
Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních 
údajů podle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů 2016/679 a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních 
údajů v platném znění. 

Ústecký kraj

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Do zasedání ZÚK Bod programu: 18.3

16. zasedání zastupitelstva konané dne 10. 12. 2018

Věc:
Program na záchranu a obnovu drobných památek a architektury dotvářející kulturní krajinu 
Ústeckého kraje pro rok 2019 - schválení a vyhlášení dotačního programu 

Materiál na stůl: 

Důvod předložení:
Schválení dotačního programu v oblasti památkové péče dle článku 3, odst. 1 bodu c) Zásad Regionálního 
podpůrného fondu Ústeckého kraje, Opatření 3.2 Státní kulturní politiky ČR pro období 2009-2014, které se 
považuje za pokračující v období 2015 – 2020 a Koncepce rozvoje kultury a památkové péče v Ústeckém 
kraji 2014 - 2020 schválená usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 88/18Z/2014 ze dne 3. 9. 2014.

Nárok na rozpočet:
Dle schváleného rozpočtu Ústeckého kraje pro rok 2019 - v návrhu rozpočtu vyčleněno 1 000 tis. Kč 
prostřednictvím Regionálního podpůrného fondu Ústeckého kraje.

Projednáno:

Rada ústeckého kraje 

Dne: 21. 11. 2018 Pro:          Proti:          Zdržel se:          Č. usnesení:          

Přílohy: 

18.3-1 Název: bod 18.3 priloha 1.pdf Dotační program s přílohami U

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

A) schvaluje

dotační program „Program na záchranu a obnovu drobných památek a architektury dotvářející kulturní 
krajinu Ústeckého kraje pro rok 2019“ dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.

B) ukládá

Jitce Sachetové, člence Rady Ústeckého kraje, zabezpečit veškeré potřebné úkony k realizaci bodu A) 
tohoto usnesení.
Termín: 30. 4. 2019



Důvodová zpráva:
Dotační program „Program na záchranu a obnovu drobných památek a architektury dotvářející kulturní krajinu 
Ústeckého kraje pro rok 2019“ (dále jen "Program") vychází ze zásad dotační politiky Ústeckého kraje. 
Usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 013/13Z/2018 ze dne 25. 6. 2018 byly schváleny Zásady pro 
poskytování dotací a návratných finančních výpomocí Ústeckým krajem, kterými se vyhlašovaný Program 
řídí. Dále je Program vyhlašován v souladu s cíli Koncepce rozvoje kultury a památkové péče v Ústeckém 
kraji 2014 - 2020 schválené usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 88/18Z/2014 ze dne 3. 9. 2014 a v 
souladu se Zásadami Regionálního podpůrného fondu Ústeckého kraje schválené usnesením č. 036/8Z/2017 
dne 23. 10. 2017.

V oblasti památkové péče a návazného cestovního ruchu se již několik let obrací pozornost ke kulturnímu 
dědictví, které není chráněno jako kulturní památky podle zákona dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní 
památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, historickým místním pamětihodnostem a kulturní či historické 
krajině. Především však k jejich uchování a obnově. Tento předpoklad je pak vtělen i do opatření 3.2 Státní 
kulturní politiky ČR pro období let 2009 – 2014, úkol se považuje za pokračující i v období 2015 - 2020.

Cílem Programu je finančně podpořit záchranu a obnovu drobné architektury, kterou tvoří například křížky, 
boží muka, kapličky, výklenkové kaple, zastavení, křížové cesty apod.; dále smírčí kříže, odpočivné kameny, 
samostatně stojící sochy a sousoší, zvoničky, milníky, mezníky, skalní reliéfy a kapličky, kamenné stély, 
mohyly, drobné zemědělské stavby s historickou podstatou, památky místního významu atd. v Ústeckém 
kraji.

Program byl poprvé vyhlášen v roce 2011, za dobu jeho existence bylo obnoveno více jak 90 drobných 
památek. Dle rozpočtu Ústeckého kraje pro rok 2019 je v návrhu rozpočtu vyčleněno 1 000 tis. Kč 
prostřednictvím Regionálního podpůrného fondu Ústeckého kraje. 

Zpracoval / konzultoval: Předkládá:

PhDr. Adam Šrejber, Ph.D.
vedoucí odboru kultury a památkové 
péče

Jitka Sachetová (uvolněný zastupitel)

Schvalovací cesta:

1 PhDr. Adam Šrejber (vedoucí odboru)   Mgr. Adam Šrejber 23. 11. 
2018

2 Jitka Sachetová (uvolněný zastupitel)   Jitka Sachetová 23.11.2018

Podpis zpracovatele:  Gabriela Smrčková 23. 11. 2018


