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Maltézské náměstí 471/1 Telefon: 257 085 111 

118 11 Praha 1 Fax: 224318 155 
E-mail: epodatelna@mkcr.cz 

Naše značka: MK 79608/2019 OPP V Praze dne: 27. 11. 2019 

Věc: Rozhodnutí o zamítnutí žádosti vydané ve společném řízení 

(Program | regenerace městských památkových rezervací a | městských 
památkových zón) 

Ministerstvo kultury, Maltézské nám. 471/1, Praha 1 — Malá Strana, jako správní orgán 
příslušný podle $ 14m odst. 1 písm. b) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a 
o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), v platném znění, vydává toto 
rozhodnutí ve věci žádostí o poskytnutí dotace na obnovu kulturních památek vyjmenovaných 
ve výroku tohoto rozhodnutí. 

ROZHODNUTÍ 

Ministerstvo kultury, Maltézské nám. 471/1, Praha 1 — Malá Strana, jako správní orgán 
príslušný podle $ 14m odst. 1 písm. b) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidiech a o 
změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), v platném znění, rozhodlo ve 
věci níže uvedených žádostí o poskytnutí dotace v Programu regenerace městských 

památkových rezervací a městských památkových zón 

  

  

  

  

  

  

  

takto: 

Kulturní památka 

č. | Žadatel rejstř. č. ÚSKP Typ vlastnictví | Kraj 

radnice č. p. 71 

Město Hranice, rejstř. č. ÚSKP 34072/8-432, |obec Olomoucký 

1 Pernštejnské náměstí 1, | v MPZ Hranice 

753 01 Hranice, IČO socha Panny Marie Bolestné 

00301311 rejstř. č. ÚSKP 29055/8-423, | obec Olomoucký 
v MPZ Hranice 

mE 60 ani THEA | dňm č. p. 194 
2 Y OT rejstř. č. USKP 23778/6-216, v | FO Vysočina 

Chotěboř, IČO MPZ Chotěboř 
00267538 

Statutární město 
Prostějov, náměstí T. G. | dům č. p. 108 

3 |Masaryka 130/14,796 | rejstř. č. 28363/7-5709, v MPZ | PO Olomoucký 

01 Prostějov, IČO Prostějov 
00288659 

Město Sušice, náměstí dům č. p. 5/1 

4 [Svobody 138, 34201 rejstř. č. ÚSKP 24945/4-3316, | FO Plzeňský 

Sušice, IČO 00256129 | v MPZ Sušice 

ME 10 Jezuitská kolej č. p. 2 

5 *| rejstřík. č, USKP 42167/7- PO Vysočina 588 56 Telč, IČO 5249, v MPR Telč 
00286745 ,              



  

dům č. p. 24 . 

Město Úštěk, Mírové rejstř č. USKP 42304/5-1911, |FO Ustecky 

; ; v MPZ Usték 
6 náméstí 83,411 45 dům č. p. 47 

Dštěk, 160 00261571 rejstř. č. 43608/5-1853, v MPZ | obec Ústecký 
Úštšk           

Žádosti se zamítají. 

Odúvodnéní 

Ministerstvo kultury vyhlásilo v září 2018 Program regenerace městských památkových 
rezervací a městských a památkových zón na rok 2019 na webových stránkách Mimsterstva 
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 79606/2019 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 
procesní ekonomie, jak ji zavádí $ 6 zákona č. 590/2004 Sb., správní řád, v platném znění. 

Ohledně žádosti uvedené ve výroku tohoto rozhodnutí pod pořadovým číslem 3 dospělo 
Ministerstvo kultury k následujícím závěrům. 

Ministerstvo kultury dospělo k závěru, že na realizaci této akce obnovy kulturní památky 
dotaci neposkytne. Jedná se o žádost, která byla zaslána po vyhlášeném termínu pro odeslání 
žádostí v Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových 
zón tj. 8. 4. 2019, nebyla tedy splněna základní podmínka. 

Ohledně žádostí uvedených ve výroku tohoto rozhodnutí pod pořadovými čísly 1, 2, 4, 5, 6 
dospělo Ministerstvo kultury k následujícím závěrům. 

Ministerstvo kultury posoudilo došlé žádosti o poskytnutí finančních prostředků z rezervy 
Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón, 
předloženou dokumentaci a doklady k uvedené obnově a na základě projednání metodou per 
rollam v Ústřední komisi Ministerstva kultury pro Program regenerace městských 
památkových rezervací a městských památkových zón, a v souladu se Zásadami Ministerstva 

kultury České republiky pro užití a alokaci státní finanční podpory v Programu regenerace 
městských památkových rezervací a městských a památkových zón, jejichž úplné znění 
schválil ministr kultury dne 7. 12. 2018 pod č. j. MK. 78596/2018 OPP, konstatovalo, že se 
v daném případě jedná o mimořádný společenský zájem na zachování kulturní památky podle 
§ 13 odst. 2 písm. £), resp. d) a e) vyhlášky Ministerstva 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 dotace vyhovět, a to ani z části. Ministerstvo kultury se zásadně 
nemůže zavázat k úhradě dotací, jež nejsou rozpočtově zajištěny — zákon č. 2018/2000 Sb. to 
zapovídá. 

Ministerstvo kultury tedy muselo žádosti zamítnout, jak to předpokládá $ 14m odst. 1 písm. 
b) rozpočtových pravidel.



Poučení 

Proti tomuto rozhodnutí není podle $ 14g odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), v platném znění, 
přípustné odvolání ani rozklad. Toto rozhodnutí nabývá právní moci dnem jeho doručení 
příjemci. 

a památkově chráněných území v odboru památkové péče 
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