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Ústecký kraj

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Do zasedání ZÚK Bod programu: 13.1

3. zasedání zastupitelstva konané dne 25. 1. 2021

Věc:
Program na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje pro rok 2020 – dodatky ke 
smlouvám

Materiál na stůl: 

Důvod předložení:
Žádost o změnu termínu realizace projektu – Obec Polepy a Římskokatolická farnost Vetlá 

Nárok na rozpočet:
Bez nároku na rozpočet

Projednáno:

Rada Ústeckého kraje 

Dne: 13. 1. 2021 Pro:          Proti:          Zdržel se:          Č. usnesení:          

Přílohy: 

13.1-1 Název: bod 13.1 priloha 1 black.pdf Žádost o prodloužení termínu 
realizace - Obec Polepy U

13.1-2 Název: bod 13.1 priloha 2 black.pdf Žádost o prodloužení termínu 
realizace - farnost Vetlá U

13.1-3 Název: bod 13.1 priloha 3 black.pdf Dodatek č. 1 - Obec Polepy U

13.1-4 Název: bod 13.1 priloha 4 black.pdf Dodatek č. 1 – farnost Vetlá U

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

A) bere na vědomí

informaci dle přílohy č. 1 a 2 tohoto materiálu.

B) rozhoduje

o uzavření dodatků dle přílohy č. 3 a 4 tohoto usnesení.



C) ukládá

Mgr. Jiřímu Řehákovi, náměstku hejtmana, realizovat úkony dle části B) tohoto usnesení.

Termín: 28. 2. 2021

Důvodová zpráva:
Odbor kultury a památkové péče (dále jen KP) obdržel dne 18. 11. 2020 žádost o změnu termínu realizace 
projektu „Kaplička - udržovací práce na kapli na návsi Libínky u Polep“ v rámci dotačního Programu na 
záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje pro rok 2020 (dále jen PZOKP 2020) od Obce Polepy 
(dále jen Obec). Obec uzavřela dne 31. 7. 2020 s Ústeckým krajem (dále jen ÚK) smlouvu o poskytnutí 
dotace s termínem ukončení realizace projektu do 31. 12. 2020. Obec nestihla zadat realizační práce 
zhotoviteli s ohledem na opakovaný nouzový stav, kdy v důsledku pandemie COVID - 19 došlo k 
neočekávaným omezením provozu na straně Obce. Na základě výše uvedeného nestihla Obec realizovat 
projekt v roce 2020 a požádala o změnu termínu realizace projektu do 31. 7. 2021.

KP byla dne 27. 11. 2020 doručena žádost o změnu termínu realizace projektu „Obnova vitráží kostela sv. 
Jakuba Staršího ve Vetlé“ v rámci dotačního PZOKP 2020 od Římskokatolické farnosti Vetlá (dále jen 
farnost). Farnost uzavřela dne 19. 10. 2020 s ÚK smlouvu o poskytnutí dotace s termínem realizace projektu 
do 30. 11. 2020. Z důvodu personálních problémů zhotovitele akce, které byly také způsobeny pandemií 
COVID-19, nemohla farnost dodržet termín realizace projektu. Farnost svou žádost doplnila o smlouvu s 
realizační firmou a požádala o změnu termínu realizace projektu do 31. 5. 2021.

Obě žádosti o změnu termínu realizace projektu byly podány řádně a včas.

Rada Ústeckého kraje s ohledem na pandemii COVID - 19 navrhuje Zastupitelstvu Ústeckého kraje 
rozhodnout o uzavření dodatků dle příloh tohoto usnesení.

Zpracoval / konzultoval: Předkládá:

PhDr. Adam Šrejber, Ph.D.
vedoucí odboru kultury a památkové 
péče

Mgr. Jiří Řehák (uvolněný zastupitel)

Schvalovací cesta:

1 PhDr. Adam Šrejber (vedoucí odboru)   PhDr. Adam Šrejber Ph.D. 
14. 1. 2021

2 Mgr. Jiří Řehák (uvolněný zastupitel)   Mgr. Jiří Řehák 14.1.2021

Podpis zpracovatele:  Gabriela Smrčková 14. 1. 2021


