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Název:
Přijetí dotace na akci „Restaurování Glorietu v Růžové zahradě děčínského zámku“
Mimořádný materiál:

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města projednalo předložené informace k projektu „Restaurování Glorietu v Růžové zahradě
děčínského zámku“ a
schvaluje
přijetí dotace ve výši 500.000,- Kč.

Stanovisko RM:
Rada města projednala předložené informace k projektu „Restaurování Glorietu v Růžové zahradě
děčínského zámku“ a svým usnesením č. RM 21 16 36 02 ze dne 05.10.2021 doporučuje Zastupitelstvu
města Děčín přijmout dotaci ve výši 500.000,- Kč.

Cena:

4 136 550,00

Návrh postupu:

RM doporučuje

Důvodová zpráva:
Rada města dne 22.09.2020 usnesením č. RM 20 17 36 05 schválila podání žádosti o dotaci na projekt
„Restaurování Glorietu v Růžové zahradě děčínského zámku“ do Programu záchrany architektonického
dědictví Ministerstva kultury ČR pro rok 2021 s tím, že případné přijetí dotace bude projednáno v
zastupitelstvu města. Odbor rozvoje obdržel dne 02.09.2021 Rozhodnutí Ministerstva kultury ČR o poskytnutí
příspěvku na restaurování sochařské výzdoby Glorietu ve výši 500.000,- Kč. Rozhodnutí je přílohou tohoto
materiálu. Doba realizace je dle smlouvy o dílo 730 dnů, staveniště bylo předáno dne 20.4.2020.
Vyjádření:

Příloha:

Rozhodnutí PZAD
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Komentář:

Schvalovací cesta:
Zpracoval:
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Věc:
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Vyřizuje / linka

č. j.: MK 46379/2021 OPP

V Praze dne

29. července 2021

Rozhodnutí Ministerstva kultury o poskytnutí příspěvku na obnovu kulturní
památky – zahrada se schodištěm zv. Růžová z areálu zámku, r. č. ÚSKP
25265/5-4082, obec a k. ú. Děčín, okres Děčín, Ústecký kra

Ministerstvo kultury jako příslušný orgán státní památkové péče vydává po provedeném
správním řízení toto
rozhodnutí:
Ministerstvo kultury, se sídlem Maltézské náměstí 471/1, 118 01 Praha 1, podle ustanovení
§ 16 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen zákon č. 20/1987 Sb.), poskytuje v rámci státní finanční podpory v roce 2021
v Programu záchrany architektonického dědictví, schváleném usnesením vlády č. 110 ze
dne 22. února 1995, na obnovu kulturní památky – zahrady se schodištěm zv. Růžová
z areálu zámku, r. č. ÚSKP 25265/5-4082, obec a k. ú. Děčín, okres Děčín, Ústecký kraj,
v rozsahu těchto prací podstatných pro zachování její souhrnné památkové hodnoty:
restaurování Glorietu v Růžové zahradě - část B – restaurování sochařské výzdoby
Glorietu a dolní terasy (konzervace kopií 2 ks antických bojovníků umístěných na římse
glorietu, restaurování kopie Artemis a Venuše s Amorkem, vysekání kopií Pomony, Ceres a
Flory z průčelí balustrády, vysekání kopie Venuše ze špice balustrády, vysekání kopie
Afrodité z balustrády a restaurování originálů soch na dolní terase – Kronose, Pallas Athény
a Hefaistose, a další s tím související práce), jejímu vlastníku, který je jediným účastníkem
řízení, Statutárnímu městu Děčín, IČ 00261238, se sídlem Mírové náměstí 1175/5, 405 02
Děčín, (dále jen „příjemce“),
účelový finanční příspěvek ve výši 500 000,- Kč
(slovy: pět set tisíc korun českých).
Finanční příspěvek se poskytuje účelově na úhradu nákladů spojených s obnovou výše
uvedené nemovité kulturní památky jako nevratný a neinvestiční. Příspěvek bude proplacen
bezhotovostním převodem na základě předložených faktur za provedené práce na účet
příjemce 94-8129431/0710. V účetní evidenci bude veden pod účelovým znakem 34341.
Pro užití a čerpání finančního příspěvku podle tohoto rozhodnutí (dále jen „příspěvku“)
se stanoví tyto podmínky:
1. Bude dodržen postup obnovy nemovité kulturní památky podle závazných stanovisek č.j.:
MDC/87519/2019 ze dne 14.8.2019, MDC/78113/2019 ze dne 18.7.2019,

1.

2.

3.

4.

5.

6.

MDC/74374/2019 ze dne 9.7.2019, OSU/56030/2014/Ka ze dne 18.6.2014 a
OSU/56046/2014/Ka ze dne 18.6.2014, která vydal Magistrát města Děčín podle § 14
zákona č. 20/1987 Sb.
Příjemce je povinen používat příspěvek hospodárně, účelně, efektivně a v souladu
s právními předpisy, výlučně na úhradu nákladů spojených s uvedenými pracemi při
obnově nemovité kulturní památky.
Proplácení finančních prostředků zhotoviteli díla bude prováděno výhradně
prostřednictvím peněžního ústavu. Příjemce nesmí převádět příspěvek na jiné osoby,
pokud se nejedná o přímou úhradu nákladů spojených s realizací akce obnovy kulturní
památky.
Příspěvek může tvořit maximálně 25% z nákladů prokazatelně vynaložených na
obnovu kulturní památky v období od 1. ledna 2021 do 31. prosince 2021 podle tohoto
rozhodnutí, přičemž faktury, jejichž předmětem jsou tyto náklady, budou vystaveny a jejich
platby poukázány v roce 2021 z účtu příjemce. Z příspěvku Ministerstva kultury ani
stanoveného podílu příjemce nebudou hrazeny náklady na zpracování závěrečných
restaurátorských zpráv.
V případě, že je příjemce plátce DPH, náklady i příspěvek se uvádějí bez DPH.
Nejpozději do 15. prosince 2021 bude Ministerstvu kultury zasláno Vyhodnocení akce
obnovy nemovité kulturní památky (formulář přiložen) registrované a dotované
Ministerstvem kultury v Programu záchrany architektonického dědictví v roce 2021 spolu
s fotodokumentací vypovídající o průběhu a výsledku realizované obnovy
v příslušném roce a splnění povinnosti upozornit na skutečnost, že akce obnovy je
prováděna s využitím finančního příspěvku poskytnutého Ministerstvem kultury v rámci
Programu záchrany architektonického dědictví.
Nejpozději do 15. ledna 2022 budou Ministerstvu kultury zaslány doklady k finančnímu
vypořádání finančních prostředků vynaložených podle tohoto rozhodnutí na obnovu
nemovité kulturní památky v období od 1. ledna 2021 do 31. prosince 2021. Doklady
budou obsahovat kopie faktur, vystavených zhotovitelem díla, včetně rozpočtu skutečně
provedených prací (krycí list, rekapitulace stavebních dílů, položkový rozpočet prací)
kopií výpisů z účtu k jednotlivým fakturám a kopie vážního lístku jako dokladu o uložení
suti na skládku. Doklady o úhradě vlastního finančního podílu příjemce a doklady
k finančnímu vypořádání příspěvku budou ve vypořádání samostatně označeny. Přílohou
vyúčtování bude vyplněný formulář vyúčtování (příloha).
Příjemce je povinen vyhotovit a předložit finanční vypořádání příspěvku podle vyhlášky
č. 367/2015 Sb., o zásadách a lhůtách finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem,
státními finančními aktivy a Národním fondem (vyhláška o finančním vypořádání), ve
znění pozdějších předpisů. Podá-li příjemce vyúčtování na formuláři, který je přílohou
rozhodnutí, nemusí zvlášť předkládat podklady podle této vyhlášky. Obsah tohoto
formuláře považuje Ministerstvo kultury coby poskytovatel za finanční vypořádání
příspěvku podle vyhlášky č. 367/2015 Sb., o zásadách a lhůtách finančního vypořádání
vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy a Národním fondem (vyhláška
o finančním vypořádání), ve znění pozdějších předpisů.
Nevyčerpanou část příspěvku anebo celý příspěvek v případě, že se akce obnovy kulturní
památky neuskuteční, je příjemce povinen vrátit neodkladně Ministerstvu kultury.
Pokud vrací příjemce finanční příspěvek nebo jeho část Ministerstvu kultury
v průběhu roku 2021, vrací jej na účet Ministerstva kultury, z něhož byly
poskytnuty, tj. 3424001/0710. Vrácená částka bude označena variabilním symbolem
3434146379.
Pokud vrací příjemce příspěvek nebo jeho část až v období po 1. 1. 2022, je povinen
vrátit jej nejpozději do 15. února 2022 na depozitní účet Ministerstva kultury č. 60153424001/0710. Vrácená částka bude označena variabilním symbolem 3434146379.
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7. Příspěvek je příjemce povinen vést v účetní evidenci odděleně tak, aby tyto finanční
prostředky a nakládání s nimi byly odděleny od ostatního majetku příjemce a v souladu se
zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
8. Příspěvek nesmí být příjemcem použit v roce 2021 na tentýž účel současně s jinými
prostředky účelově poskytnutými ze státního rozpočtu na úseku státní památkové péče
Ministerstva kultury.
9. V případě úplatného zcizení nemovité kulturní památky v době do 5 let od ukončení její
obnovy financované z příspěvku Ministerstva kultury podle tohoto rozhodnutí, je příjemce
povinen vrátit příspěvek poskytnutý tímto rozhodnutím v plné výši do státního rozpočtu a
oznámit to písemně bez zbytečného odkladu Ministerstvu kultury. Povinnost vrátit
příspěvek příjemce nemá, jsou-li pro úplatné zcizení nemovité kulturní památky do 5 let
od ukončení její obnovy financované z příspěvku Ministerstva kultury podle tohoto
rozhodnutí závažné důvody. Závažnost důvodů je na posouzení Ministerstva kultury na
základě písemného oznámení příjemce.
10. V průběhu obnovy příjemce upozorní (tabulkou, transparentem atp.) na skutečnost, že
akce obnovy je prováděna s využitím finančního příspěvku poskytnutého Ministerstvem
kultury v rámci Programu záchrany architektonického dědictví [§ 14 odst. 4 písm. j)
zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících
zákonů (dále jen rozpočtová pravidla)].
11. Jakákoliv změna díla bude Ministerstvu kultury písemně oznámena s uvedením důvodu
bez zbytečného prodlení, nejpozději do 1. 12. 2021.
V případě, že se akce neuskuteční, příjemce příspěvku tuto skutečnost písemně oznámí
Ministerstvu kultury bezodkladně poté, co tuto skutečnost zjistil a do 30 dnů od oznámení
vrátí nepoužitý příspěvek nebo jeho část Ministerstvu kultury.
Změna identifikačních údajů uvedených v žádosti, k níž by došlo v období od podání
žádosti až do skončení období, na které byl příspěvek poskytnut, musí být ohlášena
příjemcem příspěvku Ministerstvu kultury do 14 dnů ode dne, kdy se o této změně
dověděl.
12. Příjemce je povinen před případným zánikem vypořádat vztahy se státním rozpočtem.
13. Příjemce je povinen umožnit Ministerstvu kultury vykonání kontroly dodržování
podmínek stanovených tímto rozhodnutím, poskytnout mu k tomu nezbytnou součinnost a
umožnit vykonání veřejnosprávní kontroly na místě podle § 8 odst. 2 zákona č. 320/2001
Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční
kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a v rozsahu podle ustanovení § 13 odst. 2 daného
zákona.
Porušení nebo nesplnění stanovených podmínek, jakož i neodvedení nevyčerpaných
prostředků do státního rozpočtu v souladu s vyhláškou č. 367/2015 Sb., o zásadách a lhůtách
finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy a Národním
fondem (vyhláška o finančním vypořádání), je porušením rozpočtové kázně, za které může
podle § 44a rozpočtových pravidel uložit místně příslušný finanční úřad odvod za porušení
rozpočtové kázně a penále. Za méně závažné porušení povinností příjemce příspěvku se považují
podmínky č. 4, 5, 8, 11 a 12 [§ 14 odst. 6 a § 44a odst. 4 písm. a) rozpočtových pravidel]. Při
porušení těchto podmínek se uloží odvod ve výši 5% z celkové částky poskytnutých peněžních
prostředků.
O d ů v o d n ě n í:
Ministerstvo kultury na základě žádosti příjemce ze dne 1. dubna 2021, doručené Ministerstvu
kultury dne 28. dubna 2021 (žádost byla zaslána ve lhůtě stanovené výzvou), která byla
doplněna dne 25.6.2021, zahájilo správní řízení podle § 44 zákona č. 500/2004 Sb., správní
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řád, v platném znění (dále jen správní řád), a § 16 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o poskytnutí
příspěvku na obnovu nemovité kulturní památky – zahrady se schodištěm zv. Růžová z areálu
zámku, r. č. ÚSKP 25265/5-4082, obec a k. ú. Děčín, okres Děčín, Ústecký kraj, v rozsahu
těchto prací podstatných pro zachování její souhrnné památkové hodnoty: restaurování
Glorietu v Růžové zahradě - část B – restaurování sochařské výzdoby Glorietu a dolní terasy
(konzervace kopií 2 ks antických bojovníků umístěných na římse glorietu, restaurování kopie
Artemis a Venuše s Amorkem, vysekání kopií Pomony, Ceres a Flory z průčelí balustrády,
vysekání kopie Venuše ze špice balustrády, vysekání kopie Afrodité z balustrády a
restaurování originálů soch na dolní terase – Kronose, Pallas Athény a Hefaistose, a další
s tím související práce).
Celkové uznatelné náklady na práce podle tohoto rozhodnutí činí podle příjemcem předložené
smlouvy o dílo 2 789 000,00 Kč bez DPH s tím, že od celkových smluvních nákladů ve výši
2 841 000,00 Kč bez DPH byly odečteny neuznatelné náklady na zpracování závěrečných
restaurátorských zpráv v celkové výši 52 000,00 Kč bez DPH. Ministerstvo kultury
nezodpovídá za věcnou správnost předloženého rozpočtu.
Po posouzení žádosti, předložené dokumentace a dokladů, na základě vyhodnocení kvality,
proveditelnosti a prospěšnosti záměru na obnovu nemovité kulturní památky, na základě
jednání Komise pro Program záchrany architektonického dědictví konaného dne 19. února
2021, v souladu se Zásadami Programu a Pokynem Ministerstva kultury České republiky pro
užití a alokaci státních finančních prostředků určených pro Program záchrany
architektonického dědictví ve smyslu usnesení vlády ČR č. 110 ze dne 22. 2. 1995, č.j. MK
34489/2011 OPP ze dne 13. července 2011, dospělo Ministerstvo kultury k závěru, že se
v daném případě jedná o mimořádný společenský zájem na zachování kulturní památky podle
§ 13 odst. 2 písm. c), e) a g) vyhlášky č. 66/1988 Sb., kterou se provádí zákon č. 20/1987 Sb.,
a proto rozhodlo tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí. Akce obnovy nemovité
kulturní památky je v Programu záchrany architektonického dědictví v roce 2021 evidována
jako akce pokračující.
Žádosti nemohlo být vyhověno v plném rozsahu vzhledem k tomu, že Ministerstvo kultury
jako ústřední orgán státní správy příslušný k vydání rozhodnutí v dané věci nemá
na poskytnutí požadované částky dostatečné finanční prostředky.
Příjemce je povinen na základě § 34 zákona č. 20/1987 Sb., umožnit pracovníkům
Ministerstva kultury a osobám pověřeným plněním úkolů státní památkové péče, tj. včetně
zaměstnanců Národního památkového ústavu a obce pověřené dozorem podle § 29 odst. 2
písm. g) zákona č. 20/1987 Sb., přístup do nemovité kulturní památky za účelem provedení
kontroly související s poskytnutím příspěvku, a dále nahlédnout do příslušných dokladů a
poskytnout jim k tomu potřebné údaje a vysvětlení.
Dozor při obnově kulturní památky vykonává Magistrát města Děčín, kterému je příjemce
povinen oznámit termín zahájení akce obnovy a předložit mu plán kontrolních prohlídek stavby.
Odborný dohled nad prováděním obnovy nemovité kulturní památky zajišťuje Národní
památkový ústav, územní odborné pracoviště v Ústí nad Labem, jenž je oprávněn během
obnovy uplatňovat náměty a připomínky z hlediska zajištění zvýšené kvality prováděných prací
a provádět kontrolu věcné správnosti a hospodárnosti využití příspěvku. V případě zjištěných
nedostatků neprodleně informuje Ministerstvo kultury a navrhuje mu opatření k nápravě
(případně podává návrh na pozastavení čerpání nebo na vrácení příspěvku nebo jeho části
Ministerstvu kultury).

4

Pokud se práce na obnově nemovité kulturní památky podporované z více finančních zdrojů,
z nichž jedním je příspěvek, neprovedou ve výši nákladů předpokládaných pro běžný
kalendářní rok anebo ve výši smluvních nákladů sjednaných na tentýž rok se zhotovitelem
díla, má se za to, že úspora vznikla z příspěvku (§ 15 vyhlášky č. 66/1988 Sb., kterou se
provádí zákon č. 20/1987 Sb.).
Na použití a čerpání příspěvku se vztahuje zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, v platném znění.
Poskytnutí příspěvku podle tohoto rozhodnutí nezakládá nárok příjemce na poskytnutí dalšího
příspěvku v následujících letech.
Ministerstvo kultury je oprávněno zahájit řízení o odnětí příspěvku, pokud po vydání tohoto
rozhodnutí nastanou skutečnosti uvedené v § 15 odst. 1 rozpočtových pravidel (například
dojde k vázání prostředků státního rozpočtu nebo Ministerstvo kultury zjistí, že údaje, na
jejichž základě byl příspěvek poskytnut, byly neúplné nebo nepravdivé).
P o u č e n í:
Proti tomuto rozhodnutí lze podle ustanovení § 152 odst. 1 správního řádu podat ve lhůtě 15 dnů
od jeho doručení rozklad. Lhůta pro podání rozkladu počíná běžet podle § 40 odst. 1 správního
řádu dnem následujícím po dni, kdy bylo toto rozhodnutí oznámeno doručením jeho písemného
vyhotovení.
Doručení písemnosti pomocí datové schránky upravuje § 17 zákona č. 300/2008 Sb.,
o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, který i stanoví přednostní
doručování 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 dokument
za doručený posledním dnem této lhůty. V případě doručování prostřednictvím provozovatele
poštovních služeb stanoví § 23 a § 24 správního řádu, že nebyl-li adresát tohoto rozhodnutí
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 připraveno,
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 správního řádu ministr
kultury. Rozklad se podává u Ministerstva kultury.

Ing. Michaela Exnarová
vedoucí oddělení regenerace kulturních památek
a památkově chráněných území v odboru památkové péče
Ministerstva kultury

Příloha: Formulář vyhodnocení akce obnovy
Formulář vyúčtování akce obnovy
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Na vědomí:
Magistrát města Děčín
úsek státní památkové péče
Mírové náměstí 1175/5
405 38 Děčín IV
Národní památkový ústav
územní odborné pracoviště v Ústí nad Labem
Podmokelská 1/15
400 07 Ústí nad Labem
vlastní
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