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Ústecký kraj

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Do zasedání ZÚK Bod programu: 18.3

18. zasedání zastupitelstva konané dne 4. 3. 2019

Věc:
Program na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje pro rok 2018 – dodatky ke 
smlouvám o poskytnutí dotace 

Materiál na stůl: 

Důvod předložení:
Žádosti o prodloužení termínu realizace projektů v rámci Programu na záchranu a obnovu kulturních památek
Ústeckého kraje pro rok 2018

Nárok na rozpočet:
Bez nároku na rozpočet

Projednáno:

Rada ústeckého kraje 

Dne: 9. 1. 2019 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Č. usnesení: 047/58R/2019

Přílohy: 

18.3-1 Název: bod 18.3 priloha 1 black.pdf Žádost ŘKF Benešov nad Ploučnicí U

18.3-2 Název: bod 18.3 priloha 2 black.pdf Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 
18/SML2784/SoPD/KP U

18.3-3 Název: bod 18.3 priloha 3.pdf Žádost Města Osek U

18.3-4 Název: bod 18.3 priloha 4 black.pdf Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 
18/SML2755/SoPD/KP U

18.3-5 Název: bod 18.3 priloha 5 black.pdf Žádost Davida Balcara U

18.3-6 Název: bod 18.3 priloha 6 black.pdf Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 
18/SML2777/SoPD/KP U

18.3-7 Název: bod 18.3 priloha 7 black.pdf Žádost Jany Eberle U

18.3-8 Název: bod 18.3 priloha 8 black.pdf Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 
18/SML2780/SoPD/KP U



18.3-9 Název: bod 18.3 priloha 9 black.pdf Žádost Tomáše Husáka U

18.3-10 Název: bod 18.3 priloha 10 black.pdf Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 
18/SML2751/SoPD/KP U

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

A) bere na vědomí

informace dle přílohy č. 1, 3, 5, 7 a 9 předloženého materiálu.

B) schvaluje

uzavření dodatků č. 1 k smlouvám o poskytnutí neinvestiční dotace v rámci Programu na záchranu a 
obnovu kulturních památek Ústeckého kraje pro rok 2018 dle přílohy č. 2, 4, 6, 8 a 10 tohoto usnesení.

C) ukládá

Jitce Sachetové, člence Rady Ústeckého kraje, zajistit část B) tohoto usnesení.
Termín: 30. 4. 2019



Důvodová zpráva:
Rada Ústeckého kraje doporučuje Zastupitelstvu Ústeckého kraje vzít na vědomí informaci dle
přílohy č. 1, 3, 5, 7 a 9 předloženého materiálu a schválit uzavření dodatků dle přílohy č. 2, 4, 6, 8 a 10 tohoto 
usnesení. Žadatelé, se kterými bude uzavřen dodatek ke smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace, podali 
své žádosti včas (před ukončením termínu realizace projektu) a řádně odůvodněné.

K příloze č. 1: Odbor kultury a památkové péče (dále „OKP“) obdržel dne 3. 10. 2018 žádost Římskokatolické 
farnosti
Benešov nad Ploučnicí (dále také „příjemce dotace“) o změnu termínu realizace projektu Obnova střechy
věže kostela narození Panny Marie v Benešově nad Ploučnicí z 30. 11. 2018 na 30. 11. 2019 v rámci
Programu na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje pro rok 2018. Příjemci dotace se
nepodařilo zajistit zhotovitele stavebních prací v termínu, současně došlo v průběhu realizace projektu ke
změně statutárního zástupce farnosti. Nový statutární zástupce farnosti tak v počátku svého působení musel
řešit tuto obtížnou úlohu.Příjemce dotace vzhledem k výše uvedeným skutečnostem požádal o roční 
prodloužení realizace projektu,vzhledem k tomu, že se jedná o rozsáhlou obnovu střechy věže kostela.

K příloze č. 3: OKP obdržel dne 12. 11. 2018 žádost Města Osek (dále také „příjemce dotace“) o změnu 
termínu realizace
projektu Restaurování památníku na Pohřebišti obětí katastrofy na dole Nelson v Oseku z 31. 12. 2018 na 30.
6. 2019 v rámci Programu na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje pro rok 2018. Příjemce
dotace v rámci výběrového řízení oslovil 3 restaurátorské firmy. Z kapacitních důvodů, žádná firma nabídku
nepodala. Až 21. 8. 2018 příjemce dotace uzavřel smlouvu se zhotovitelem. Práce na obnově byly zahájeny
až v září 2018. Restaurátor provedl pouze část prací z časových důvodů žádá příjemce dotace o prodloužení
realizace projektu.

K příloze č. 5: OKP obdržel dne 28. 11. 2018 žádost pana Davida Balcara (dále také „příjemce dotace“) o 
změnu termínu
realizace projektu Obnova zaniklé stodoly z 30. 11. 2018 na 30. 5. 2019 v rámci Programu na záchranu a
obnovu kulturních památek Ústeckého kraje pro rok 2018. Příjemce dotace jako důvod žádosti o prodloužení
realizace projektu uvedl časové prodlení na sebe navazujících prací v průběhu obnovy kulturní památky.
Zpoždění a průtahy byly zapříčiněny vícepracemi zhotovitele na dalších stavbách, jejichž výskyt nemohl ani
dodavatel ani vlastník památky ovlivnit.Pan Balcar předložil dodatek ke smlouvě o dílo se zhotovitelem.

K příloze č. 7: OKP obdržel dne 12. 12. 2018 žádost paní Jany Eberle (dále také „příjemce dotace“) o změnu 
termínu
realizace projektu Stavební úpravy objektu zemědělské usedlosti č. p. 20, Robeč a brány z 31. 12. 2018 na
22. 3. 2019 v rámci Programu na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje pro rok 2018. V
žádosti příjemce dotace uvedl, že zhotovitel stavebních prací na kulturní památce vzhledem k vyššímu
objemu prací na jiných zakázkách nestihne ukončit stavební práce do konce roku 2018. Z toho důvodu bylo
požádáno o prodloužení realizace projektu.Paní Eberle předložila dodatek ke smlouvě o dílo se zhotovitelem.

K příloze č. 9: OKP obdržel dne 14. 12. 2018 žádost pana Tomáše Husáka (dále také „příjemce dotace“) o 
změnu termínu
realizace projektu Oprava krovu a výměna střešní krytiny, oprava pavlače a dveří - Habřina 3, Úštěk z 31. 12.
2018 na 31. 5. 2019. Pan Husák je vlastník tesařské firmy, která provádí rekonstrukce památkových objektů,
které jsou většinou spolu-hrazené z dotací. Sám je vlastník kulturní památky, kterou rekonstruuje za finanční
podpory Ústeckého kraje. Vzhledem k objemu zakázek, které pro rok 2018 firma zpracovává, nestíhá obnovu
své vlastní kulturní památky dokončit do termínu stanoveném smlouvou o poskytnutí neinvestiční dotace.
Příjemce dotace uvedl, že práce na obnově kulturní památky jsou cca z poloviny hotovy a předložil dodatek
smlouvy o dílo.

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 12. 2. 
2019

2 Jitka Sachetová (uvolněný zastupitel)   Jitka Sachetová 12.2.2019

Podpis zpracovatele:  Gabriela Smrčková 12. 2. 2019


