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Ústecký kraj

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Do zasedání ZÚK Bod programu: 16.2

27. zasedání zastupitelstva konané dne 9. 3. 2020

Věc:
Poskytnutí neinvestiční dotace na projekt „Celková obnova fasád budovy Ústavu archeologické 
památkové péče severozápadních Čech, v. v. i.“

Materiál na stůl: 

Důvod předložení:
Usnesení č. 014/25Z/2019 z 9. 12. 2019 – rozpočet kraje

Nárok na rozpočet:
6 mil. Kč z rozpočtu odboru KP na rok 2020

Projednáno:

Rada Ústeckého kraje 

Dne: 19. 2. 2020 Pro:          Proti:          Zdržel se:          Č. usnesení:          

Přílohy: 

16.2-1 Název: bod 16.2 příloha č. 1 black.pdf Žádost o účelovou neinvestiční 
dotaci vč. soupisu prací U

16.2-2 Název: bod 16.2 příloha č. 2.pdf Projektový návrh obnovy fasády U

16.2-3 Název: bod 16.2 příloha č. 3.pdf Smlouva o poskytnutí neinvestiční 
dotace U

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

rozhoduje

1. o výjimce z čl. IV. odst. 1 písm. b) Zásad pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí 
Ústeckým krajem, kdy žadatelem o dotaci je právnická osoba zřízená Ústeckým krajem a o výjimce z čl. 
VIII. odst. 5 Zásad pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí Ústeckým krajem, Podmínky 
poskytnutí Programové dotace a její použití „Maximální výše Dotace je 70 % z celkových uznatelných 
nákladů Projektu…“ tak, že v daném případě je stanoven podíl dotace na celkových plánovaných 
uznatelných nákladech projektu v maximální výši 100 %,

2. o uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace s Ústavem archeologické památkové péče 
Severozápadních Čech, v.v.i., se sídlem J. Žižky 835, 434 01 Most, na realizaci projektu „Celková obnova 
fasád budovy Ústavu archeologické památkové péče severozápadních Čech, v. v. i.“ dle přílohy č. 3 tohoto 



usnesení.

Důvodová zpráva:
Budova Ústavu archeologické památkové péče severozápadních Čech, v. v. i. v Mostě (dále jen „Ústav“) 
pochází z 19. století. Tato budova byla do majetku instituce vložena Ústeckým krajem, jejím zřizovatelem, a to 
na základě zřizovací listiny ze dne 1. 1. 2007. Hospodaření s tímto majetkem podléhá zákonu č. 341/2005 
Sb., o veřejných výzkumných institucích, který zřizovateli zaručuje spolu se zněním zřizovací listiny kontrolu 
nad hospodařením s tímto majetkem a vymezuje, že při zániku veřejné výzkumné instituce je majetek 
převeden do vlastnictví zřizovatele. Ústav průběžně (dle svých finančních možností) investuje do oprav a 
zhodnocení majetku. Celková obnova fasády však již není ve finančních možnostech Ústavu. Stav Fondu 
reprodukce majetku instituce k 31. 12. 2019 byl 557 124,- Kč a aktuálně je fasáda budovy Ústavu v 
havarijním stavu.
Dne 8. 1. 2019 se konal Výbor pro kulturu a památkovou péči Zastupitelstva Ústeckého kraje, kde byla v bodě 
č. 6 „Projednání koncepce rozvoje Ústavu v letech 2020 – 2024 a poskytnutí institucionální podpory na 
dlouhodobý koncepční rozvoj této organizace“ projednána havarijní situace fasády Ústavu a byl stanoven 
úkol pro Ing. Dubského, aby projednal s investičním odborem možnost zajištění finančních prostředků na 
potřebnou opravu pláště budovy Ústavu, viz Usnesení č. 5/21/2019.
V investičních záměrech odboru kultury a památkové péče je tato akce zadána již několik let. V rámci 
schvalování rozpočtu na rok 2020 (usnesením č. 014/25Z/2019 z 9. 12. 2019) byla odboru kultury a 
památkové péče na tuto akci schválena částka ve výši 6 mil. Kč. Tato částka byla do rozpočtu odboru kultury 
a památkové péče navržena na základě vyhodnocení podané žádosti
Ústavu o účelovou neinvestiční dotaci ze dne 5. 6. 2019, jejíž součástí byl i soupis prací viz příloha č. 1 tohoto 
materiálu.

Odbor kultury a památkové péče dále do smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace navrhl výjimku ze Zásad 
pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí Ústeckým krajem, Podmínky poskytnutí 
Programové dotace a její použití „Maximální výše Dotace je 70 % z celkových uznatelných nákladů 
Projektu…“ tak, že v daném případě je stanoven podíl dotace na celkových plánovaných uznatelných 
nákladech projektu v maximální výši 100 %, z důvodu, že se nejedná o standardní smlouvu o poskytnutí 
neinvestiční dotace na základě vyhlášeného programu, ale jedná se o poskytnutí finančních prostředků pro 
Ústav, jehož je Ústecký kraj zřizovatelem a je obeznámen s finanční situací Ústavu a s havarijním stavem 
fasády.

Vyjádření odboru kultury a památkové péče:
S ohledem na to, že je stav fasády dlouhodobě v havarijním stavu a instituce opravila střechu, dešťové svody 
a vyměnila okna na budově, odbor kultury a památkové péče doporučuje uzavřít smlouvu o poskytnutí 
neinvestiční dotace na projekt „Celková obnova fasád budovy Ústavu archeologické památkové péče 
severozápadních Čech, v. v. i.“. Budova nepodléhá památkové ochraně.

Vyjádření odboru ekonomického:
Po ekonomické stránce bez připomínek.

Vyjádření odboru legislativně - právního:
Po právní stránce bez připomínek.

Vyjádření odboru investičního:
Jedná se o původní fasádu plnou štukatérských prvků, jejíž oprava je finančně vysoce náročná. Provedení 
opravy fasády objektu je vzhledem k jejímu stavu nezbytně nutné.

Zpracoval / konzultoval: Předkládá:

Ing. Denisa Cinková,
vedoucí oddělení finančního 
hospodaření a kontroly odboru kultury a 
památkové péče

Jitka Sachetová (uvolněný zastupitel)



Schvalovací cesta:

1 PhDr. Adam Šrejber (vedoucí odboru)   Mgr. Jana Kuráňová 20. 2. 
2020

2 Jitka Sachetová (uvolněný zastupitel)   Jitka Sachetová 20. 2. 2020

Podpis zpracovatele:  Gabriela Smrčková 20. 2. 2020


