
 

Protokol o výběru projektů v rámci „Programu na záchranu a 

obnovu drobných památek a architektury dotvářející kulturní 
r 

krajinu Ústeckého kraje pro rok 2019“ 

(výběrová komise je svým složením shodná s Výborem pro kulturu Zastupitelstva Ústeckého kraje 

dle usnesení Rady Ústeckého kraje č. 73/7R/2017 ze dne 1. 2. 2017) 

Výběrová komise pro hodnocení dotací Ústeckého kraje v oblasti kultury a památkové péče Rady 

Ústeckého kraje (dále jen Komise), ve složení 8 členů komise dle prezenční listiny, dne 12. 3. 

2019 od 11:00 hod., v zasedací místnosti č. 04 budovy „B“ Krajského Úřadu Ústeckého kraje, 

provedla výběr z podaných žádostí k dotačnímu programu vyhlášenému Ústeckým krajem v ob-

lasti kultury a památkové péče s názvem „Program na záchranu a obnovu drobných památek a 

architektury dotvářející kulturní krajinu Ústeckého kraje pro rok 2019“ (dále jen Program). 

Ve stanoveném termínu od 11. 1. do 1. 2. 2019 bylo na odbor kultury a památkové péče doruče-

no celkem 24 žádostí. Z celkového počtu byly 4 žádosti podány s formálním pochybením dle 

vyhlášenému Programu - byly zvýrazněné v tabulce a vyloučené z hodnocení. 

Při hodnocení žádostí bylo hlavním kritériem: 

• havarijní stav 

• nutnost záchrany pro další generace 

Komise po projednání dne 12. 3. 2019: 

A) bere na vědomí  

1) upozornění na možnost případného střetu zájmu při hodnocení dotačních programů někte-

rých členů komise: 

a) Bc Hynek Hanza jako primátor Statutárního města Teplice, 

b) Ing. Stanislav Horáček jako starosta Města Varnsdorf, 

2) vyřazení z dalšího hodnocení 4 projekty z důvodu nesplnění podmínek vyhlášeného Pro-

gramu.. 

B) n a v r h u j  e  

Radě Ústeckého kraje: 

1. schválit poskytnutí částečné výše požadované dotace 12 žadatelům (u požadované 

částky nad 200 tis. Kč a u žadatelů měst a obcí předložit návrh Zastupitelstvu Ústeckého 

kraje ke schválení) dle schválené finanční částky rozpočtem Ústeckého kraje prostřednic-

tvím Regionálního podpůrného fondu - viz. tabulka; 

2. schválit poskytnutí plné výše požadované dotace 3 žadatelům za podmínky navýšení 

finančních prostředků z kladného hospodářského výsledku za rok 2017 - ve stanoveném 

pořadí (u požadované částky nad 200 tis. Kč a u žadatelů měst a obcí předložit návrh Za-

stupitelstvu Ústeckého kraje ke schválení) - viz. tabulka; 
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3. neposkytnout dotaci 5 žadatelům, kteří sice splnili kritéria dotačního Programu, avšak s 

ohledem na vysoký počet podaných žádostí a výši alokovaných finančních prostředků 

Programu pro rok 2018 nebylo možné jejich požadavkům vyhovět (u požadované částky 

nad 200 tis. Kč a u žadatelů měst a obcí předložit návrh Zastupitelstvu Ústeckého kraje) - 

viz. tabulka. 

C) s t a n o v u j e  1 náhradníka pro případ odmítnutí dotace ze strany žadatelů či uvolnění 

finanční částky v rámci Programu. 

(hlasování 8 - 0 - 0 )  

Návrh pro poskytnutí neinvestiční dotace ke schválení Radou Ústeckého kraje, případně 

Zastupitelstvem Ústeckého kraje: 

P
o

řa
d
í  

Žadatel Název projektu Výše dotace ‘ v Kč 

1. Obec Dolní Podluží Obnova kříže Zachariáše Gornera v Dol-
ním Podluží 

50 000,00 Kč 

2. Okrašlovací spolek STEBNO 
2020 

Kompletní restaurátorské práce na soše 
Ecce Homo z roku 1770 

65 000,00 Kč 

3. Obec Otvice Obnova kamenného kříže 

50 000,00 Kč 

4. Město Třebenice Oprava kapličky v Teplé 0,00 Kč 

5. Město Budyně nad Ohří Oprava drobné památky. Boží muka z 
roku 1822, Budyně n. O. - Průhon. NÁHRADNÍK 

6. Město Budyně nad Ohří Boží muka v k.ú. Kostelec n. O. (II. etapa - 
dokončení) 

31 000,00 Kč 

7. Obec Lovečkovice Oprava křížku Hradiště 66 000,00 Kč 

8. Obec Lukavec Obnova křížku u Hlaváčkova statku v obci 
Lukavec 

54 000,00 Kč 

9. Město Šluknov Obnova křížku "U Posedělové", 
Rožany Ro-04 

70 000,00 Kč 

10. Město Štětí Obnova zvoničky ve Veselí 50 000,00 Kč 

11. Město Štětí Obnova sloupu v Rampuši u Radouně 50 000,00 Kč 

12. Obec Radonice 

Oprava zchátralé kaple u Miřetic u 

50 000,00 Kč 

2 




	bookmark1
	bookmark2
	bookmark3

