
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: 22.4

6. zasedání zastupitelstva konané dne 26. 4. 2021

Věc:
Projekt „Obnova muzea v Krupce včetně expozic“ v rámci Integrovaného regionálního operačního 
programu

Materiál na stůl: 

Důvod předložení:
Schválení realizace projektu s názvem „Obnova muzea v Krupce včetně expozic“ v rámci Integrovaného 
regionálního operačního programu.

Nárok na rozpočet:
Celkové předpokládané výdaje projektu: 70,212.488,49 Kč vč. DPH
Celkové způsobilé výdaje: 68,692.041,13 Kč vč. DPH
Celkové nezpůsobilé výdaje: 1,520.447,36 Kč vč. DPH
Dotace EU ve výši 85 % celkových způsobilých výdajů: 58,388.234,96 Kč
Dotace SR ve výši 5 % celkových způsobilých výdajů: 3,434.602,06 Kč
Povinné spolufinancování 10 % celkových způsobilých výdajů: 6,869.204,12 Kč
Předfinancování 100 % celkových výdajů projektu v předpokládané výši 70,212.488,49 Kč, zajištění 
povinného 10% spolufinancování z předpokládaných celkových způsobilých výdajů ve výši 6,869.204,12 Kč a 
zajištění financování nezpůsobilých výdajů projektu v předpokládané výši 1,520.447,36 Kč bude hrazeno z 
Fondu rozvoje Ústeckého kraje v období let 2021 – 2023.
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 realizaci projektu a na eventuálním 
krácení dotace ze strany poskytovatele. V důsledku těchto skutečností může dojít k navýšení podílu 
financování Ústeckého kraje.

Projednáno:

Rada Ústeckého kraje 

Dne: 24. 3. 2021 Pro:          Proti:          Zdržel se:          Č. usnesení: 126/11R/2021

Přílohy: 

22.4-1 Název: bod 22.4. příloha č.1 .pdf Tisková verze Žádosti o podporu U

22.4-2 Název: bod 22.4. příloha č.2 .pdf Registrace akce a rozhodnutí o 
poskytnutí dotace U

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo Ústeckého kraje



schvaluje

1.realizaci projektu „Obnova muzea v Krupce včetně expozic“,

2. zajištění povinného spolufinancování projektu ze strany Ústeckého kraje v předpokládané výši Kč 
6,869.204,12 (tj. 10 % předpokládaných celkových způsobilých výdajů projektu), zajištění předfinancování 
projektu v plné výši předpokládaných celkových výdajů projektu ve výši Kč 70,212.488,49 včetně zajištění 
financování nezpůsobilých výdajů projektu v předpokládané výši Kč 1,520.447,36.

Důvodová zpráva:
Zastupitelstvu Ústeckého kraje je k projednání předkládáno rozhodnutí o realizaci projektu „Obnova muzea v 
Krupce včetně expozic“, na jehož realizaci byla dne 4.9.2017 předložena žádost o podporu do výzvy č. 52 
IROP – Revitalizace vybraných památek II., viz příloha č. 1. Předložení žádosti schválila Rada usnesením č. 
036/10R/2017 dne 16.3.2017.

Žádost o podporu splnila formální náležitosti, podmínky přijatelnosti a podmínky věcného hodnocení, nicméně 
z důvodu omezené finanční alokace výzvy rozhodla výběrová komise o zařazení mezi náhradní projekty.
Následně byl Ústecký kraj dopisem Ministerstva pro místní rozvoj ze dne 7. 9. 2020 informován o navýšení 
finanční alokace výzvy a možnosti poskytnutí dotace v souladu se žádostí o podporu ze dne 4. 9. 2017.
Ústecký kraj projevil předběžný zájem dotaci využít a projekt realizovat a odbor regionálního rozvoje zajistil 
nezbytnou součinnost a dodání požadovaných dokumentů. Dne 25.2.2021 bylo Ministerstvem pro místní 
rozvoj vydáno" Rozhodnutí o poskytnutí dotace", viz příloha č. 2.

Předmětem předkládaného projektu je obnova a rehabilitace kulturní památky městského domu č. p. 21 v 
Krupce včetně odstranění nevhodných architektonických zásahů a obnovení původního vzhledu objektu. Dále 
projekt řeší propagaci kulturněhistorického významu, bezbariérový přístup a obnovu, ochranu a rozšíření 
muzejních expozic.

Cílem projektu je zachování, ochrana a rozvoj potenciálu kulturního dědictví a jeho využití k vyváženému 
rozvoji území s pozitivními dopady na místní a regionální zaměstnanost a konkurenceschopnost. Hlavním 
tématem tohoto projektu je zdůraznění významné hornické minulosti regionu a popularizace Hornické kulturní 
krajiny Erzgebirge/Krušnohoří.
Existence muzea se zaměřením na významnou hornickou minulost regionu je příležitost jak zajistit zvýšení 
počtu návštěvníků v příhraničním regionu. Realizací projektu bude vytvořena moderní, nezávislá a otevřená 
interaktivní instituce, která bude přitahovat zájemce všech generací, národností a názorových proudů.

Řízení projektu je v kompetenci odboru regionálního rozvoje, který na projektu úzce spolupracuje zejména s
odborem investičním a dále s odborem kultury a památkové péče. Realizace projektu je v souladu 
rozhodnutím o poskytnutí dotace předpokládána do 12/2023.

Zpracoval / konzultoval: Předkládá:

Ing. Pavel Hajšman
vedoucí odboru RR Ing. Michal Kučera (uvolněný zastupitel)

Schvalovací cesta:

1 Ing. Pavel Hajšman (vedoucí odboru)   Ing. Pavel Hajšman 10. 4. 
2021

2 Ing. Michal Kučera (uvolněný zastupitel)   Ing. Michal Kučera 
12.4.2021

Podpis zpracovatele:  Ing. Pavel Hajšman 10. 4. 2021


