
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: 16.2

22. zasedání zastupitelstva konané dne 9. 9. 2019

Věc:
Program na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje pro rok 2019 – rozdělení dotací

Materiál na stůl: 

Důvod předložení:
Odmítnutí dotace ze strany příjemce - rozdělení náhradníkovi 

Nárok na rozpočet:
Částka 100 000,- Kč z Regionálního podpůrného fondu Ústeckého kraje

Projednáno:

Rada Ústeckého kraje 

Dne: 21. 8. 2019 Pro:          Proti:          Zdržel se:          Č. usnesení:          

Přílohy: 

16.2-1 Název: bod 16.2 priloha 1.pdf Odmítnutí čerpání dotace - Obec 
Údlice U

16.2-2 Název: bod 16.2 priloha 2 black.pdf Vyjádření náhradníka - Město šluknov U

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

A) bere na vědomí

informace dle přílohy č. 1 a 2 předloženého materiálu. 

B) mění

Číslo revokovaného/doplňovaného usnesení: 057/19Z/2019 

v části B) bod 2. na "dle § 36 písm. c) a d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, o poskytnutí dotace a o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle 
vzoru smlouvy, schválené usnesením č. 066/16Z/2018 ze dne 10. 12. 2018, za podmínky předložení 
rozpočtu projektu upraveného v závislosti na výši poskytnuté dotace", a to tomuto žadateli:

Projekt č. 26
Název projektu: Sladovna - oprava a obnova krovu střechy sladovny č. p. 645
Žadatel: Město Šluknov



Sídlo: náměstí Míru 1, Šluknov 407 77
IČ: 00261688
Dotace: 100 000,- Kč
Podíl dotace na celkových uznatelných nákladech: max. 69 %
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 31. 12. 2019

C) ukládá

Jitce Sachetové, člence Rady Ústeckého kraje, zabezpečit realizaci části B) tohoto usnesení.

Termín. 9. 10. 2019

Důvodová zpráva:
V rámci Programu na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje pro rok 2019 (dále jen 
„Program“) se příjemce neinvestiční dotace – Obec Údlice, vzdala poskytnuté dotace ve výši 100 000,- Kč na 
projekt s názvem “Oprava márnice u kostela sv. Matouše v Přečaplech”.

Výběrová komise pro hodnocení dotací v oblasti kultury a památkové péče Rady Ústeckého kraje stanovila 
při rozdělování dotací dne 12. 3. 2019 tři náhradníky pro poskytnutí dotace v rámci Programu, v případě 
odmítnuté dotace ze strany kteréhokoli žadatele.

Město Šluknov podalo žádost o dotaci na projekt "Sladovna - oprava a obnova krovu střechy budovy sladovny 
č.p. 645" a bylo osloveno jako první náhradník v pořadí. Město Šluknov projevilo zájem o finanční prostředky 
zasláním oficiálního vyjádření.

Šluknovská sladovna je posledním pozůstatkem panského pivovaru, jehož nejstarší stavební fáze pochází z 
16. století, jedná se o velkou třípodlažní budovu (zdroj: památkový katalog). V současnosti je objekt ve velmi 
špatném stavu a pro jeho zachování je nutné opravit krov a střechu pro odstranění další degradace objektu, a 
zatékání do něj.Jedná se o ohroženou nemovitou památku.

Na základě výše uvedeného doporučuje Rada Ústeckého kraje Zastupitelstvu Ústeckého kraje změnit 
usnesení a tím udělit dotaci a uzavřít smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace s Městem Šluknov.

Zpracoval / konzultoval: Předkládá:

Mgr. Jana Cholinská
Mgr. Jana Kuráňová RSDr. Stanislav Rybák (uvolněný zastupitel)

Schvalovací cesta:

1 PhDr. Adam Šrejber (vedoucí odboru)   Mgr. Adam Šrejber 27. 8. 
2019

2 RSDr. Stanislav Rybák (uvolněný zastupitel)   RSDr. Stanislav Rybák 
27.8.2019

Podpis zpracovatele:  Karina Strnadová 26. 8. 2019


