I I I .   b e r e  n a  v ě d o m í  
výpověď Smlouvy o poskytnutí účelové dotace - grantu schváleného na zachování či 
obnovu památkové hodnoty a podstaty hmotného objektu v roce 2015 dle přílohy č. 2 
tohoto usnesení 



I V .   u k l á d á  
1.  radnímu Wolfovi 

1.  předložit Zastupitelstvu hl. m. Prahy návrh na revokaci usnesení Zastupitelstva 
hl. m. Prahy č. 7/85 ze dne 28. 5. 2015 ve znění usnesení Zastupitelstva hl. m. 
Prahy č. 11/66 ze dne 26. 11. 2015 dle bodu I. tohoto usnesení 

Termín: 17.12.2015 

2.  podepsat výpověď Smlouvy o poskytnutí účelové dotace - grantu hl. m. Prahy dle 
bodu II.1. tohoto usnesení 

Termín: 15.12.2015 

2.  MHMP - ROZ MHMP 
1.  po schválení v Zastupitelstvu hl. m. Prahy realizovat rozpočtové opatření dle 

bodu II.2. tohoto usnesení 
Termín: 22.12.2015 

 

 
Adriana Krnáčová 

primátorka hl.m. Prahy 
 
 
 
 
 

Petr Dolínek 
náměstek primátorky hl.m. Prahy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Předkladatel:  radní Wolf  
Tisk: R-20045  
Provede: radní Wolf, MHMP - ROZ MHMP  
Na vědomí: odborům MHMP  
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