
Město Příbram Pro jednání ZM
odbor: školství, kultury a sportu dne: 16.03.2020

Název bodu jednání:

Dotace 2020 Památky místního významu

Předkládá: Rada města

Zpracoval: Ing. Lea Enenkelová, vedoucí odboru

Projednáno: v RM 24.02.2020

Text usnesení RM:
R.usn.č.132/2020
Rada l. doporučuje ZM

schválit poskytnuti programových dotací podaných v rámci ,,Programu pro poskytování dotací
pro rok 2020 - Památky místního významu" formou účelové dotace dle předloženého návrhu
a uzavřeni veřejnoprávních smluv o poskytnuti dotaci za podmínky splnění bezdlužnosti vůči
rozpočtu města Příbram a organizacím jím zřízeným či založeným a splnění povinnosti
zveřejněni účetní závěrky u subjektů, kterým tuto povinnost ukládá zákon, a to ke dni podpisu
smlouvy.
ll. ukládá
OVV zařadit tento materiál do programu zasedání Zastupitelstva města Příbram dne
16.03.2020.

Napsala: Dagmar Janoušková

Návrhy na usneseni:
ZMschvaluje x neschvaluje
poskytnutí programových dotací podaných v rámci ,,Programu pro poskytováni dotací pro rok 2020 -
Památky místnIho významu" formou účelové dotace dle před/oženého/upraveného návrhu a uzavření
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 Památky místního významu jsou zahrnuty ve
schváleném rozpočtu kapitoly 777 - OŠKS na rok 2020: ANO

V příloze předkládáme návrh Rady města Příbram na základě návrhu Komise kulturní, letopisecké a
památkové (dále KKLP) na rozdělenI programových dotací pro rok 2020, které byly, podány v rámci
vyhlášeného ,,Programu pro poskytováni dotaci pro rok 2020 - PAMÁTKY MÍSTNIHO VÝZNAMU"
schváleném Usn. č. 204/2019/ZM. Komise návrh projednala na svém jednání dne 08.01.2020. ZM
schválilo finanční prostředky pro tyto programové dotace ve výši 200.000,00 Kč (kapitola 777-OŠKS,
prvek 3471).

Návrhy specifikací nákladů uvedené v tabulce Památky mIstnIho významu 2020 byly jednotlivými
žadateli odsouhlaseny.

Dle Pravidel pro poskytováni dotací a návratných finančních výpomocí č. 2/2018, či. i 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 2018. 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 poskytovatelem 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. Dle 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: tabulka - přehled žádostí o dotace, stručný popis projektů



W

"

Žádosti o finanční podporu na r. 2020 =
Oblast: Památky mistního významu

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

' výše požadované
Náklady podpor Dotace v Návrh komise PoznámkaPoř. Žadatel Projekt Specifikace nákladů j "

l '
Návrh RM (KČ) Schváleno ZM (KČ)

č. pro ektu v KČ roce 2019 (výpočet v KČ) komiseV Kč V '.

KČT Baník Příbram, vyčištěni a pozlaceni písma na
1 Milínská 111, Příbram Oprava Hrabákovy mohyly pamětní desce, kamenické práce, 7 000 5 000 71% O 5 000 5 000

26101, IČO: 72090944 přeprava materiálu

Náboženská obec Církve
äskos|ovenské husitské v Úprava elektrické instalace . . .

. . naklady na úpravu osvět|en| aPříbram Vi. - Březové Hory osvětlení a rozšiřeni . . .
. ozvucení kostela Mistra jakoubka 88 213 70 570 80% 36 676 70 570 70 5702 Prokopská 313 ozvučeni kostela CČSH ze Stříbra - elektroinstalačni práce,

261 01 Příbram V1-Březové Mistra jakoubka ze Stříbra . .
. . matenái a vybaveniHory Příbram - Brezove Hory

IČO: 61905291
l

Římskokatolická farnost u výroba historizujÍcÍch vchodových
kostela sv. Jakuba Staršího . .. .. . .

. Oprava vchodových dveri dveri včetně ramu, replika 86 940 69 000 79% O 69 000 69 0003 Příbram, Jakubská 97, 261 fary histonckeho kovaní, montaz dveri,
01 Příbram l, přeprava materiálu
IČO 18609325

Společnost občanů a přátel ošetřeni sochy sv. Jana
. . Obnova sochy sv. janaBrezových Hor, z.s., . Nepomuckého a dalsich pamatek v4 P,okopská 14, 261 01 Nepomuckého a křížku v ř · . 25 000 20 000 80% O 20 000 20 000

. katastru B ezovych Hor, nakupPříbram, IČO: 70898693 Březových Horách stavebního materiálu

CELKEM 207 153 164 570 164 570 164 570 O

Zpracovala: Dagmar janoušková
V Příbrami dne 26.02.2020

výše alokovaných prostředků: 200.000,00 Kč
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Památky mIstniho významu 2020_anotace projektů (převzato ze žádosti o dotace)

Klub českých turistů Příbram
Oprava Hrabákovy mohyly
Josef Hrabák byl český montanista, vysokoškolský pedagog, spisovatel a významná osobnost
Příbramska. Přestavoval též významnou sobu české turistiky, byl přítomen založeni Klubu českých
turistů v Praze a též spo|uzak|áda[ KČTv Příbrami,ve kterém ipůsobil jako předseda.je autorem mnoha
vlastivědných iodborných publikacío hutnictví, jakož i prvního Průvodce po Příbrami a okolí. jako první
v Čechách získal v Rakousko - Uhersku doktorát z montánních věd, od roku 1867 působil jako profesor
na příbramské báňské akademii, přičemž vedl své studenty za poznáním hutnictvíi krás naši krajiny.

Od roku 1864 byl trvale Příbramským občanem, posléze mu bylo uděleno čestné občanství a působili
v Příbramském zastupitelstvu. Na jeho paměť byly pojmenovány Hrabákovy sady a postavena mohyla
s deskou, která je v současné době špatně čitelná a poškozená a proto bychom ke 130 letům výročí
našeho klubu rádi tuto obnovili a opravili.

Náboženská obec Církve československé husitské v Příbrami VI - Březových Horách
Úprava elektrické instalace osvětlení a rozšjřenÍ ozvučení kostela CČSH Mistra jakoubka ze Stříbra,
Příbram - Březové Hory
Úprava elektrické instalace osvětlení a rozšÍření ozvučeni kostela Mistra Jakoubka ze Stříbra Církve
československé husitské v Příbrami - Březové Hory (úprava osvětleni prostoru před oltářem, rozšÍření
osvětleni prostor na kůru, osvětlení betlému, výměna stávajIcIch žárovek uvnitř kostela za LED,
rozšířeni ozvučení prostor kostela).

Římskokatolická farnost u kostela sv. jakuba Staršího v Příbrami
Oprava vchodových dveří fary
Z důvodu poškozených, špatně funkčních a historicky konstrukčně a profilově nevhodných palubkových
vchodových dveří je navržena úprava vstupní části výměnou prvku za dveře z masivu z tvrdého dřeva s
historickým profilováním doplněným plnými kovanými prvky v kopii historických částí. Dveře budou
osazeny do stávajícího kamenného ostění s opravou kotevních závěsů.

Společnost občanů a přátel Březových Hor, z.s.
Obnova sochy sv. jana Nepomuckého a křížků v Březových Horách
V rámci projektu bude opravena socha sv. jana a několik křížků v oblasti Březových Hor,


