Městský úřad Podbořany
Mírová 615, 441 01 Podbořany
Odbor investic a památkové péče
vyřizuje: Šikl, telefon: 415 237 543
e-mail: sikl@podborany.net

Souhrnná zpráva o dotačním programu
„Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí
s rozšířenou působností“
za rok 2015
Dotační program „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí
s rozšířenou působností“ (dále jen „Program“) založený Ministerstvem kultury ČR v
roce 2008 je určen na zachování a obnovu nemovitých kulturních památek, které se
nacházejí mimo památkově chráněná území, nejsou národními kulturními památkami
a nejsou ve vlastnictví České republiky.
Cílem Programu je efektivně se podílet na zachování a obnově kulturních památek
České republiky a přispívat tak k zachování vybraného segmentu památkového
fondu České republiky v souladu s účelem zákona č. 20/1987 Sb., o státní
památkové péči, v platném znění.
Ministerstvo kultury ČR stanovilo kvóty podpory pro jednotlivé obce s rozšířenou
působností (dále jen „ORP“) v závislosti na počtu kulturních památek, na něž se
může podpora v daném správním území vztahovat a s přihlédnutím ke stavu celkové
zachovalosti památkového fondu. Pro ORP Podbořany byla v roce 2015 stanovena
finanční kvóta ve výši 672 000,- Kč s uzávěrkou žádostí v termínu nejpozději
do 27. 2. 2015.
O finanční příspěvek ucházelo celkem 5 žadatelů, a to Miloslav Martínek, Ant.
Suchého 2051, 272 01 Kladno; Za záchranu kostela sv. Jiljí, občanské sdružení
se sídlem Chýšská 109, 439 83 Lubenec; Obec Petrohrad se sídlem Petrohrad 146,
439 85 Petrohrad; Sdružení přátel kostela sv. Martina ve Vidhosticích se sídlem
Vidhostice 1, 441 01 Vroutek a Římskokatolická farnost – děkanství Mašťov se
sídlem Kostelní 99, 431 56 Mašťov. Komise pro posuzování žádostí o poskytnutí
finančního příspěvku dne 23. 3. 2015 doporučila Ministerstvu kultury ČR podpořit
následující žadatele: Obec Petrohrad, Sdružení přátel kostela sv. Martina ve
Vidhosticích a Římskokatolická farnost – děkanství Mašťov. Žádost od žadatele
Miloslava Martínka a spolku Za záchranu kostela sv. Jiljí nebyla komisí doporučena
z důvodu nedostatku finančních prostředků a nadměrného počtu žadatelů
s přihlédnutím k pokročilému havarijnímu stavu jiných objektů dalších žadatelů.
Všechny žádosti byly spolu se všemi podklady v rámci stanovených termínů předány
Ministerstvu kultury ČR, kde byly projednány v Komisi pro Program, která byla
zřízena jako poradní orgán Ministerstva kultury ČR a která se vyjadřuje v návaznosti
na rozpis schváleného státního rozpočtu na příslušný kalendářní rok k navržené výši
finanční podpory.
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Ke každé dokončené akci byla zpracována závěrečná zpráva a vyúčtování
poskytnutého příspěvku. Městský úřad Podbořany, odbor investic a památkové péče
shromáždil vyhodnocení od všech příjemců příspěvku z Programu ve svém správním
obvodu ORP a ve stanoveném termínu (nejpozději do 25. 1. 2016) je předal
Ministerstvu kultury ČR.
Ve správním obvodu ORP Podbořany byly v roce 2015 z Programu podpořeny
následující akce:
ŽADATEL

NÁKLADY
CELKEM

AKCE

Obec Petrohrad

Restaurování sochy sv. Jana
Nepomuckého v obci
Petrohrad

Sdružení přátel
Kostela svatého
Martina ve
Vidhosticích

Obnova vnitřních omítek,
obnova a výmalba stropu ve
věži kostela sv. Martina v obci
Vidhostice

Římskokatolická
farnost – děkanství
Mašťov

Obnova krovu a výměna
střešní krytiny věže kostela
Archanděla Michaela v obci
Zlovědice

CELKEM

299 562,- Kč

PODÍL
ŽADATELE
82 562,- Kč

83 138,40 Kč

PŘÍSPĚVEK
MK
217 000,- Kč

283 138,40 Kč

(podíl spolku
20 138,- Kč, zbytek
sponzorsky)

200 000,- Kč

300 387,- Kč

78 387,- Kč

222 000,- Kč

883 087,40 Kč

244 087,40 Kč

639 000,- Kč

Tuto souhrnnou zprávu vzala na vědomí Rada města svým usnesením č. 30/2016
ze dne 10. 2. 2016.

V Podbořanech dne 11. 2. 2016.

Ing. Karel Honzl
místostarosta Města Podbořany
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