
Zápis z jednání Komise „státní památkové péče“ M ěÚ v Sedlčanech 
konané dne 13. 3. 2012 

 
Přítomni:  Hana Hájková - předsedkyně komise, vedoucí. OŠK MěÚ Sedlčany 

Ing.  Jiří Barták - člen komise, člen zastupitelstva města 
Iva Svobodová - člen komise, odborný referent památkové péče 
Antonín Fremut - člen komise, vedoucí investičního odboru MěÚ 
Mgr. David Hroch - člen komise, ředitel muzea v Sedlčanech 

 
Program:   1. Posouzení žádostí z dotačního programu MK „Podpora obnovy 

         kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“ 
                  2. Návrh komise na přidělení příspěvků žadatelům 
 

1.) Celkem bylo doručeno v řádném termínu 7 žádostí a to na objekty: 
zámek Kosova Hora- žadatel  paní Vodňanská, zámek Radíč- žadatel- Kavalen Beta a.s.,  
zámek Bolechovice- žadatel paní Součková, kostel Jesenice, kostel Nechvalice a fara 
Počepice- žadatel Římskokatolická církev v zastoupení farářů Mgr. Stanislava Glace a Jacka 
Strachowského, židovský hřbitov ve Svatém Janu u Sedlčan- žadatel Židovská obec Praha, 
 zastoupená Ing. Mojmírem Malým. 

 
Referentka památkové péče paní Svobodová konstatovala, že všechny žádosti splňují 
předepsané náležitosti. Komise je následně jednotlivě posuzovala podle daných kriterií 
vycházejících z koncepce podpory památkového fondu ve správním obvodu, hlavně 
s přihlédnutím k havarijnímu stavu památek, opravám týkajících se střech,upřednostnění akcí, 
kde by docházelo k dalšímu poškození a další. Členové komise podrobně prošli veškerou 
dokumentaci jednotlivých žadatelů, zejména položkové rozpočty staveb. 

 
2.) Vzhledem k tomu, že požadavky  na přidělení dotací byly vyšší než přidělené prostředky 

z MK,došlo při jejich posuzování k úpravám. 
U všech církevních objektů byly odsouhlaseny požadavky na opravu v plné výši s tím, že se 
jedná o opravy k zajištění stavebně technického stavu objektu a značným podílem prostředků 
na opravy se podílí občané v uspořádaných sbírkách. 
Taktéž u zámku v Bolechovicích byl příspěvek schválen v plné výši, zde komise přihlédla 
k havarijnímu stavu stávající krytiny a tím pádem k prokazatelnému poškozování celé kulturní 
památky. Naopak u židovského hřbitova, kde by  žadatel opravoval a konzervoval náhrobky, 
komise nedoporučila vyhovět žádosti vlastníka z důvodu nedostatku přidělených prostředků 
z MK a s tím, že zde nehrozí přímé ohrožení.Komise by v případě podání žádosti v příštím 
roce přihlédla k letošnímu zamítnutí. U žadatelů dotace na opravy zámku v Kosově Hoře a 
zámku v Radíči komise posoudila oprávněnost žádostí, ale vzhledem k nedostatku financí byla 
nucena rovným dílem (34,4 %) pokrátit požadovanou částku, aby se vešla do přidělené kvóty 
MK a mohla pokračovat alespoň částečná oprava objektů. 
Návrhy byly odsouhlaseny všemi přítomnými členy komise a budou vyvěšeny na webových 
stránkách MěÚ, odboru školství a kultury, oddělení památkové péče. 

   
      Podrobné rozdělení dotací žadatelům je přílohou tohoto zápisu. 

 
 
Dne: 14. 3. 2012                                                                                        Hana Hájková 
                                                                                                             předsedkyně komise 
           
Členové komise:    
                            ………………………… 
                            ………………………… 
                            ………………………… 
                            ………………………… 
                            …………………………      


