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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 2021 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 stanovena 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 ČR na adrese https://www.mkcr.cz/podpora-obnovy-kulturnich-pamatek-prostrednictvim-obci-s-

rozsirenou-pusobnosti-274.html 
 

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 2021: 

 

Metodický pokyn k realizaci programu spolu s rozpisem státní finanční podpory pro rok 2021 

a s dalšími přílohami obdržel MěÚ Jilemnice dopisem ze dne 22. ledna 2021. Termín pro odevzdání žádostí 

na Ministerstvo kultury ČR byl stanoven na 31. března 2021. 

 

Kvóta pro ORP Jilemnice 2021    638 000,- Kč 

Kvóta pro ORP Jilemnice 2020     638 000,- Kč 

Kvóta pro ORP Jilemnice 2019     707 000,- Kč 

Kvóta pro ORP Jilemnice 2018     732 000,- Kč 

Kvóta pro ORP Jilemnice 2017     757 000,- Kč 

Kvóta pro ORP Jilemnice 2016     728 000,- Kč 

Kvóta pro ORP Jilemnice 2015     582 000,- Kč 

Kvóta pro ORP Jilemnice 2014     576 000,- Kč 

Kvóta pro ORP Jilemnice 2013     510 000,- Kč 

 

Rozdělení kvóty v roce 2021       v 1 kole 

 

Termín podání žádostí u ORP Jilemnice    do 28. 2. 2021 

 

Počet podaných žádostí     4 

 

Celá kvóta 638 000,- Kč byla rozdělena mezi 4 akce obnovy.  

 

Podání žádostí na MK ČR:     do 31. 3. 2021 

Podání vyúčtování na MK ČR:     do 25. 1. 2022 (odesláno 21. 1. 2021) 

 

 

https://www.mkcr.cz/podpora-obnovy-kulturnich-pamatek-prostrednictvim-obci-s-rozsirenou-pusobnosti-274.html
https://www.mkcr.cz/podpora-obnovy-kulturnich-pamatek-prostrednictvim-obci-s-rozsirenou-pusobnosti-274.html
http://www.mestojilemnice.cz/cz/infoserver/pamatkova-pece/dotace-na-obnovu-pamatek/program-orp/
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MěÚ Jilemnice zpracoval podané žádosti a provedl návrh rozdělení finanční kvóty mezi jednotlivé žadatele 

a ve stanoveném termínu (do 31. 3. 2021) postoupil žádosti MK ČR k rozhodnutí o poskytnutí dotace z programu.  

 

Rozhodnutí o poskytnutí dotace z programu byla MK ČR vydána v září a říjnu 2021 a po nabytí 

právní moci rozhodnutí byly finanční prostředky MK ČR uvolňovány žadatelům. 

 

Žadatelé zahájili obnovu kulturních památek, na něž se vázala žádost o dotaci, již na začátku stavební 

sezóny, před vydáním rozhodnutí o poskytnutí dotace z programu. Realizace akcí podpořených z programu 

probíhala většinou v druhé polovině roku v období od června do října 2021. 
 

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. 2022). 

 

Žádosti podle vlastnictví kulturních památek:  
 

církev –   2 žádosti 

obce –    1 žádost 

fyzické osoby  1 žádost 

 

Objem celkových nákladů podle žadatelů v tis. Kč (zaokrouhleno): 

 

církev -   897 

obce -      81 

fyzické osoby  536 

 

Objem finančních prostředků (dle rozhodnutí MK ČR) z programu dle žadatelů v tis. Kč: 

 

církev -   372  

obce -      50 

fyzické osoby  216 

 
Přehled vydaných rozhodnutí MK ČR o poskytnutí dotace z programu pro ORP Jilemnice v roce 2021: 

 
rozhodnutí 

MK ČR 

obec žadatel  památka akce obnovy dotace 

v tis. Kč 

MK 

64005/2021 

OPP 

Rokytnice 

nad Jizerou 

(k. ú. Dolní 

Rokytnice) 

ŘKF 

Rokytnice nad 

Jizerou 

církev areál kostela 

sv. archanděl

a Michaela, 

ÚSKP: 

46536/6-

2751 

oprava horní části věže 

kostela sv. archanděla 

Michaela 

284 

MK 

37480/2021

OPP 

Horní 

Branná  

(k. ú. Horní 

Branná) 

ŘKF Horní 

Branná 

církev areál kostela 

sv. Mikuláše, 

ÚSKP: 

29193/6-

2537 

restaurování sousoší 

Kalvárie v areálu kostela 

sv. Mikuláše 

88 

MK 

37513/2021 

OPP 

Paseky nad 

Jizerou 

(k. ú. Paseky 

nad Jizerou) 

obec Paseky 

nad Jizerou 

obec kříž, ÚSKP: 

100063 

restaurování kříže na 

p. p. č. 2 v Pasekách nad 

Jizerou 

50 

MK 

57524/2021 

OPP 

Horní 

Branná  

(k. ú. Horní 

Branná) 

Michaela 

Hanousková 

fyzická 

osoba 

venkovský 

dům čp. 34, 

ÚSKP: 

39446/6-

2545 

oprava střechy, komínů 

a související práce 
216 

     Celkem 638 

 

Zapsala: Mgr. Jana Nonnerová, odbor rozvoje, investic a majetku, oddělení rozvoje a investic, památková péče 


