
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: 16.3

25. zasedání zastupitelstva konané dne 9. 12. 2019

Věc:
Program na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje pro rok 2020 – 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 rozpočtového výhledu Ústeckého kraje je pro rok 2020 vyčleněno 10 000 000 Kč 
prostřednictvím Regionálního podpůrného fondu Ústeckého kraje.

Projednáno:

Rada Ústeckého kraje 

Dne: 30. 10. 2019 Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 Č. usnesení: 058/80R/2019

Přílohy: 

16.3-1 Název: bod 16.3 priloha 1.pdf Dotační program s přílohami U

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

A) schvaluje

Dotační program - Program na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje pro rok 2020 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: 30.4.2020



Důvodová zpráva:
Dotační program - Program na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje pro rok 2020 (dále jen 
Program) vychází ze zásad dotační politiky Ústeckého kraje.

Program se řídí platnými Zásadami pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí Ústeckým 
krajem (dále jen Zásady). Program je vyhlašován v souladu s cíli Koncepce rozvoje kultury a památkové péče 
v Ústeckém kraji 2014 - 2020 a v souladu s platnými Zásadami Regionálního podpůrného fondu Ústeckého 
kraje.

Finanční prostředky z Programu jsou určeny pro zachování a obnovu kulturně – historického charakteru a 
výpovědní hodnoty nemovitého a movitého kulturního dědictví nacházejícího se na území Ústeckého kraje, 
které je prohlášeno za kulturní památky dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění 
pozdějších předpisů.

Jedná se o památky uvedené v Seznamu ohrožených nemovitých památek, národní kulturní památky, movité 
i nemovité kulturní památky bezprostředně související s nominací na zápis na Seznam světového kulturního a 
přírodního dědictví UNESCO (dále jen Seznam) nebo již v tomto Seznamu zapsané, dále ohrožené hodnotné 
architektonické a historické kulturní památky (havarijní stavy objektů – statické a celkové zajištění objektů, 
oprava krovů a střech) ostatní movité i nemovité kulturní památky (např. obnova hradů, zámků, církevních 
staveb, lidové architektury, hodnotné městské architektury, historické zeleně, technických památek, 
restaurování plastik a vybavení interiérů a dalších objektů prohlášených za kulturní památku).

Výjimkou ze Zásad pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí Ústeckým krajem je případ 
restaurování kulturní památky, kdy lze poskytnout dotaci až do výše 100 % celkově uznatelných nákladů, 
jelikož se jedná o speciální druh obnovy kulturní památky, který může provádět pouze osoba s povolením 
Ministerstva kultury. Dále ve zvláště výjimečných případech těm žadatelům, kteří ze svých prostředků nejsou 
schopni uhradit nutné náklady na zachování a obnovu kulturní památky, která je v havarijním stavu a její 
obnova je podložena nařízením provedení nezbytných úprav na stavbě, vydaným územně příslušným 
stavebním úřadem, které je v souladu se zásadami památkové péče, a u movité kulturní památky pak 
odborným posudkem Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Ústí nad Labem, lze 
poskytnout dotaci až do výše celkových uznatelných nákladů projektu.

Pro rok 2020 byla k Programu připravena elektronická žádost. Podrobný návod jak má žadatel pracovat s 
elektronickou žádostí je uveden v příloze E) Programu.

Program se všemi přílohami byl konzultován s odborem legislativně právním, připomínky byly zapracovány.

Dle schváleného rozpočtového výhledu Ústeckého kraje na rok 2020 je na financování Programu vyčleněno 
10 000 000 Kč prostřednictvím Regionálního podpůrného fondu Ústeckého kraje.

Ústecký kraj tento Program vyhlašuje od každoročně.

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 18. 11. 
2019

2 Jitka Sachetová (uvolněný zastupitel)   Jitka Sachetová 18.11.2019

Podpis zpracovatele:  Gabriela Smrčková 18. 11. 2019


