
Hlavní město Praha 

 

RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 
 

U S N E S E N Í  

Rady hlavního města Prahy 
 

číslo 1210 
ze dne  24.5.2021 

k návrhu na poskytnutí finančních prostředků formou daru spolku SVATÁ LUDMILA 1100 LET, 
z.s. a na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v kap. 06 v roce 2021 

 

Rada hlavního města Prahy   

I .   s c h v a l u j e  

1.  poskytnutí finančních prostředků formou daru spolku SVATÁ LUDMILA 1100 LET, 
z.s., se sídlem Za Lužinami 1084/33, Praha 5, 155 00, IČO: 04924479, z běžných 
výdajů kapitoly 06 - KUC MHMP, § 3319, ORJ 0662, ORG 0096204000000, ÚZ 120 
ve výši 150.000 Kč k uctění 1100 let výročí od mučednické smrti svaté Ludmily 

2.  úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy dle přílohy č. 1 tohoto usnesení 

3.  text Darovací smlouvy uvedený v příloze č. 2 tohoto usnesení 

I I .   u k l á d á  

1.  MHMP - KUC MHMP 

1.  uzavřít Darovací smlouvu dle bodu I.3. tohoto usnesení 

Termín: 28.5.2021 

2.  MHMP - ROZ MHMP 

1.  realizovat rozpočtové opatření dle bodu I.2. tohoto usnesení 

Termín: 31.5.2021 

 

 
MUDr. Zdeněk Hřib v. r. 

primátor hl.m. Prahy 
 
 
 
 
 

doc. Ing. arch. Petr Hlaváček v. r. 
I. náměstek primátora hl.m. Prahy 

 
 
 
 
 
  
Předkladatel:  radní MgA. Hana Třeštíková  
Tisk: R-40274  
Provede: MHMP - KUC MHMP, MHMP - ROZ MHMP  
Na vědomí: odborům MHMP  

  

  



Úprava rozpočtu  běžných výdajů - mimo pol. 5347 

MHMP - KUC 0096208000000 Běžné výdaje - kultura 0662 -150,0

MHMP - KUC 0096204000000 Individuální dotace - kultura 120 0662 150,0

0,0

Pozn:  V případě, že se celkové náklady akce nemění, tak je nutné ve sloupci vyplnit 0.

           V příslušných tabulkách je nutné vyplnit předepsané sloupce.

           Pokud bude číslo akce v intervalu 90 000 - 99 999  (běžné výdaje) neuvádí se, není závazným ukazatelem rozpočtu

C e l k e m

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 1210 ze dne 24. 5. 2021

ODPAOdbor/Organizace

  Úprava rozpočtu vlastního hlavního města Prahy ve vazbě na vlastní zdroje HMP (včetně OPP) 

Číslo akce Účel / Název akce

3319

3319

UZ
Úprava rozpočtu     

(v tis. Kč)
ORJ



Příloha č. 2 k usnesení Rady HMP č. 1210 ze dne 24. 5. 2021 

 

Darovací smlouva 
 

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) mezi Dárcem 

a Obdarovaným (dále jen „Smlouva“) 
 

Hlavní město Praha 

se sídlem Mariánské náměstí 2, Praha 1 

MgA. Jiřím Sulženkem, PhD, ředitelem odboru kultury a cestovního ruchu Magistrátu hl. m. 

Prahy  

IČO: 00064581 

(dále jen „Dárce“) 
 

a 
 

SVATÁ LUDMILA 1100 LET, z.s. 

sídlem Za Lužinami 1084/33, Praha 5, 155 00 

zastoupený **** ******* a **** ******* 

IČO: 049 24 479 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu: 115-2243000207/0100  

(dále jen „Obdarovaný“) 

(Dárce a Obdarovaný dále jen „Smluvní strany“) 

 

1. Dárce touto smlouvou daruje Obdarovanému finanční prostředky ve výši 150.000 Kč k 

uctění 1100 let výročí od mučednické smrti svaté Ludmily, první české ženy známé 

jménem, první ženy přemyslovské dynastie, první české křesťanské panovnice a 

vychovatelky sv. Václava, která díky manželskému svazku s prvním historicky 

doloženým přemyslovským knížetem Bořivojem stála u samých počátků konstituování 

českého státu a formování prvních národů budoucí střední Evropy (dále jen „Dar“). 

2. Darovanou částku poukáže dárce na účet obdarovaného do 20 dnů po nabytí účinnosti  

této smlouvy.  

3. V souladu s ustanovením § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve 

znění pozdějších předpisů, tímto Dárce potvrzuje, že poskytnutí Daru schválila Rada 

hlavního města Prahy usnesením č. xxxxxxx ze dne xxxxxxx. 

4. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby Smlouva byla uvedena v Centrální evidenci 

smluv (CES) vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o 

Smluvních stranách, číselné označení Smlouvy, datum jejího podpisu a text Smlouvy. 

5. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené ve Smlouvě nepovažují za obchodní 

tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití  

a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.  

6. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uvedení této smlouvy v registru smluv dle zákona 

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 

smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí 

hl. m. Praha. 

7. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech autorizovaných stejnopisech, Dárce obdrží tři 

stejnopisy a Obdarovaný jeden.  

8. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti 

dnem jejího zveřejnění v registru smluv. Smlouvu v registru zveřejní Dárce.  

 

V Praze dne ……………………… 

 

 

 

.............................................      ............................................. 

         Obdarovaný                                       Dárce 



  Důvodová zpráva 

 
 

Radě hl. m. Prahy je předkládán návrh na poskytnutí finančních prostředků formou daru ve 

výši 150.000 Kč spolku SVATÁ LUDMILA 1100 LET, z. s. (dále jen „spolek“). Spolek je 

založen za účelem uctění výročí 1100 let od mučednické smrti svaté Ludmily (15. září 921 

byla z příkazu snachy Drahomíry zavražděna na tetínském hradišti) – první české ženy 

známé jménem, první ženy přemyslovské dynastie, první české křesťanské panovnice a 

vychovatelky sv. Václava. Díky manželskému svazku s prvním historicky doloženým 

přemyslovským knížetem Bořivojem stála u samých počátků konstituování českého státu 

a formování prvních národů budoucí střední Evropy. Svojí finanční podporou se tak hl. 

m. Praha bude podílet na připomenutí a uctění této významné osobnost i českých dějin. 

Zakládajícími členy projektu jsou obec Tetín, město Mělník, město Roztoky, farnost Beroun a 

Farnost Roztoky. Projekt má spojovat zájem místních komunit, veřejné správy, duchovních 

společenství a církví i kulturních institucí. V průběhu více než čtyř let své existence bylo již 

realizováno mnoho projektů, které jsou zaměřeny na vzdělávání, kulturní a duchovní hodnoty, 

ale také na zlepšení kvality života a turistické infrastruktury v jednotlivých místech a následné 

udržení turistického ruchu. Řada kulturních a vzdělávacích akcí byla uspořádána i na území 

hl. m. Prahy, často ve spolupráci s významnými institucemi a osobnostmi. Příkladem lze uvést 

seminář „Kněžna a světice Ludmila“ v Arcibiskupském paláci v Praze a výstavu „Svatá 

Ludmila a současná tvář Prahy 2“ ve sklepu Grébovka v Praze 2 (v roce 2016) či seminář 

„Výroční rok kněžny Ludmily“ v Senátu PČR (v roce 2019) a řadu dalších aktivit. V roce 

2020 se rovněž na půdě Senátu PČR konalo zahájení Roku sv. Ludmily.  

Hlavní město Praha, jako přirozené kulturní, společenské a historické centrum České 

republiky, i s ohledem na již uskutečněné a plánované aktivity spolku na území HMP (př. 

plánovaná výstava „Svatá Ludmila“ v prostorách Národní knihovny v Praze od 1. 12. 2021), 

svojí finanční participací podpoří rozvoj kulturních a společenských aktivit na svém území a 

podpoří oživení cestovního ruchu, jehož pokles Prahu dramaticky zasáhl. Projektový záměr 

spolku je přílohou č. 1 této důvodové zprávy. 

Spolek obdržel záštitu např. Senátu České republiky, Ministerstva kultury ČR, Ministerstva 

školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Arcibiskupství pražského anebo Asociace krajů ČR.  

Hlavní město Praha považuje projekt k uctění 1100 let mučednické smrti sv. Ludmily za 

velmi významný nejen pro hl. m. Prahu, ale pro celou Českou republiku. 



Finanční prostředky v celkové výši 150 tis. Kč budou poskytnuty z běžných výdajů kapitoly 

06, odboru 0662 - KUC MHMP po úpravě rozpočtu – snížení běžných výdajů kap. 06, § 3319 

– běžné výdaje - kultura, ORJ 0662, ORG 0096208000000 o 150 tis. Kč za současného 

zvýšení § 3319 – individuální dotace - kultura, ORJ 0662, ORG 0096204000000, o stejnou 

částku.  

 

Příloha důvodové zprávy 

1) Projektový záměr 

2) Výpis ze spolkového rejstříku 
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