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Město Příbram Pro 'ednání ZM

odbor: školství, kultur a Snortu dne: 29.03.2021

Název bodu jednání:

Dotace 2021 Památky místního významu

Předkládá: Rada města

Zpracoval: lng. Lea Enenkelova', vedoucí odboru

Projednáno: v RM 22.02.2021

Text usnesení RM:

R.usn.č.154l2021
Rada doporučuje ZM

schválit poskytlnutí programoyých dgtací podaných v rámci „Programu pro posky10vání dotací pro rok
2021 — PAMATKY MISTNIHO VYZNAMU“ formou účelové dotace dle předloženého návrhu a
uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací za splnění podmínek daných Pravidly pro
poskytovánl dotací a návratných finančních výpomocí č. 1/2020 schválených ZM dne 22.06.2020
Usn.č.394/2020/ZM a tímto dotačním programem.

Napsala: Dagmar Janoušková

Návrhy na usnesení:

ZMschvaluje X neschvaluje
poskytnutí programových [dotací podaných v rámci „Programu pro poskytování dotací pro rok 2021 —

PAMÁTKY MÍSTNIHO VYZNAMU“ formou účelové dotace dle předloženého/upraveného návrhu a
uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací za splnění podmínek daných Pravidly pro
poskytování dotací a návratných ňnančních výpomocí č. 1/2020 schválených ZM dne 22.06.2020

Usn.č.394/2020/ZM a tímto dotačním programem.

Důvodová zpráva:
Finanční prostředky na programové dotace voblasti Památky místního Wznamu jsou zahrnuty ve
schváleném rozpočtu kapitoly 777 - OŠKS na rok 2021: ANO

V příloze předkládáme návrh Komise kulturní, letopisecké a památkové (dále jen „KKLP") na rozdělení

programových dotací pro rok 2021, které byly pogia'ny v rámci vyhlášeného „Programu pro poskytování
dotací pro rok 2021 — PAMÁTKY MISTNÍHO WZNAMU“ schváleném Usn. č. 429/2020/ZM. Komise
návrh projednala na svém jednání dne 27.01.2021. RM schválila finanční prostředky pro tyto

programové dotace ve výši 100.000,00 Kč (kapitola 777-OSKS, prvek 3471 ).

Dle Pravidel pro poskytování dotací a návratných finančních výpomoci č. 1/2020, čl. | bod 2,

schválených ZM dne 22.06.2020 Usn.č. 394/20201ZM, bude schválená dotace vyplacena těm

subjektům, které ve veřejné přístupném registru zveřejnily účetní závěrku za rok 2019. 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 0 dotaci může požádat každý žadatel, který

splní dané podmínky uvedené v programu a tuto formu podpory z veřejných prostředků

zekonomických důvodů nutně potřebuje. Dle zák. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,

vplatném znění, 5 103. odst. (4) nevyhoví—Ii poskyiovatel žádosti, sdéll bez zbytečného odkladu

žadateli, že jeho žádosti nebylo vyhověno a důvod nevyhovénf žádosti.

Příloha: Přehled žádostí o dotace, stručný popis projektů
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=K'0miše kulturní, letopisecká a památková

Zápis z jednání on-Iine

Datum: 27.01.2021

Účast: Milan Hrudka (předseda komise), Mgr Vladimír Král, Mgr. Jiřl Paul, Vladimír Srnka, Ing. Petr Kollert, Mgr.
Jaroslava Stojčetovič,

Omluveni: Jana Valterová, Antonín Schejbal

Hosté: lng. Lea Enenkelová

Koordinátor: Dagmar Janoušková

Vzhledem k nouzovému stavu a opatřením přijatým v souvislosti s pandemií COVID-19 bylo po dohodě s předsedou
komise p. Milanem Hrudkou rozhodnuto, že komise předložené body projedná on-Iine.

Program jednání:

1. Schválení programu jednání
2. Oznámení o odstoupení p. Jaroslavy Šilhavé
3. Projednání žádostí o dotace v oblasti Kulturní aktivity 2021

4. Projednání žádostí o dotace v oblasti Památky místního významu 2021
5. Diskuze k plánu vybudování nové stálé expozice Františka Drtíkola

6. Závěr

ad1) Členové komise schválili program jednání KKLP.

pro: 6 proti: 0 zdržel se: O

ad2) Komise vzala na vědomí informaci o odstoupení p. Jaroslavy Šilhavé. Její rezignace byla předána Odboru vnitřních
věcí. :

ad3) Koordinátorka komise představila jejím členům žádosti o dotace voblasti Památky místního významu 2021.
Členové komise doporučili přidělení finančních prostředků dle přiložené tabulky,

Pro: 6 proti: 0 Zdržel se: O

Ad4) Koordinátorka komise představila jejím členům žádosti o dotace v oblasti Kulturní aktivity 2021. Členové komise
doporučili přidělení finančních prostředků dle přiložené tabulky.

hlasováno: pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0

ad5) Členové komise znovu diskutovali o plánu BcA. Jana Freiberga, ředitele Galerie Františka Drtikola Příbram, na
vybudování nové stálé ekpozice Františka Drtikola a usnesli se na následujícím doporučení:

Komise kulturní, letopisecká a památková doporučuje, aby nebylo zasahováno do stálé expozice Františka Drtikola,
dokud nebude k tomuto záměru vydáno souhlasné stanovisko Uměleckoprůmyslového muzea v Praze.

hlasováno: pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0

Termín příštího online jednání KKLP byl stanoven na středu 24.03.2021 v 18:00.

Zapsala: Dagmar Janoušková v. r.
Souhlasí: Milan Hrudka, předseda KKLP v. r,

v Příbrami dne 28.01.2020
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Úprava elektrické instalace osvětlení a rozšíření ozvučení kostela CČSH

Mistra Jakoubka ze Stříbra v Příbrami VI. - Březové Hory —

Náboženská obec Církve československé husitské v Příbrami na Březových horách je církevní

právnickou osobou, působí v Příbrami ve sféře duchovní, kulturní, osvětové, sociální, pastorační, v práci

s dětmi, seniory. Vykonává pravidelné bohoslužby. pastorace, křtí, oddává, pohřbívá. organizuje

přednášky a koncerty. Poskytuje zázemí Komornímu sboru M. Jakoubka ze Stříbra, který rovněž pořádá

koncerty a tradiční Festival pěveckých sborů Příbram.

Úprava elektrické instalace osvětlení a rozšíření ozvučenlikostela Mistra Jakoubka ze Stříbra Clrkve

číeskoslovenské husitské v Příbrami - Březové Hory. 1) Uprava osvětlení prostoru před oltářem; 2)

Uprava - rozšířeni osvětlen! prostor na kůru; 3) Úprava - osvětlení betlému; 4) Výměna stávajících

žárovek uvnitř kostela za LED; 5) Rozšíření ozvučení prostor kostela s přidáním přehrávacího zařízení

pro možnost reprodukované hudby.

Obnova sochy sv. Jana Nepomuckého a křížků v Březových Horách

Společnost pečuje dlouhodobě o drobné památky v Březových Horách. V rámci projektu bude opravena

socha sv. Jana Nepomuckého a několik křížků v oblasti Březových Hor.
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