
Doručeno do 
,4;,,f,_,›_nĹ,;ˇÍ‹ı.fıı_ıˇ 

jj, 
- 

- 5:15 

na 
'ˇ~ 

datové schránky 

Mèú Liıpvgšı 41 
ižflnfacov 

-7 

_..._..-...vv-_.__.....--~ 

Ministerstvo kultury 
ˇ' 

J, Mflııćzskć náxnêflfl 471/1 ıflıøfønz 257085 111 \/ 11800 Pxflhnı fflxz 224 318 155 
Městský úřad Litomyšl 

e-mail: epodateh1a@mkcr.cz 

Doručeno 6 8 2019 14'17`06 
Mě“ 

ll||l||ll||||||||l||l||IIl|l||l||llI||llll|||l|l|||||llI||||||l|||| LÍ5tŮI,přI'IOhľ1 MKCHXQQEBQJE 

I IIII|||||||ll||l|||||l|||I||| 
Bří Šťastných 1000 MEULSS30003521927 

57001Li±ømyšı 

Spisová Značka Číslo jednací Vyřizuje / linka V Praze dne 
MK-S 8371/2019 OPP MK 55227/2019 OPP lng. T. Srb / 417 2. srpna 2019 

Věc: Rozhodnutí Ministerstva kultury o poskytnutí příspěvku na obnovu nemovité kul- 
turní památky - divadla-Smetanova domu č. p. 402, rejstř. č. USKP 36704/6-3110, k. ú. 
a obec Litomyšl, okres Svitavy, kraj Pardubický 

Ministerstvo kulturyjako příslušný orgán státní památkové péče vydává po provedeném 
správním řízení toto 

rozhodnutí: 
Ministerstvo kultury České republiky se sídlem Maltézské náměstí 471/1, 118 01 Praha 1 - 
Malá Strana, podle ustanovení § 16 odst. 2 Zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve 
znění pozdějších předpisů, poskytuje v roce 2019 v rámci státní finanční podpory v prog- 
ramu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působnos- 
tí, na obnovu nemovité kulturní památky - divadla-Smetanova domu č. p. 402, rejstř. č. 
ÚSKP 36704/6-3110, k. ú. a obec Litomyšl, okres Svitavy, kraj Pardubický, V rozsahu 
těchto prací podstatných pro zachování její Souhmné památkové hodnoty: obnova oken (15 
ks) a dveří (2 ks) - IV. etapa a další související práce, jejímu vlastníkovi, který je jediným 
účastníkem řízení, Městu Litomyšl, Bří Šťastných 1000, Litomyšl-Město, 570 01 Litomyšl, 
IČO 00276944 (dále jen „příjemce“), 

účelový finanční příspěvek ve výši 294 000,- Kč 
(slovy: dvě stě devadesát čtyři tisíc korun českých). 

Finanční příspěvek se poskytuje účelově na úhradu nákladů Spojených S obnovou výše uvede- 
né nemovité kulturní památky jako nevratný a neinvestiční. Vzhledem k finančním možnos- 
tem příjemce bude proplacen bezhotovostním převodem na účet příjemce po nabytí právní 
moci tohoto rozhodnutí. V účetní evidenci bude veden pod účelovým znakem 34002.

1



Pro užití a čerpání finančního příspěvku podle tohoto rozhodnutí (dále jen ,,příspěvku“) 
se stanoví tyto podmínky: 

Bude dodržen postup obnovy nemovité kulturní památky podle rozhodnutí Městského 
úřadu Litomyšl ze dne 7. 2. 2018 pod č. j. MěÚ Litomyšl 02032/2018 vydaného dle § 14 
zákona č. 20/ 1987 Sb., O státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. 
Příjemce je povinen používat příspěvek hospodámě. účelně. efektivně a V souladu S práv- 
ními předpisy, výlučně na úhradu nákladů spojených S výše uvedenými pracemi při obno- 
vě nemovité kulturní památky; nebude užit na jiný účel. Proplácení finančních prostředků 
zhotoviteli nejméně do výše poskytnutého příspěvku bude prováděno výhradně prostřed- 
nictvím peněžního ústavu (bezhotovostně). Faktury, jejichž předmětem jsou výše uvedené 
práce, budou vystaveny a jejich platby poukázány V roce 2019. Příjemce nesmí převádět 
příspěvek na jiné osoby, pokud se nejedná o přímou úhradu nákladů spojených S realizací 
akce obnovy kulturní památky. 
Příspěvek může tvořit nejvýše 40 % Z nákladů prokazatelně vynaložených na obnovu 
kulturní památky V období od 1. ledna 2019 do 31. prosince 2019, přičemž použitím pří- 
spěvku se rozumí poukázání plateb hrazených Z příspěvku bezhotovostně do konce roku 
2019. Y případě. že je vlastník plátce DPH. náklad\_‹` i příspěvek se uvádějí bez DPH. 
Do 25. ledna 2020, nestanoví-li Ministerstvo kultury jiný termín, budou Ministerstvu kul- 
tury doplněny doklady k finančnímu vypořádání všech finančních prostředků vynalože- 
ných V Souvislosti S obnovou výše uvedené nemovité kulturní památky V období od 1. 

ledna 2019 do 31. prosince 2019. Doklady budou obsahovat kopie faktur vystavených 
zhotovitelem díla včetně rozpisu fakturovaných prací a kopií výpisů Z účtu k jednotlivým 
fakturám a fotodokuınentaci provedených prací. Doklady o úhradě vlastního finančního 
podílu příjemce a doklady k finančnímu vypořádání příspěvku budou ve vypořádání sa- 
mostatně označeny. Jako vyhodnocení akce obnovy nemovité kulturní památky bude Mi- 
nisterstvu kultury do 25. 1. 2020 zaslána fotodokumentace (barevný tisk) vypovídající o 
průběhu a výsledku obnovy nemovité kulturní památky V roce 2019. 
Finanční prostředky, které příjemce použije V rozporu S tímto rozhodnutím anebo nevyu- 
žije, vrátí V rámci vyúčtování nejpozději do 15. 2. 2020 na depozitní účet Ministerstva 
kultury u ČNB Praha 1, číslo účtu: 6015-3424001/0710. Vrácená částka bude označena 
variabilním svınbolem 3400255227. Po stanoveném tennínu 15. 2. 2020 zašle příjemce 
tyto finanční prostředky příslušnému finančnímu úřadu. 
Poskytnuté finanční prostředky, které hodlá příjemce vrátit Ministerstvu kultury V prů- 
běhu roku 2019. se vracejí na účet Ministerstva_kultur_\`. Z něhož byla“ poskytnuty; tj. 

3424001/0710. Vrácené částky budou označeny výše uvedeným variabilním svmbolem. 
Příjemce je povinen vést příspěvek V účetní evidenci odděleně tak, aby tyto finanční pro- 
středky 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. 
V průběhu obnovy nemovité kulturní památky upozorní příjemce vhodným způsobem 
(např. umístěním informační tabulky) na skutečnost, že akce obnovy nemovité kulturní 
památky byla provedena V roce 2019 s využitím příspěvku poskytnutého Ministerstvem 
kultury Z programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí S rozšíře- 
nou působností [povinnost podle § 14 odst. 4 písm. j) rozpočtových pravidel]. 
Příspěvek nesmí být příjemcem použit v roce 2019 na tentýž účel současně s jinými pro- 
středky účelově poskytnutými ze státního rozpočtu na úseku státní památkové péče. 
Jakákoliv změna díla bude Ministerstvu kultury písemně oznámena S uvedením důvodu 
bez zbytečného prodlení, nejpozději do 1. 12. 2019. V případě, že se akce neuskuteční, 
příjemce příspěvku tuto skutečnost písemně oznámí Ministerstvu kultury bezodkladně po- 
té, co tuto skutečnost zjistil a do 30 dnů od oznámení vrátí nepoužitý příspěvek nebo jeho
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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 bez zbytečného prodlení. 

10. Příjemce je povinen umožnit Ministerstvu kultury vykonání kontroly dodržování podmí- 
nek 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. 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, je porušením rozpočtové kázně, za které může podle § 44a zákona č. 218/2000 Sb., O 
rozpočtových pravidlech a O změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), 
v platném znění, uložit místně příslušný finanční úřad odvod za porušení rozpočtové kázně a 
penále. Za méně závažné porušení povinností příjemce dotace, za které se uloží odvod ve výši 
5 % z celkové částky příspěvku, se ve smyslu § 14 odst. 6 zákona č. 218/2000 Sb. považují 
podmínky č. 6, 7 a 9 [§ 14 odst. 6 a § 44a odst. 4 písm. a) výše uvedeného zákona].

B ŽŇ Odůvodně 
Ministerstvo kultury, na základě žádosti příjemce O poskytnutí finančního příspěvku ze dne 
27. 2. 2019, doručené 25. 3. 2019, zahájilo správní řízení podle § 44 zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, V platném znění, a § 16 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve 
znění pozdějších předpisů, o poskytnutí příspěvku na obnovu nemovité kulturní památky - di- 
vadla-Smetanova domu č. p. 402, rejstř. č. ÚSKP 36704/6-3110, k. ú. a obec Litomyšl, okres 
Svitavy, kraj Pardubický, v rozsahu těchto prací podstatných pro zachování její souhrnné pa- 
mátkové hodnoty: obnova oken (15 ks) a dveří (2 ks) - IV. etapa a další související práce. 
Celkové náklady na práce podle tohoto rozhodnutí jsou podle smlouvy O dílo 786.106,- Kč 
bez DPH. Ministerstvo kultury neodpovídá za věcnou správnost předloženého rozpočtu. 

Smetanův dům je mistrovským dílem novorenesanční architektury Se Secesními prvky. 
Vystavěn byl v letech 1903-1905. Vnější plastickou výzdobu provedli A. Popp a O. Walter. 
Sál a další vnitřní prostory vyzdobili R. Hamršmíd a A. Kulhánek, oponu naınaloval F. Ur- 
ban. V letech 1995-2000 proběhla rekonstrukce. Dnes Se zde kromě divadelních představení a 
koncertů konají i veškeré další kulturní a společenské akce. Otvorové prvky jsou poškozený 
povětrnostními a mechanickými vlivy. Jejich obnova probíhá od roku 2016, letos budou práce vv pokračovat jiz ctvrtou etapou. 

Po posouzení žádosti, předložené dokumentace a dokladů, na základě jednání Komise 
Ministerstva kultury pro program Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí 
S rozšířenou působností konaného dne 7. května 2019 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, Ministerstvo kultury zařadilo výše uvedenou akci obnovy do pro- 
gramu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí S rozšířenou působností 
v roce 2019 a dospělo k závěru, že se V daném případě jedná O mimořádný společenský zájem 
na zachování kulturní památky podle § 13 odst. 2 písm. g), resp. d) vyhlášky Ministerstva kul- 
tury č. 66/1988 Sb., kterou se provádí zákon ě. 20/1987 Sb., O státní památkové péči, ve Znění 
pozdějších předpisů, a proto rozhodlo tak, jakje uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí. 

Příjemce je povinen na základě § 34 zákona č. 20/ 1987 Sb., o státní památkové péči, ve 
znění pozdějších předpisů, umožnit pracovníkům Ministerstva kultury a osobám pověřeným
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plněním úkolů Státní památkové péče, tj. včetně zaměstnanců Národního památkového ústavu 
a obce pověřené dozorem, přístup do nemovìté kultumí památky za účelem provedení kontro- 
ly související S poskytnutím příspěvku, a dále nahlédnout do příslušných dokladů a poskyt- 
nout jim k tomu potřebné údaje a vysvětlení. 

Odbomý dohled nad prováděním obnovy nemovìté kulturní památky zajišťuje Národní 
památkový ústav, územní odbomé pracoviště V Pardubicích, 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 infonnuje Ministerstvo kultury a navrhuje opatření k nápravě (případ- 
ně podává návrh na pozastavení čerpání nebo vrácení příspěvku nebo jeho části Ministerstvu 
kultury). 

Dozor při obnově nemovìté kulturní památky vykonává Z hlediska státní památkové pé- 
če podle § 29 odst. 2 písm. g) citovaného zákona č. 20/1987 Sb. Městský úřad Litomyšl, jako 
obecní úřad obce S rozšířenou působností, úsek Státní památkové péče. 

Poskytnutí příspěvku podle tohoto rozhodnutí nezakládá nárok příjemce na poskytnutí 
dalšího příspěvku v následujících letech. 

Pokud se práce na obnově kultumí památky podporované Z více finančních zdrojů, 
Z nichž jedním je příspěvek, neprovedou ve výši nákladů předpokládaných pro běžný kalen- 
dářní 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. 

Ministerstvo kultury je oprávněno zahájit řízení o odnětí dotace, pokud po vydání toho- 
to rozhodnutí nastanou skutečnosti uvedené v § 15 odst. l rozpočtových pravidel (například 
dojde k vázání prostředků státního rozpočtu nebo Ministerstvo kultury zjistí, že údaje, naje- 
jichž základě byla dotace poskytnuta, byly neúplné nebo nepravdivé). 

Ministerstvo kultury podotýká, že faktury a výpisy Z účtu nezbytné k finančnímu vypo- 
řádání příspěvku by měl příjemce předložit Ministerstvu kultury prostřednictvím obce S roz- 
šířenou působností, kterou k tomu v žádosti zmocnil. 

P 0 u č e n í : 

Proti tomuto rozhodnutí lze podle ustanovení § 152 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní 
řád, V platném znění, podat ve lhůtě 15 dnů od jeho doručení rozklad. Lhůta pro podání roz- 
kladu počíná běžet podle § 40 odst. l zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád, v platném znění, 
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 stanoví přednostní doru- 
čování 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 provo- 
zovatele poštovních služeb stanoví § 23 a § 24 správního řádu, že nebyl-li adresát tohoto roz- 
hodnutí zastižen, rozhodnutí se uloží v provozovně provozovatele poštovních služeb, jehož 
prostřednictvím se doručuje. Jestliže si adresát nevyzvedne uložené rozhodnutí ve lhůtě 10 
dnů ode dne, kdy bylo k vyzvednutí v provozovně provozovatele poštovních služeb připrave-
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no, 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 § l52 odst. 2 Zákona č. 500/2004 
Sb., Správní řád, V platném Znění, ministr kultury. Rozklad se podává u Ministerstva kultury. 

Ing. Michaela E x n a r O v á 
vedoucí oddělení regenerace kultLu“ních památek 

a památkově chráněných území v odboru památkové péče 
Ministerstva kultury 

Na vědomí: 

Národní památkový ústav 
územní odborné pracoviště v Pardubicích 
Příhrádek 5 
530 02 Pardubice 

Městský úřad Litomyšl 
úsek státní památkové péče 
Bří Sťastných 1000 
570 01 

vlastní 

Litomyšl
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