
Zápis 
z I. zasedání Komise RHMP pro udělování grantů hl.m.Prahy vlastníkům památkově 

významných objektů a příspěvků na financování oprav církevních objektů ze dne 
28. 3. 2012 

 
Přítomni: Mgr. R. Vaculka, Bc. O. Pecha,  Mgr. L.  Kaucký,  Ing. arch. Martin Krise, CSc., 
PhDr. M. Tryml,  Mgr.  P. Štoncer,  Mgr. L. Valtr, PhDr. J. Chrastilová, Ing. V. Jandáček, 
Mgr. M. Sýkora - tajemník 
 
Přizváni: Ing. I. Síbrtová, J. Střeláková, Mgr. L. Mečkovský 
 
Program dle pozvánky: 
 
Před zahájením I. zasedání Komise Rady hlavního města Prahy (dále jen Komise) podepsali 
její předseda a členové „Čestné prohlášení o mlčenlivosti“ při rozhodování o udělení grantů 
hl. m. Prahy vlastníkům památkově významných objektů a příspěvků na financování oprav 
církevních objektů a byli seznámeni s „Jednacím řádem“, který byl součástí pozvánky na 
jednání.  
 
„Jednací řád“ byl Komisí vzat na vědomí. 
 
Předseda Komise Mgr. Vaculka přivítal členy na I. zasedání Komise a v 16.00 hod zahájil  
jednání. Úvodem podal návrh, aby se Komise , vzhledem k vysokému počtu žádostí (celkem 
183 ), zabývala každou z nich maximálně 3 minuty. Návrh byl přijat všemi členy Komise. 
Poté předal slovo tajemníkovi Komise Mgr. Sýkorovi. 
 
Ten uvedl, že jako podklad k jednání byl předsedovi a všem členům Komise zaslán 
„Souhrnný přehled všech žádostí o poskytnutí grantů hl. m. Prahy  vlastníkům památkově 
významných objektů v roce 2012“ (dále jen Souhrnný přehled). 
 
Ve zpracovaném Souhrnném přehledu vycházel odbor památkové péče MHMP (dále jen 
OPP) při návrhu na udělení grantů vlastníkům památkově významných objektů ze 
schváleného rozpočtu na rok 2012, který pro tento účel představuje částku 53 247 000 Kč. 
 
K Souhrnnému přehledu byly dále podány vysvětlující informace týkající se např. navrhované 
výše jednotlivých grantů, předmětu grantu apod. a současně byly v průběhu jednání 
přítomným členům Komise zodpovězeny dotazy. 
 
Následně bylo o jednotlivých návrzích na udělení grantů hl.m.Prahy vlastníkům památkově 
významných objektů a vlastníkům v majetku církví a náboženských společností diskutováno a 
samostatně hlasováno.  
 
Hlasovalo celkem 8 přítomných členů a předseda Komise. 
 
Změny týkající se návrhů na udělení grantů, byly na místě zaneseny do „Souhrnného 
přehledu“, který byl Komisí jednomyslně odsouhlasen. 
 
Souhrnný přehled doplněný u jednotlivých žádostí o stanoviska Komise bude předložen 
Výboru pro kulturu a památkovou péči ZHMP k dalšímu jednání. 
 



Přehled o jednotlivých návrzích včetně stanoviska Komise je uveden v příloze č.1, který je 
součástí tohoto zápisu a je neveřejný. 
 
Členové Komise vzali na vědomí návrh změny harmonogramu procesu přidělování grantů dle 
předkladu. 
  
Na závěr zasedání členové Komise požádali, aby podklady k jednání obdrželi s větším 
časovým předstihem (např. elektronickou formou.) 
 
Jednání Komise bylo ukončeno v 19.00 hod předsedou Komise Mgr. Vaculkou. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Příloha č.1 k Zápisu z I. zasedání Komise RHMP 
 
 
V prvním kole Komise RHMP doporučila tyto změny:   
 
 -  Grant č. 002 -     Loretánské náměstí 8/102, k. ú.Hradčany, Praha 1 
                              - navrženo snížit z 1 700 000 Kč na 1 000 000 Kč 
                               hlasování: 9 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel 
 
 - Grant č. 003 -     Strahovské nádvoří 1/132 – Strahovský klášter, k. ú. Hradčany, Praha 1 
                              - navrženo navýšit grant z 4 000 000 Kč na 5 000 000 Kč 
                               hlasování: 9 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel 
 
-   Grant č. 007 -     Lázeňská 9/289, k. ú. Malá Strana, Praha 1 
                               - navrženo snížit grant z 1 000 000 Kč na  500 000 Kč 
                               hlasování: 7 pro, nikdo proti, 2 se zdrželi 
 
-  Grant č. 009 -      Malostranské náměstí 6/265 – byt č.2, k. ú. Malá Strana, Praha 1 
                               - navrženo snížit grant z 200 000 Kč na 100 000 Kč 
                               hlasování: 9 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel 
 
-  Grant č.017 -       Nerudova – kostel sv.Kajetána, k. ú. Malá Strana 
                               - navrženo navýšit grant  z 700 000 Kč na 850 000 Kč 
                               hlasování: 9 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel 
 
- Grant č.025 -        Tomášská 2/27  k. ú. Malá Strana, Praha 1   
                               - navrženo snížit grant z 1 100 000 Kč na  600 000 Kč 
                               hlasování:  9 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel 
 
- Grant č.027  -       U Lužického semináře 24/100,  k. ú.  Malá Strana, Praha 1 
                               - navrženo udělit grant ve výši 100 000 Kč, návrh OPP  0 Kč 
                               hlasování: 9 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel 
 
- Grant č.034  -       Černá 7/1549, k. ú. Nové Město, Praha 1 
                               - navrženo neudělit grant z původně navrhované částky OPP 250 00 Kč 
                               hlasování: 9 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel 
 
- Grant č.042  -       Palackého 15, Vodičkova 23/715, k. ú. Nové Město, Praha 1 
                               - navrženo snížit grant z 2 500 000 Kč na 1 500 000 Kč 
                               hlasování:  9 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel 
 
- Grant č.043 -        Příčná 8/663, k. ú. Nové Město, Praha 1 
                               - navrženo snížit grant z 1 000 000 Kč na 500 000 Kč 
                               hlasování: 9 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel 
 
- Grant č.044 -        Pštrossova – fara u kostela sv.Vojtěcha, k. ú. Nové Město, Praha 1 
                               - navrženo udělit grant ve výši 2 000 000,  návrh OPP  0 Kč 
                               hlasování: 9 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel 
 
 



- Grant č.046  -        Růžová 8,10/947, k. ú. Nové Město, Praha 1 
                                - navrženo udělit grant ve výši 100 000 Kč, návrh OPP  0 Kč 
                                hlasování: 9 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel 
 
- Grant č.047 -         Řeznická 21/1741, k. ú. Nové Město, Praha 1                                  
                                - navrženo snížit grant z 500 000 Kč na 400 000 Kč 
                                hlasování: 9 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel 
 
- Grant č. 054 -        Vodičkova 30/699, k. ú. Nové Město, Praha 1 
                                 - navrženo snížit grant z 2 000 000 Kč na 1 000 000 Kč 
                                 hlasování: 7 pro, nikdo proti,  dva se zdrželi 
 
- Grant č.064  -        Havelská – kostel sv.Havla, k. ú. Staré Město, Praha 1 
                                - navrženo udělit grant ve výši  500 000 Kč, návrh OPP  0 Kč 
                                hlasování:  9 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel 
 
- Grant č.065 -         Havelská- Železná 31,22/494, k. ú. Staré Město, Praha 1 
                                - navrženo snížit grant z 2 000 000 Kč na 1 000 000 Kč 
                                hlasování: 7 pro, 1 proti, 1 se zdržel 
 
- Grant č.081 -         Melantrichova 17/970, k. ú. Staré Město, Praha 1 
                                - navrženo snížit grant z 1 000 000 Kč na 500 000 Kč 
                                hlasování: 9 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel 
 
- Grant č. 102 -        Oldřichova 20/255, k. ú. Nusle, Praha 2 
                                 - navrženo neudělit grant z původně navrhované částky OPP 400 000 Kč 
                                 hlasování: 9 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel 
 
- Grant č.108 -          Rybalkova 10/1147, k.ú.Vinohrady, Praha 2 
                                  - navrženo udělit grant ve výši 300 000 Kč, návrh OPP  0 Kč 
                                 hlasování: 7 pro, nikdo proti, 2 se zdrželi 
 
- Grant č.114 -          Izraelská 1/712, k.ú. Žižkov, Praha 3 
                                 - navrženo udělit grant ve výši 300 000 Kč, návrh OPP  0 Kč 
                                 hlasování: 9 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel 
 
- Grant č.122 -          Nepomucká, Píseckého – kostel sv.Jana Nepomuckého, 
                                 k. ú. Košíře, Praha 5 
                                 - navrženo udělit grant ve výši 100 000 Kč,  návrh OPP 0 Kč 
                                 hlasování: 9 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel 
 
- Grant č.137 -          Šlikova 39/298, k. ú. Břevnov, Praha 6 
                                 - navrženo neudělit grant z původně navrhované částky OPP 350 000 Kč 
                                 hlasování: 9 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel    
 
 - Grant č.158 -          Bílenecké náměstí – kostel Stětí sv.Jana Křtitele,  
                                  k. ú. Dolní Chabry, Praha 8 
                                  - navrženo udělit grant ve výši 600 000 Kč, návrh OPP  0 Kč 
                                  hlasování: 9 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel 
 



 
- Grant č.168 -           Nám.25.března – kostel sv.Remigia. k. ú. Čakovice, Praha 9 
                                  - navrženo udělit grant ve výši 300 000  Kč,  návrh OPP 0 Kč 
                                  hlasování: 9 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel 
 
- Grant č.172 -           Prelátská – kostel sv.Bartoloměje, k. ú. Kyje, Praha 14 
                                  - navrženo udělit grant ve výši 400 000 Kč, návrh OPP  0 Kč 
                                  hlasování: 9 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel 
 
- Grant č. 178 -          Kodaňská 29/537, k. ú. Vršovice, Praha 10 
                                  - navrženo udělit grant ve výši 300 000 Kč, návrh OPP  0 Kč 
                                  hlasování: 9 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel 
 
- Grant č.181 -           Slovinská 3/307, k.ú. Vršovice, Praha 10 
                                  - navrženo udělit grant ve výši 350 000 Kč,  návrh OPP  0 Kč 
                                  hlasování: 9 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel 
 
 
 
Ve druhém kole hlasování Komise RHMP doporučila tyto změny: 
 
-  Grant č.036 -         Jindřišská ulice – kostel sv. Jindřicha, k.ú.Nové Město, Praha 1 
                                 - navrženo udělit grant ve výši 500 000 Kč,  návrh OPP  0 Kč 
                                 hlasování: 9 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel 
 
- Grant č.144 -          K Šancím 6/50 – kostel sv.Rodiny, k.ú.Řepy Praha 17 
                                 - navrženo udělit grant ve výši 200 000 Kč,  návrh OPP  0 Kč 
                                 hlasování: 9 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel 
 
- Grant č.152 -          Heřmannova 32/1313, k.ú.Holešovice, Praha 7 
                                 - navrženo snížit grant z 800 000 Kč na 500 000 Kč 
                                 hlasování: 9 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


