
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 
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Ústecký kraj

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Do zasedání ZÚK Bod programu: 15.2

31. zasedání zastupitelstva konané dne 7. 9. 2020

Věc:
Fondy EHP 2014 – 2021 – „Zachráněné kulturní dědictví starého Mostu“ – schválení partnerské 
smlouvy

Materiál na stůl: 

Důvod předložení:
Rozhodnutí Zastupitelstva Ústeckého kraje o uzavření mezinárodní partnerské smlouvy

Nárok na rozpočet:
Předpokládané celkové výdaje projektu „Zachráněné kulturní dědictví starého Mostu“ činí 10.242.000,- Kč. 
Předpokládané způsobilé výdaje jsou ve výši 10.000.000,- Kč, z toho 9.000.000,- Kč činí dotace z Fondu EHP 
2014 – 2021 a státního rozpočtu (90% způsobilých výdajů) a 1.000.000,- Kč činí spolufinancování Ústeckého 
kraje (10% způsobilých výdajů). Předpokládané nezpůsobilé výdaje činí 242.000,- Kč. Předfinancování 
projektu ve výši 100 % celkových výdajů projektu, povinné spolufinancování 10 % celkových způsobilých 
výdajů a financování nezpůsobilých výdajů bude hrazeno z Fondu rozvoje Ústeckého kraje v období let 2020 
- 2024.
Podíl Ústeckého kraje zahrnuje povinné spolufinancování způsobilých výdajů a financování nezpůsobilých 
výdajů. Rozpočet projektu a struktura financování se může měnit v závislosti na výsledku zadávání veřejných 
zakázek, aktuální potřeby financování projektové přípravy, na změnách při realizace projektů a event. krácení 
dotace ze strany poskytovatele. V důsledku těchto skutečností může dojít k navýšení podílu financování 
Ústeckého kraje.

Projednáno:

Rada Ústeckého kraje 

Dne: 18. 8. 2020 Pro:          Proti:          Zdržel se:          Č. usnesení:          

Rada Ústeckého kraje 

Dne: 1. 4. 2020 Pro:          Proti:          Zdržel se:          Č. usnesení:  042/93R/2020

Přílohy: 
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Mezinárodní partnerská smlouva v 
rámci projektu „Zachráněné kulturní 
dědictví starého Mostu“ v anglickém 
jazyce

U



15.2-2 Název: bod 15.2 priloha 2.pdf

Mezinárodní partnerská smlouva v 
rámci projektu „Zachráněné kulturní 
dědictví starého Mostu“ v českém 
jazyce (překlad)
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Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

rozhoduje

dle ust. § 35 odst. 2 písm. h) zákona č.129/2000 Sb., o krajích (krajské zařízení), ve znění pozdějších 
předpisů, o uzavření mezinárodní partnerské smlouvy mezi Ústeckým krajem a partnerem Reykjavíkur 
Akademían – The Reykjavik Academy v rámci Programu Kultura se zaměřením na revitalizaci movitého a 
nemovitého kulturního dědictví, který je financovaný z Fondů EHP 2014 – 2021 dle přílohy č. 1 a 2 tohoto 
materiálu v rámci realizace projektu „Zachráněné kulturní dědictví starého Mostu“

Důvodová zpráva:
Zastupitelstvu Ústeckého kraje je předkládána mezinárodní partnerská smlouva, která je jednou z příloh 
projektu" Zachráněné kulturní dědictví starého Mostu". Žádost o grant na tento projekt byla předložena dne 
29. 4. 2020 do Programu Kultura se zaměřením na revitalizaci movitého a nemovitého kulturního dědictví, 
který je financovaný z Fondů EHP 2014 – 2021.
Zajištění předfinancování, spolufinancování a realizace projektu „Zachráněné kulturní dědictví starého Mostu“ 
bylo schváleno Radou Ústeckého kraje dne 1. 4. 2020, usnesením č. 042/93R/2020. Projekt bude realizován 
v partnerské spolupráci s Oblastním muzeem a galerií v Mostě (tuzemská partnerská smlouva byla schválena 
Radou Ústeckého kraje dne 1. 4. 2020, usnesením č. 042/93R/2020) a s Reykjavíkur Akademían – The 
Reykjavik Academy z Islandu (viz příloha č.1 a 2).

Zachráněné kulturní dědictví starého Mostu
Obecným cílem projektu je záchrana a prezentace movitého kulturního dědictví v majetku Ústeckého kraje 
prostřednictvím mezinárodní spolupráce. Projekt je v souladu s Koncepcí rozvoje kultury a památkové péče v 
Ústeckém kraji 2014-2020 a PRÚK Priorita 2: Sociální kapitál a kvalita veřejných služeb.
Projekt je zaměřen na záchranu a prezentaci movitého kulturního dědictví, konkrétně na restaurování 6 
velkoformátových obrazů (5x barokní obraz + 1x plátno od Alfonse Muchy). Umělecká díla pocházejí ze 
zbořených budov starého města Most. Obrazy jsou ve vlastnictví Ústeckého kraje, ve sbírce Oblastního 
muzea a galerie v Mostě. Stav obrazů není dobrý, vyžadují komplexní restaurátorský zásah a průzkum tak, 
aby bylo možné je prezentovat a uchovat do budoucnosti. Popis hlavních aktivit: zpracování a podání 
projektu, restaurování, zajištění přepravy a instalace obrazů, laboratorní průzkum a analýza obrazů, 
uměleckohistorické zhodnocení, zpracování archivní rešerše a bibliografie, výroba a osazení výstavního 
panelu, výroba 2 rámů, úprava a vybavení expozice, setkávání s partnerem z donorského státu, veřejná 
prezentace obrazů, 2 publikace s anglickým resumé, prezentační materiály, filmový dokument, vernisáž.

Předpokládané celkové výdaje projektu „Zachráněné kulturní dědictví starého Mostu“ činí 10.242.000,- Kč. 
Předpokládané způsobilé výdaje jsou ve výši 10.000.000,- Kč, z toho 9.000.000,- Kč činí dotace z Fondu EHP 
2014 – 2021 a státního rozpočtu (90% způsobilých výdajů) a 1.000.000,- Kč činí spolufinancování Ústeckého 
kraje (10% způsobilých výdajů). Předpokládané nezpůsobilé výdaje činí 242.000,- Kč. Předfinancování 
projektu ve výši 100 % celkových výdajů projektu, povinné spolufinancování 10 % celkových způsobilých 
výdajů a financování nezpůsobilých výdajů bude hrazeno z Fondu rozvoje Ústeckého kraje v období let 2020 
- 2024.

O mezinárodní spolupráci rozhoduje v souladu s ust. § 35 odst. 2 písm. h) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích 
(krajské zařízení), ve znění pozdějších předpisů, Zastupitelstvo Ústeckého kraje.

V případě získání grantu bude projekt realizován v letech 2020 – 2024 a bude hrazen z Fondu rozvoje 
Ústeckého kraje.

Zpracoval / konzultoval: Předkládá:

Ing. Pavel Hajšman, vedoucí RR PhDr. Ing. Zdeněk Matouš (uvolněný zastupitel)



Schvalovací cesta:

1 Ing. Pavel Hajšman (vedoucí odboru)   Ing. Pavel Hajšman 24. 8. 
2020

2 PhDr. Ing. Zdeněk Matouš (uvolněný zastupitel)   PhDr. Ing. Zdeněk Matouš 
Ph.D., MBA 25.8.2020

Podpis zpracovatele:  Radka Truhlářová 24. 8. 2020


