
Závěrečná práva o realizaci Programu podpory obnovy kulturních památek prostřednictvím ORP v roce 2017, MěÚ Jilemnice  1/2     

25.1.2018           

M Ě S T S K Ý  Ú Ř A D  J I L E M N I C E  
odbor rozvoje, investic a majetku, oddělení rozvoje a investic 

památková péče 
Masarykovo náměstí 81, 514 01 Jilemnice, tel: 481 565 135, fax: 481 565 222 

 

 

Souhrnná zpráva o realizaci dotačního programu Ministerstva kultury ČR Podpora 

obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností  

v roce 2017 za ORP Jilemnice 
 

Od roku 2008 vyhlašuje Ministerstvo kultury ČR (dále jen: MK ČR) dotační program Podpora obnovy 

kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností (dále jen: program), ze kterého mohou získat na 

obnovu kulturních památek finanční prostředky majitelé kulturních památek ve správním obvodu příslušné obce 

s rozšířenou působností.  
 

Pravidla programu jsou stanoveny Zásadami pro užití neinvestičních prostředků z rozpočtu Ministerstva 

kultury stanovených pro program Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou 

působností (dále jen: zásady). Tyto zásady a související dokumenty jsou zveřejněny na internetových stránkách 

MK CŘ na adrese http://www.mkcr.cz/cz/kulturni-dedictvi/pamatkovy-fond/dotacni-programy/podpora-obnovy-

kulturnich-pamatek-prostrednictvim-obci-s-rozsirenou-pusobnosti-2432/. 

 

Město Jilemnice jako obec s rozšířenou působností - Městský úřad Jilemnice, odbor rozvoje a místního 

hospodářství, oddělení památkové péče (dále jen: MěÚ Jilemnice) vykonával činnosti související s administrací 

programu. Informace o programu, pokyny vlastníkům, termíny podávání žádostí a další související dokumenty jsou 

zveřejněny na internetových stránkách MěÚ Jilemnice na adrese: 

http://www.mestojilemnice.cz/cz/infoserver/pamatkova-pece/dotace-na-obnovu-pamatek/program-orp/. 

 

Průběh administrace programu v roce 2017: 

 

Metodický pokyn k realizaci programu spolu s rozpisem státní finanční podpory pro rok 2017 a 

s dalšími přílohami obdržel MěÚ Jilemnice, dopisem ze dne 12. 2. 2017. Termín pro odevzdání žádostí na 

Ministerstvo byl pro 1. kolo stanoven na 31. března 2017 a pro 2. kolo na 31. května 2017. 

 

Kvóta pro ORP Jilemnice 2017    757 000,- Kč 
Kvóta pro ORP Jilemnice 2016     728 000,- Kč 

Kvóta ORP Jilemnice 2015     582 000,- Kč 

Kvóta ORP Jilemnice 2014     576 000,- Kč 

Kvóta ORP Jilemnice 2013     510 000,- Kč 

 

Rozdělení kvóty v roce 2017       v 1. kole 

Termín podání žádostí v 1. kole     do 28. 2. 2017 

Výzva k podávání žádostí zveřejněna na úřední desce  od 30. 12. 2016 do 12. 4. 2017 

a internetových stránek města 

 

Počet podaných žádostí     6 (realizováno 5 akcí) 

Kvóta rozdělená v 1. kole     757 000,- Kč 

Podání žádostí na MK ČR:     do 31. 3. 2017 

 

Rozdělení kvóty v roce 2017       v 2. kole: 

V prvním kole byla rozdělena celá kvóta, MěÚ Jilemnice nevypsal druhé kolo pro podání žádostí. 

 

Podání vyúčtování na MK ČR:     do 25. 1. 2018 (odesláno 25. 1. 2018) 

 

MěÚ Jilemnice zpracoval podané žádosti a provedl návrh rozdělení finanční kvóty mezi jednotlivé žadatele 

a ve stanoveném termínu, do 31. 3. 2017 v 1. kole příjmu žádostí, a postoupil žádosti MK ČR k rozhodnutí o 

poskytnutí dotace z programu.  

 

http://www.mkcr.cz/cz/kulturni-dedictvi/pamatkovy-fond/dotacni-programy/podpora-obnovy-kulturnich-pamatek-prostrednictvim-obci-s-rozsirenou-pusobnosti-2432/
http://www.mkcr.cz/cz/kulturni-dedictvi/pamatkovy-fond/dotacni-programy/podpora-obnovy-kulturnich-pamatek-prostrednictvim-obci-s-rozsirenou-pusobnosti-2432/
http://www.mestojilemnice.cz/cz/infoserver/pamatkova-pece/dotace-na-obnovu-pamatek/program-orp/


Závěrečná práva o realizaci Programu podpory obnovy kulturních památek prostřednictvím ORP v roce 2017, MěÚ Jilemnice  2/2     

25.1.2018           

Rozhodnutí o poskytnutí dotace z programu byla MK ČR vydána v červenci a v srpnu 2017 a po 

nabytí právní moci rozhodnutí byly finanční prostředky MK ČR uvolňovány žadatelům. 

 

Většina žadatelů zahájila obnovu kulturních památek, na něž se vázala žádost o dotaci, po vydání 

rozhodnutí o poskytnutí dotace z programu. Realizace akcí podpořených z programu probíhala většinou v druhé 

polovině roku v období od července do listopadu 2017. 

 

MěÚ Jilemnice shromáždil podklady k vyúčtování jednotlivých akcí obnovy, provedl jejich kontrolu a 

vyúčtování za správní obvod  ORP Jilemnice bylo předloženo MK ČR ve stanoveném termínu (do 25. 1. 2018). 

 

Žádosti podle vlastnictví kulturních památek:  
církev –  1 žádost 

obce –   5 žádostí (realizovány 4 akce) 

 

Objem celkových nákladů (dle rozhodnutí MK ČR) podle žadatelů v tis. Kč: 

církev -  1035 

obce -   1136 

 

Objem finančních prostředků z programu dle žadatelů v tis. Kč: 

církev -  300 

obce -   457 

  

 

Přehled vydaných rozhodnutí MK ČR o poskytnutí dotace z programu pro ORP Jilemnice v roce 

2017: 

 
rozhodnutí 

MK ČR 

obec žadatel  památka akce obnovy dotace 

v tis. Kč 

MK 

51182/2017 

0PP 

Paseky nad 

Jizerou 

obec Paseky 

nad Jizerou 

obec škola čp. 90 obnova roubení, izolace proti 

vlhkosti, obnova trámů, stropu, 

záklopu, oprava krovu, obnova 

oken 

200  

MK 

47819/2017 

OPP 

Vítkovice v 

Krkonoších 

obec Vítkovice 

– žadatel se 

příspěvku 

vzdal, akce 

letos 

nerealizována 

obec kostel sv. Petra a 

Pavla 

nátěr střechy věže kostela, 

obnova hodinových ciferníků a 

zlacení vrcholového kříže a 

makovice – žadatel se 

příspěvku vzdal, akce letos 

nerealizována 

57 

MK 

47798/2017 

OPP 

Vítkovice v 

Krkonoších 

obec Vítkovice  obec socha sv. Jana 

Nepomuckého 

restaurování – II. etapa prací – 

polychromie hlavice sloupu a 

podstavce bez soklové části, 

osazení kovaných doplňků, 

jejich nátěr a zlacení 

50 

MK  

51126/2017 

OPP 

Rokytnice 

nad Jizerou 

(k. ú. Dolní 

Rokytnice) 

ŘKF Rokytnice 

nad Jizerou 

církev kostel sv. 

Archanděla 

Michaela 

obnova fasády kostela – I. 

etapa – průčelí a věž 
300 

MK 

47846/2017/

OPP 

Rokytnice 

nad Jizerou 

(k. ú. Horní 

Rokytnice) 

město 

Rokytnice nad 

Jizerou 

město radnice čp. 197 obnova 3 kusů okenních výplní 50 

MK 

51092/2017/ 

OPP 

Horní 

Branná 

obec Horní 

Branná 

obec hrobka sv. Kříže renovace a restaurování 

výmalby interiéru hrobky – I- 

etapa 

100 

     Celkem 757 

 

Zapsala: Jana Nonnerová 

 


