
 návrh na přerozdělení finančních prostředků ve výši  1 930 000 Kč, které nebyly přijaty vlastníky
památkově významných objektů při udělování grantů hl. m. Prahy v roce 2012 - změna  -

(granty pro rok 2012 byly schváleny : usnesením RHMP č. 591  z 15. 5. 2012 a usnesením ZHMP č. 17/18 z 24. 5. 2012)

po
če

t

č. 
gr

an
tu

Objekt
schválena 
částka  v Kč 

schválený 
předmět 
grantu -  RHMP 
a ZHMP

návrh na 
udělení či 
navýšení 
grantu o 
částku v Kč 

nový návrh -  
částka v Kč 

schválený předmět  
grantu RHMP a ZHMP 
včetně nového návrhu poznámka

1 007
Lázeňská 7/290, 
Malá Strana 500 000

oprava uliční 
fasády, klemp. 
prvky, reapse 
vstup. dveří, 
výměna interiér. 
dveří, dlažba 500 000 1 000 000

oprava uliční fasády, 
klemp. prvky, reapse 
vstup. dveří, výměna 
interiér. dveří, dlažba 
(priorita č. 1), sanace 
krovu, střecha, krytina 
klemp prvky  (priorita č. 
2)

návrh na navýšení 
grantu o   500 tis. Kč, 
na sanaci krovu, 
střecha, krytina klemp 
prvky   - priorita č. 2               
práce již byly 
realizovány

2 034
Černá 7/1549, 
Nové Město 0 290 000 290 000

sanace vlhkosti 
základového zdiva 
(statika domu)

návrh na udělení grantu 
ve výši 290 tis.Kč na 
sanaci základového 
zdiva (statika domu)                              
práce již byly 
realizovány 

3 059

Betlémské nám. 
11/259, Staré 
Město 0 # 0 0

oprava zastřešení 
pavlače v 3. NP 
záměčnické prvky, 
výměna dešťového žlabu 

Komise RHMP grant 
navrhovaný OPP ve 
výši 90 tis. Kč na 
zastřešení pavlače 
nedoporučila 

4 066
Havelská 21/502, 
Staré Město 0 440 000 440 000

oprava uliční fasády vč. 
restaurování 
mramorových desek

návrh na udělení grantu 
ve výši 440 tis.Kč 
oprava uliční fasády 
vč. restaurování 
mramorových desek                            
práce již byly 
realizovány 

5 101
Žitná 40/1440, 
Nové Město 0 400 000 400 000

výměna špaletových 
oken

návrh na udělení grantu 
ve výši 400 tis.Kč   
výměna špaletových 
oken         práce již byly 
realizovány 

6 149
Šmeralova 
23/195, Bubeneč 350 000

oprava fasády 
včetně 
klempířských 
prvků 300 000 650 000

oprava fasády včetně 
klempířských prvků 
výměna špaletových 
oken -u liční část 

návrh na navýšení 
grantu o  300 tis. Kč, 
výměnu špaletových 
oken - liční část,   - 
priorita č. 2                       
práce již byly 
realizovány

7 009

Malostranské 
nám. 6/295, Malá 
Strana 100 000

restaurování 
záklop. stropu v 
jedné místnosti - 
byt č. 2 0 0

restaurování záklop. 
stropu v jedné místnosti - 
byt č. 2

změna žadatele z 
JUDr. Milana 
Makariuse, na JUDr. 
Ing. Romana 
Makariuse, CSc.,  
provedena před 
schválením grantu 
RHMP

celkem 950 000 1 930 000
Vysvětlivky : tučně označené - nový návrh na udělení či navýšení grantu (týká se částky i předmětu grantu)

Příloha č. 1 zápisu



 návrh na přerozdělení finančních prostředků ve výši   5 653 000 Kč, které nebyly přijaty vlastníky
památkově významných objektů při udělování grantů hl. m. Prahy v roce 2012 - změna  -

(granty pro rok 2012 byly schváleny : usnesením RHMP č. 592  z 15. 5. 2012 a usnesením ZHMP č. 17/19 z 24. 5. 2012)

po
če

t

č. 
gr

an
tu

Název Objektu
schválena 
částka  v Kč 

schválený 
předmět grantu -  
RHMP a ZHMP

návrh na 
udělení či 
navýšení 
grantu o 
částku v Kč 

nový návrh -  
částka v Kč 

schválený 
předmět  grantu 
RHMP a ZHMP 
včetně nového 
návrhu poznámka

1 172
Kyje, kostel Sv. 
Bartoloměje 400 000 oprava střechy 450 000 850 000

oprava střechy  
(restaurátorské 
práce II. etapa  
(havarijní stav) 

návrh na navýšení grantu o   450 
tis. Kč, na restaurátorské 
práce - II. etapa (havarijní stav)              
práce již byly realizovány

2 168
Čakovice, kostel 
Sv.Remigia 300 000

pokračování 
obnovy kaple, 
restaurátorské 
práce -II.etapa 600 000 900 000

pokračování 
obnovy kaple, 
restaurátorské 
práce -II.etapa - 
vícepráce 

návrh na navýšení grantu o 600 
tis. Kč za zajištění víceprací 
souvisejících s II. etapou                             
práce již byly realizovány 

3 044

Vojtěšská ul., 
fara u kostela 
Sv.Vojtěcha 2 000 000

oprava střechy 
fary - 1.část # 2 700 000 4 700 000

oprava střechy 
fary - 1.část                            
Foerstrova síň - 
nástěnné malby 
I.část - priorita 2

návrh na navýšení grantu o  2 
700 tis. Kč za zajištění 
havarijního stavu střechy nad 
Foerstrovou síní                             
práce jsou před dokončením 

4 088

Kostel Panny 
Marie před 
Týnem 0 300 000 300 000

dokončení 
opravy 
západního 
ochozu na 
hlavním průčelí 
kostela - II. 
etapa, jižní 
strana                         

návrh na udělení grantu ve výši 
300 tis.Kč  na  dokončení 
opravy západního ochozu na 
hlavním průčelí kostela - II. 
etapa, jižní strana            práce 
již byly realizovány 

5 173
Prosek, kostel 
Sv.Václava 0 450 000 450 000

výši 450 tis.Kč  
restaurování 
fasády východní 
strana -III.etapa

návrh na udělení grantu ve výši 
450 tis.Kč na restaurování 
fasády východní strana -
III.etapa   práce již byly 
realizovány 

6 157

Bohnice, fara u 
kostela Sv.Petra 
a Pavla 0 120 000 120 000

fara - oprava 
stropu a 
podlahy - I. 
etapa 

návrh na udělení grantu ve výši 
120 tis.Kč  fara - oprava stropu 
a podlahy - I. etapa                                    
práce jsou před dokončením                          

7 183
Vršovice, kostel 
Sv.Mikuláše 0 470 000 470 000

oprava střechy - 
1. část (havarijní 
stav)

návrh na udělení grantu ve výši  
380 tis.Kč na  opravu střechy - 
1. část (havarijní stav)                             
práce jsou před dokončením                               

8 037
klášter 
františkánů 50 000

retaurování 4 
kamenných 
portálů barokních 
dveří v přízemí 
kláštera 563 000 563 000

restaurování 
dřevěného 
deštění v 
refektáři a 5 
barokních dveří 
v přízemí 
kláštera 

návrh na navýšení  grantu o  563 
tis.Kč na  restaurování 
dřevěného deštění v refektáři 
a 5 barokních dveří v přízemí 
kláštera          práce jsou před 
dokončením                                
práce jsou před dokončeným 

Celkem 2 750 000 5 653 000
Vysvětlivky : tučně označené - nový návrh na udělení či navýšení grantu (týká se částky i předmětu grantu)

Příloha č. 1 zápisu
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