
Město Příbram
l odbor: školství, kultury a sportu "

_ _ _
Název bodu jednání:

Dotace 2019 Památky místního významu

Předkládá: Rada města

Pro jednánIZM
dne: 25.03.2019 '

Zpracoval' Ing Lea Enenkelová, vedoucí odboru

Projednáno: v RM 04.03.2019
.Text usnesení RM:

R.usn.č.175/2019
Rada l. doporučuje ZM

schválit poskytnutí programoyých dotací Hodaných v rámci ,,Programu pro poskytování dotací
pro rok 2019 - PAMÁTKY MISTNĹHO VYZNAMU" formou účelové dotace dle předloženého
návrhu a uzavřeni veřejnoprávních smluv o poskytnuti dotací za podmínky splnění
bezdlužnosti vůči rozpočtu města Příbram a organizacím jím zřízeným či založeným a splněni
povinnosti zveřejněni účetní závěrky u subjektů, kterým tuto povinnost ukládá zákon, a to ke
dni podpisu smlouvy.

íl. ukládá
OVV zařadit tento materiál do programu zasedání Zastupitelstva města Příbram dne
25.03.2019.

". Napsala: Dagmar Janoušková

Návrhy na usnesení:
ZMschvalujeX neschvaluje
poskytnuti programových dotací podaných v rámci ,,Programu pro poskytování dotaci pro rok 2019 -
Památky místního významu" formou účelové dotace dle před/oženého/upraveného návrhu a uzavřeni.
veřejnoprávních smluv o poskytnuti dotací za podmínky splněni bezdlužnosti vůči rozpočtu města .
Příbram a organizacím jím zřízeným či založeným a splněni povinnosti zveřejnění účetní závěrky u
subjektů, kterým tuto povinnost ukládá zákon, a to ke dni podpisu smlouvy. '

Důvodová zpráva:
,Finanční prostředky na programové dotace v oblasti KuIturní aktivity jsou zahrnuty ve schváleném

rozpočtu kapitoly 777 - OŠKS na rok 2019: ANO

V příloze předkládáme návrh RM na rozdělení programových dotací pro rok 2019, které by|y podány
v rámci vyhlášeného ,,Programu pro poskytování dotací pro rok 2019 - PAMÁTKY MISTNĹHO
VÝZNAMU" schváleného Usn.č.1036/2018/ZM. Podklady pro RM navrhla Komise kulturní, letopisecká
a památková na svém jednání dne 19.02.2019. ZM schválilo finanční prostředky pro tyto programové
dotace ve výši 200.000,00 Kč (kapitola 777-OŠKS, prvek 3471).

Dle Pravidel pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí č. 2/2018, či. l bod 2,
schválených zm dne 10.09.2018, Usn. č. 1034/2018/ZM, bude schválená dotace vyplacena těm
subjektům, které ve veřejně přístupném registru zveřejnily účetní závěrku za rok 2017. Podmínka se
týká subjektů, kterým tuto povinnost ukládá zákon.

' Dle zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, se dotace
poskytuje na účel určený Áoskytovate|em v programu. O dotaci může požádat každý žadatel, který
splní dané podmínky uvedené v programu a tuto formu podpory z veřejných prostředků
z ekonomických důvodů nutně potřebuje. Die zák. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
v platném znění, § 10a, odst. (4) nevyhoví-li poskytovatel žádosti, sdělí bez zbytečného odkladu"
žadateli, že jeho žádosti nebylo vyhověno a důvod nevyhovění žádosti.

Příloha: zápis z jednání Komise kulturní letopisecké a památkové, tabulka - přehled žádostí o dotace, '
stručný popis projektů.



Zápis z jednání Komise kulturní, letopisecké a památkové

Datum: 19.02.2019

Účast: Milan Hrudka (předseda komise), Jana Valterová, Ing. jaroslava stojčetovič, Vladimír Srnka,
Ing. Petr Kollert, Mgr. Vladimir Král, Ladislav Marek, Antonín Schejbal, Mgr. Jiří Paul (komise je
usnášeníschopná, přítomno 9 členů ze 9)

Koordinátor: Dagmar Janoušková

Program:

1. Zahájeni
2. Schváleni programu jednání
3. Vyhodnocení žádosti o dotace z rozpočtu města Příbram v oblasti Památky mIstnIho významu
4. Vyhodnocení žádostí o dotace z rozpočtu města Příbram v oblasti Kulturní aktivity
5. Závěr

ad1) Zahájeni předsedy komise

ad2) Schváleni programu jednání

hlasováno: pro: 9,
proti: O
zdržel se: O

ad3) Členové komise hodnotili žádosti o dotace z rozpočtu města Příbram pro rok 2019 v oblasti
Památky mistniho významu. Členové komise navrhuji rozdělenI finančních prostředků dle přiložené
tabulky. Návrh komise bude předložen radě města k posouzení dne 04.03.2019 a zastupitelstvu
města dne 25.03.2019.

hlasovali: pro 9
proti: O
zdržel se: O

ad4) Členové komise hodnotili žádosti o dotace z rozpočtu města Příbram pro rok 2019 v oblasti
Kulturní aktivity. Členové komise navrhuji rozdělenI finančních prostředků dle přiložené tabulky. Návrh
komise bude předložen radě města k posouzení dne 04.03.2019 a zastupitelstvu města dne
25.03.2019.

hlasovali: pro 9
proti: O
zdržel se: O

ad4) Termin dalšího jednání komise byl stanoven na středu 10.04.2019.

Zapsala: Dagmar Janoušková
Souhlasí: Milan Hrudka, předseda KKLP

V Příbrami dne 22.02.2019



Žádosti o finanční podporu na r. 2019
Oblast: Památky místního významu

(z rozpočtu města lze podpořit max. 80 % uznatelných nákladů vynaložených na projekt)

výše požadovaná
Náklady podporJ Dotace v Návrh komise PoznámkaPoř. Zadgte| Projekt Specifikace nákladů
l l ' " Návrh RM (KČ) Schváleno ZM (KČ)č. pro ektu v Kč roce 2018 (výpočet v KČ) komke

vKČ v%

rekonstrukce poutního kříže
(kamenické práce, obnova kamene

1 Obnova poutního krize - · -·- řa litinového krize), p eprava 72 900 36 900 51% 20 000 36 900 36 900kaple Brod 2019 .. . . .
matenaiu, výroba pametni desky,
tisk informačních materiálů

Náboženská obec Církve
československé husitské v
Příbrami VI. - Březové Hory Dokončení rekonstrukce . . . ~

. .. . zednické, klempiřske a mahrské2 Prokopska 314 veze kostela CČSH Mistra . ... 45 845 36 676 80% 70 000 36 676 36 676
prace ve vézt kostela261 01 Příbram V1-Brezove Jakoubka ze Strtbra

Hory IČO:
61905291

žadatel žádá o
tisk propagačních materiálů a vyšší než
dokumentů pro poutníky, výroba - .Pouť na Svatou Hom, z.s. . . . . v dotacnim

východní náměstí 408 propagačního videa, ?vorenl·· · 0/ programové programem3 .. Pouť na Svatou Horu korporátni identity pro ektu, 382 500 295 500 77 o . O O261 01 Pribram ll ř r ' " dotaci povolenoup eklady p opagačnich textů doIČO: 07227566 . . . . . nežádah sumu a
c|z|ch jazyků, sprava webových
stránek projektu nesplňuje

zadání

CELKEM 501 245 369 076 73 576 73 576 O

Zpracovala: Dagmar Janoušková
V Příbrami dne 05.03.2019

výše alokovaných prostředků: 200.000,00 KČ
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STRUČNÝ OBSAH PROJEKTŮ - PŘIDĚLOVACÍ ŘÍZENÍ 2019 V OBLASTI PAMÁTKY MÍSTNÍHO
VÝZNAMU

(převzato ze žádostí)

l - ,,Obnova poutního kříže - kaple Brod 2019"
Cílem je obnovit kříž (u kaple ve Brodě, který je natolik poškozen že hrozí pádem, voda zatékajicí do
kamene může poškodit nevratně kámen - kříž v Brodu u Příbrami, který leží na cestě z Bavorska do
Čech na Svatou Horu a symbolizuje evropskou poutní tradici, kterou nezpřetrhal ani komunistický
režim. Poutníci z Bavorska putovali na Svatou Horu již od 17. století a tak se tomu děje i dnes. Každý
rok je plánováno obnovit 1 až 2 kříže na této prastaré poutní cestě, jak v Čechách, tak v Německu.
Cílem druhého ročníku je rozvíjet poutní tradici, která přesahuje hranice Čech a Bavorska, a proto
bychom rádi v roce 2019 obnovili tento kříž. V Minulých letech jsem obnovili již desítku křížů, proto
chceme společně s přáteli z Německa pokračovat a oslovit další aktéry., není většina rodin schopna
pobyt samostatně financovat.

2) Náboženská obec Církve československé husitské v Příbrami VI. - Březové Hory -
,,Dokočeni rekonstrukce věže kostela CČSH Mistra Jakoubka ze Stříbra"
Ill. etapa rekonstrukce věže kostela CČSH Mistra Jakoubka ze Stříbra - v roce 2018 proběhla za
finanční podpory města Příbram ll. etapa rekonstrukce věže, kdy byla vyměněna okna ve věži
rozhledny, v průčelí kostela a byly opraveny dřevěné žaluzie u zvonice kostela. V roce 2019 jsou
plánovány zednické a malířské práce zevnitř kostela (nabídka v příloze), kdy jsou v akutální době
patrné části opadaného zdiva a zašlá výmalba. Během osazováni nových oken ve věži rozhledny při
Il. etapě opravy byly odhaleny nerovnoměrnosti zasazeni původních oken, které byly instalovány v
roce 1936 a zarovnány vnitřně namísto zvenčí, čÍmž došlo k aktuálnímu nepřilnutI nových oken k
původní střeše. Tento odhalený nedostatek bude kompenzován klempířskými pracemi (nabídka v
příloze) a bude instalována měděná lišta zvenčí oken, která nerovnoměrnosti vyrovná a zabráni tedy
možnému vniku vlhošti.

3) Pout' na Svatou Horu, z.s. — ,,Pout' na Svatou Horu"
Náš spolek si klade za cIl založit tradici individuálnIch několikadennIch pěších i cyklistických pouti na
nejvýznamnější poutní místo v českých zemích - Svatou Horu. Inspiraci jsou nám cesty do Santiaga
de Compostely s aspektem nejen religiózním, ale i filozofickým nebo terapeutickým. Trasy jsou
plánovány zprvu z našeho území, později budou vedeny prakticky z celé Evropy a náš spolek k tomu
musí zorganizovat veškeré zázemí. Smyslem bude přínos pro zdejší region, at' už kulturní, tak
ekonomický.
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