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V Praze dne 

27. listopadu 2019 

Naše značka 

č. j. MK 79730/2019 OPP 

Véc: Rozhodnutí Ministerstva kultury o zamitnutí žádostí o poskytnutí pčíspévkú na obnovu 
nemovitých kulturních památek vydané ve společném řízení v programu Podpora ob- 
novy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností v roce 2019 

Rozhodnutí 

Ministerstvo kultury se sídlem Maitézské nám. 471/1, Praha 1, jako správní orgán příslušný 
podle ustanovení $ 16 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění poz- 
dějších předpisů, rozhodlo ve věci žádostí c poskytnutí finančních příspěvků na obnovu kul- 
turních památek Ministerstvem kultury v roce 2019 v rámci státní finanční podpory v prog- 

ramu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působnos- 

tí, které podali vlastníci kulturních památek uvedení ve výroku tohoto rozhodnutí, 

  

  

  

  

  

 

           

takto: 

Kulturní památka; | Obec (katastrální ; 
Vlastník (žadatel) rejstř. č. ÚSKP území) Kraj 

; ; věž v areálu kostela 

i " ote 11, 691 04 Prítlu- sv. Markéty: Prítluky Jihomoravský 

> 14003/7-1697 

Město Hořice, náměstí Jiřího z Poděbrad | mariánský sloup; . m A 

"1342, 508 19 Hožice, IČO 00271560 32877/6-1167 . mE Královéhradecký 
Židovská obec v Praze (Matana, a. s.), |. uL. 

. | Maiselova 250/18, 110 00 Praha 1, ICO od RON; Polná Vysočina 
00445258 7 

Římskokatolická farnost Švihov, IČO kostel sv. Mikuláše; o 
"| 64861899 22195/4-3124 Měčín Plzeňský 

ZAMEĽ č. m. 29. 
„ | 19889): B a 7 Slezské Pavlovice Moravskoslezský 
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7 Město Hranice, Pernštejnské náměstí 1, | zvonička na st. p. č. | Hranice (Lhotka u Olomoucký 

"1753 01 Hranice, IČO 00301311 37; 29636/8-496 Hranic) 

venkovský dům č 

8. | 58: 100142 +P- | Roudno Moravskoslezský 

,             
  

Zádosti se zamítají. 

Odůvodnění 

Ministerstvo kultury vyhlásilo v lednu 2019 program Podpora obnovy kulturních památek 

prostřednictvím obcí s rozšířenou působností na rok 2019 na webových stránkách Minister- 
stva kultury coby poskytovatele a jeho obsah byl dostupný po dobu alespoň 30 dnů. 

Ministerstvo kultury vydalo v procesu posuzování žádostí, vyjmenovaných ve výroku tohoto 

rozhodnutí, usnesení č. j. MK 79727/2019 OPP o spojení řízení podle $ 140 odst. 1 zákona č. 

500/2004 Sb., správní řád, v platném znění. Spojení těchto řízení je v souladu se zásadou pro- 
cesní ekonomie, jak ji zavádí $ 6 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění. 

Ohledně žádostí uvedených ve výroku tohoto rozhodnutí pod pořadovými čísly 1 až 6 dospělo 
Ministerstvo kultury k následujícím závěrům. 

Ministerstvo kultury posoudilo došlé žádosti do rezervy programu, předložené dokumentace a 
doklady, a na základě vyjádření per rollam Komise pro program Podpora obnovy kulturních 
památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností a v souladu se Zásadami pro užití nein- 

vestičních prostředků z rozpočtu Ministerstva kultury stanovených pro program Podpora ob- 

novy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností č. j. MK 84154/2018 
OPP ze dne 19. 12. 2018, konstatuje, že se v daném případě jedná o mimořádný společenský 

zájem na zachování kulturní památky podle $ 13 odst. 2 písm. g), resp. d) a e) vyhlášky Minis- 

terstva kultury č. 66/1988 Sb., kterou se provádí zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové 
péči, ve znění pozdějších předpisů. 

Rozpočtové možnosti Ministerstva kultury coby organizační složky státu však neumožňují 
těmto žádostem o poskytnutí příspěvku vyhovět, a to ani zčásti. Ministerstvo kultury se zá- 

sadně nemůže zavázat k úhradě finančních prostředků, jež nejsou rozpočtově zajištěny — zá- 

kon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů 

(rozpočtová pravidla), v platném znění, to zapovídá. 

Ohledně žádostí uvedených ve výroku tohoto rozhodnutí pod pořadovými čísly 7 a 8 dospělo 

Ministerstvo kultury k následujícím závěrům. 

Ministerstvo kultury dospělo k závěru, že na realizaci těchto akcí obnovy kulturních památek 

příspěvek neposkytne, protože byly podány po termínu stanoveném Zásadami programu Pod- 

pora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností. Nebyla tak 

naplněna podstatná podmínka pro poskytnutí účelového finančního příspěvku. 

Ministerstvo kultury tedy muselo žádosti zamítnout.



Poučení 

Proti tomuto rozhodnutí lze podle ustanovení $ 152 odst. I zákona č. 500/2004 Sb., správní 

řád, v platném znění, podat ve Ihůtě 15 dnů od jeho doručení rozklad. Lhůta pro podání roz- 

kladu počíná běžet podle $ 40 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, 
dnem následujícím po dni, kdy bylo toto rozhodnutí oznámeno doručením jeho písemného vy- 
hotovení. 

Doručení písemnosti pomocí datové schránky upravuje $ 17 zákona č. 300/2008 Sb., 

o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, který i stanoví přednostní do- 

ručování prostřednictvím datové schránky. Nepřihlásí-li se adresát do své datové schránky ve 
lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byl dokument dodán do datové schránky, považuje se tento doku- 
ment za doručený posledním dnem této lhůty. V případě doručování prostřednictvím provozo- 

vatele poštovních služeb stanoví $ 23 a $ 24 správního řádu, že nebyl-li adresát tohoto roz- 

hodnutí zastižen, rozhodnutí se uloží v provozovně provozovatele poštovních služeb. Jestliže 

si adresát uložené rozhodnutí ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy bylo rozhodnutí k vyzvednutí při- 
praveno, nevyzvedne, považuje se rozhodnutí podle $ 24 odst. 1 správního řádu za doručené 
posledním dnem této lhůty (od tohoto dne běží v tomto případě lhůta pro podání rozkladu). 

O rozkladu proti tomuto rozhodnutí rozhoduje podle $ 152 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, v platném znění, ministr kultury. Rozklad se podává u Ministerstva kultury. 

a památkově chráněných území v odboru památkové péče 
Ministerstva kultury 

 


