
Zápis z jednání „Komise státní památkové péče“ M ěÚ v Sedlčanech ze dne 7. 3. 2011 
 
Přítomni:   
Hana Hájková - předsedkyně komise, ved. OŠK MěÚ Sedlčany 
Ing. Jiří Barták - člen komise, člen zastupitelstva města 
Iva Svobodová - člen komise, odborný referent památ.péče 
Antonín Fremut - člen komise, ved. 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 6 žádostí a to na objekty: 
Zámek Kosova Hora -  žadatel  paní Vodňanská, Zámek Lidkovice - žadatel paní Karasová, 
Kostel Krásná Hora, Kostel Svatý Jan a Kostel Sedlčany – žadatel Římskokatolická církev 
v zastoupení farářů Z.Grzyba a M. Miškovského,  Usedlost čp.10 v Dražkově – žadatel pan 
Vácha 
 
Referentka památkové péče paní Svobodová konstatovala, že všechny žádosti splňují 
předepsané náležitosti . Komise je následně jednotlivě posuzovala podle daných kriterií. 
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 MKČR, došlo při jejich posuzování k úpravám. 
U všech kostelů byly odsouhlaseny požadavky na opravu v plné výši s tím, že v minulých 
letech komise nepřidělila na tyto památky žádné prostředky, letošní požadavky jsou však 
smysluplné a odpovídají záměrům. 
Naopak u zámku Lidkovice komise nedoporučila vyhovět žádosti vlastníka, neboť výměna 
oken neřeší celkový stav zámku, není jasný záměr celkové obnovy. Komise by doporučila 
majitelům využití jiného dotačního titulu, kde by se dalo žádat o větší finanční podporu, aby 
se stav kulturní památky posunul dále. ( např. Záchrana architektonického dědictví MKČR ) 
U dalších dvou žádostí  komise rovným dílem pokrátila požadavky, aby se vešla dostanovené 
kvóty přidělené MKČR. 
Návrhy byly odsouhlaseny všemi přítomnými členy komise a budou vyvěšeny na stránkách 
MěÚ Sedlčany, odboru školství a kultury oddělení PP. 
 
 
Podrobné rozdělení dotací žadatelům je přílohou tohoto zápisu. 
 
 
Dne 7. 3. 2011                                                                  

předsedkyně komise Hana Hájková 
 
Členové komise: 
………………………… 
………………………… 
.. ………………………. 


