
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: 13.2

6. zasedání zastupitelstva konané dne 26. 4. 2021

Věc:
Program na záchranu a obnovu drobných památek a architektury dotvářející kulturní krajinu 
Ústeckého kraje pro rok 2021 - schválení a vyhlášení dotačního programu

Materiál na stůl: 

Důvod předložení:
Schválení a vyhlášení dotačního programu v oblasti kultury a památkové péče dle článku 3, odst. 1 bodu c) 
Zásad Regionálního podpůrného fondu Ústeckého kraje.

Nárok na rozpočet:
Předpoklad z rozdělení hospodářského výsledku Ústeckého kraje za rok 2020 – 1 mil. Kč.

Projednáno:

Rada Ústeckého kraje 

Dne: 7. 4. 2021 Pro:          Proti:          Zdržel se:          Č. usnesení:          

Výbor Výbor pro kulturu a památkovou péči

Dne: 30. 3. 2021 Pro: 14 Proti: 0 Zdržel se: 0 Č. usnesení: 005/3Vyb_KaPP/2021

Přílohy: 

13.2-1 Název: bod 13.2 priloha 1.pdf Znění dotačního programu včetně 
příloh U

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

A) schvaluje

a současně vyhlašuje dotační program „Program na záchranu a obnovu drobných památek a architektury 
dotvářející kulturní krajinu Ústeckého kraje pro rok 2021“ dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.

B) ukládá

Mgr. Jiřímu Řehákovi, náměstku hejtmana Ústeckého kraje, zabezpečit realizaci úkonů dle části A) tohoto 
usnesení

Termín: 31.12.2021



Důvodová zpráva:
Dotační program „Program na záchranu a obnovu drobných památek a architektury dotvářející kulturní krajinu 
Ústeckého kraje pro rok 2021“ (dále jen Program) se řídí platnými Zásadami pro poskytování dotací a 
návratných finančních výpomocí Ústeckým krajem a je v souladu s platnými Zásadami Regionálního 
podpůrného fondu Ústeckého kraje.

Finanční prostředky z Programu jsou určeny na podporu stavebních a uměleckořemeslných prací 
souvisejících přímo se záchranou a obnovou bezprostředně ohrožených drobných památek a architektury 
dotvářející kulturní krajinu Ústeckého kraje, tj. hmotného kulturního dědictví, které není prohlášeno za kulturní 
památku ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. Za drobné 
památky a architekturu se v tomto Programu považuje: drobná sakrální architektura, kterou tvoří například 
křížky, boží muka, kapličky, výklenkové kaple, zastavení, křížové cesty apod.; dále smírčí kříže, odpočivné 
kameny, samostatně stojící sochy a sousoší, zvoničky, milníky, mezníky, skalní reliéfy a kapličky, kamenné 
stély, mohyly, drobné zemědělské stavby (např. holubníky, sušárny, viniční domky apod.) s historickou 
podstatou, památky místního významu atd. (dále jen drobná památka a architektura) v Ústeckém kraji.

Drobné památky a architektura jsou významnou součástí kulturní krajiny, mají svou nezaměnitelnou 
historickou a společenskou hodnotu pro obyvatele našeho kraje.

Předmětem podpory tohoto Programu nejsou význačné náhrobky, pomníky a pomníčky padlých, historické 
pamětní desky, pomníčky, kříže na hřbitovech apod. Předmětem podpory taktéž nejsou interiérové úpravy, 
jelikož nesplňují poslání dotvářet kulturní krajinu Ústeckého kraje.

V případě schválení hospodářského výsledku Ústeckého kraje za rok 2020 bude tento Program podpořen 
částkou 1 mil. Kč.

Dne 07.04.2021 tento Program projednala Rada Ústeckého kraje.

Ústecký kraj tento dotační program vyhlašuje od roku 2011.

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. 
12. 4. 2021

2 Mgr. Jiří Řehák (uvolněný zastupitel)   Mgr. Jiří Řehák 12.4.2021

Podpis zpracovatele:  Gabriela Smrčková 9. 4. 2021


