
Zápis z jednání Komise státní památkové péče Sedlčany
pne 8. března 2021
C. j.: ŠKPP/4806/2021

Přítomni:
Dana Čížková - předsedkyně komise
Iva Svobodová - členka komise
Ing. Tomáš Langer - člen komise
Ing. Josef Soukup - člen komise

Distančně přítomen:
Ing. Jiří Barták - člen komise

Omluven:
Mgr. David Hroch — člen komise

Přítomni jsou 4 členové ze 6, 1 člen komise přítomen distančně, komise je usnášeníschopná.
Místo jednání komise:
Zasedací místnost v budově Městského úřadu Sedlčany, nám. T. G. Masaryka 34, 1. patro.
Jednání zahájeno v 14:30 hod., ukončeno ve 14,55 hod.

Program:
1.) Posouzení Žádostí o zařazení do Programu „Podpora

obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“
(dále jen „Program“)

Z.) Návrh Komise státní památkové péče Sedlčany (dále jen „Komise“) na
přidělení příspěvků oprávněným žadatelům

ad 1.)
Celkem byly Městskému úřadu Sedlčany, Odboru školství a památkové péče, vřádném
termínu doručeny 4 žádosti o zařazení do Programu:

Zámek Přičovy _ vlastník MUDr. Alice Tomková, oprava kamenného vstupního
portálu - dokončení
Zámek Kosova Hora - vlastník paní Hana Vodňanská, obnova další části fasády -
atikové patro a stupňovitý štít
Kostel sv. Martina, Sedlčany — vlastník Římskokatolická farnost Sedlčany, oprava
venkovní omítky kostela
Kostel sv. Jana Nepomuckého,Svatý Jan — vlastník Římskokatolická farnost
Krásná Hora nad Vltavou, oprava souboru vstupních dveří

Celkový požadavek na poskytnutí příspěvku dosáhl výše 871 600,- Kč, kvóta podpory
stanovená MKČR pro správní obvod ORP Sedlčany na rok 2021 činí celkem 664 000,— Kč.
Všechny žádosti splňují předepsané náležitosti a Komise je posuzovala podle kritérií
vycházejících zKoncepce podpory památkového fondu ve správním obvodu Sedlčany,



zejména s přihlédnutím ke stavebně technickému stavu objektů, přínosu obnovy pro daný
objekt a výše vlastniho podílu žadatele.
Členové Komise podrobně prostudovali veškerou dokumentaci, postupně se vyjadřovali
k jednotlivým žádostem dle daných kritérií a přednesli své návrhy na přidělení dotace.

2.)
Komise doporučuje vyhovět všem žádostem, pokud všichni žadatelé budou souhlasit
s rovnoměrně poníženou výši požadavků. Technický stav všech výše uvedených objektů
vyžaduje obnovu, kde prioritou je zajištění dobrého stavu objektu, před konečnou úpravou,
která stav objektu pouze vylepší po vzhledově stránce, navrhujeme proto zařadit do Programu
všechny žádosti. Výše navrhovaných příspěvků je uvedena v příloze, která je nedílnou
součástí tohoto zápisu.

Návrh byl odsouhlasen všemi přítomnými (fyzickyi distančně) členy Komise, „pro“
hlasovalo 5 z 5 přítomných.

Zapsala: Dana Čížková, předsedkyně Komise, 8. března 2021.

p. Dana Čížková, předsedkyně komise ...................................

p. Iva Svobodová, členka komise "*“sz...........................
Ing. Jiří Barták, člen komise ...... distanční účast...........

Mgr. David Hroch, člen komise ...... omluven.................

Ing. Tomáš Langer, člen komise

Ing. JosefSoukup, člen komise

Příloha: Návrh Komise státní památkové péče Sedlčany na přidělení příspěvku - tabulka
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na přidělení příspěvků
Návrh obce s rozšířenou působností

Formulář č. 2

dle bodu 10. čl. II Z á s a d pro užití neinvestičních prostředků z rozpočtu Ministerstva kultury stanovených pro program Podpora obnovy
kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností

Obec s rozšířenou působností Sedlčany
Kvóta podpory stanovená ORP pro rok 2021 (částka v tis. Kč) 664

ORP Kraj Obec Žadatel Typ žadatele Památka Název akce Návrh na
(F0, PO, OS, obnovy přidělení
církev, obec, příspěvku
SVJ, kraj) (v tis. Kč)

Sedlčany Středočeský Příčovy MUDr. Alice FO Zámek Příčovy Oprava 55
Tomková kamenného

vstupního
portálu-
dokončení

Sedlčany Středočeský Kosova Hora Paní Hana FO Zámek Kosova Obnova další 228
Vodňanská Hora části fasády-

atikové patro a
stupňovitý štít

Sedlčany Středočeský Sedlčany RKF Sedlčany Církev Kostel sv. Oprava venkovní 114
Martina omítky kostela
Sedlčany

Středočeský Svatý Jan RKF Krásná Církev Kostel sv. Jana Oprava souboru 267
Hora/Vltavou Nepomuckého vstupních dveří

Celkem 664

Datum: 8.3. 2021
Jméno, příjmení a podpis vedoucího zaměstnance útvaru obecního úřadu obce s rozšířenou působnoůl
na úseku památkové péče: Dana Cížková &%

OdborkŠkalstvíapamátknvz gřšnesenou
půSObnOSt

náměstlT. G.Muaryh 34
264 01 Sedlčany
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