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Návrh na usnesení: 
 

Zastupitelstvo města v kompetenci Rady města po projednání 

A )  b e r e  n a  v ě d o m í  

1. informaci o poskytnutí dotace z Programu na záchranu a obnovu drobných 

památek a architektury dotvářející kulturní krajinu Ústeckého kraje k projektu 

,,Obnova kamenného kříže Předlice‘‘ a  ,,Obnova pomníku padlým Předlice‘‘   

 

B )  s c h v a l u j e  

1. přijetí dotace ze strany Ústeckého kraje ve výši 30.000,- Kč za účelem realizace 

projektu „Obnova kamenného kříže Předlice‘‘ a následné uzavření smlouvy 

2. přijetí dotace ze strany Ústeckého kraje ve výši 34.000,- za účelem realizace 

projektu ‚,Obnova pomníku padlým Předlice‘‘ a následné uzavření smlouvy 



 

Důvodová zpráva: 
 

Program na záchranu a obnovu drobných památek a architektury dotvářející kulturní 

krajinu Ústeckého kraje. 

Důvodem krajské podpory je zachování a rozvoj péče o drobnou architekturu v Ústeckém kraji. 

Rozšíření povědomí obyvatel kraje o nezbytnosti uchovávat historické dědictví minulosti jako 

přirozenou součást života, pečovat o kulturní dědictví, které není chráněno jako kulturní památky 

ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb. O státní památkové péči, přesto významným způsobem dotváří 

kulturní krajinu a posiluje vytvoření pozitivních vazeb k historickému a kulturnímu vývoji na 

území Ústeckého kraje.  

Předložené žádosti o poskytnutí dotace v rámci tohoto programu:  

1. ,, Obnova kamenného kříže Předlice ‘‘  

Kamenný kříž z roku 1780 před kostelem sv. Josefa, p.č. 7 v Předlicích vyžaduje 

rekonvalescenci v podobě očištění , zpevnění, konzervace kamene a úpravy přilehlých dřevin . 

Obnova přispěje k záchraně a rehabilitaci této drobné památky v majetku města, která nemůže 

čerpat z fondů určených pro kulturní památky ve smyslu zákona č. 20/1987 . 

Financování: 

Předpokládané celkové náklady: 50 tis. Kč 

Dotace (max. 70%): 35 tis. Kč 

Spolufinancování (min. 30%): 15 tis. Kč zajištěno z rozpočtu ODM. 

 

Zastupitelstvo Ústeckého kraje projednalo dne 25. dubna 2016 předmětnou žádost o poskytnutí 

dotace ve výši 35 000,- Kč na projekt Obnova kamenného kříže Předlice a rozhodlo usnesením 

poskytnout dotaci ve výši 30 000,- Kč. 

 

2. ,, Obnova pomníku padlým Předlice ‘‘ 

 

Pomník padlým v 2. sv. válce na Školním náměstí p.č. 18 v Předlicích vyžaduje očištění 

pomníku, zvýraznění písma, rekonstrukci okolí pomníku - dozdění, příp. odstranění zídek a 

parkovou úpravu. Obnova přispěje k rehabilitaci této drobné památky v majetku města, která 

nemůže čerpat z fondů určených pro kulturní památky ve smyslu zákona č. 20/1987 . 

 

Financování: 

 

Předpokládané celkové náklady: 57 tis. Kč 

Dotace (max. 70%): 39 900 Kč 

Spolufinancování (min. 30%): 17 100 Kč zajištěno z rozpočtu ODM. 

 

Zastupitelstvo Ústeckého kraje projednalo dne 25. dubna 2016 předmětnou žádost o poskytnutí 

dotace ve výši 39 900,- Kč na projekt Obnova pomníku padlým Předlice a rozhodlo usnesením 

poskytnout dotaci ve výši 34 000,- Kč. 



 
 

Dalším krokem k úspěšné realizaci projektu je uzavření smluv o poskytnutí neinvestiční dotace. 

Ve smlouvách jsou uvedeny následující závazné ukazatele: 

 

Obnova kamenného kříže Předlice 

 podíl dotace na celkových plánovaných uznatelných nákladech projektu max. 70%, 

 celkové předmětné náklady na zachování či obnovu památky dle předložené žádosti o dotaci    

při zachování poměru mezi celkovými náklady a podílem dotace 42 858,- Kč, 

 termín dokončení realizace projektu do 15.12. 2016. 

 

Obnova pomníku padlým Předlice 

 podíl dotace na celkových plánovaných uznatelných nákladech projektu max. 70%, 

 celkové předmětné náklady na zachování či obnovu památky dle předložené žádosti o dotaci   

při zachování poměru mezi celkovými náklady a podílem dotace 48 572,- Kč, 

 termín dokončení realizace projektu do 15.12. 2016. 

 

Dotace bude poskytnuta jednorázově, bankovním převodem na účet příjemce uvedený v žádosti, 

do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy. V případě, že nebude smlouva vyhotovena a podepsána 

oběma stranami, nemůže dojít k poskytnutí a vyplacení dotace. 

 

Přílohy jsou vzhledem k velikosti uvedeny na internetu: 

Příloha č.1: Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace – Obnova kamenného kříže Předlice 

Příloha č. 2: Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace – Obnova pomníku padlým Předlice 

 

 

 


