
Zápis z jednání Komise státní památkové péče MěÚ v Sedlčanech
Dne 9. března 2020
c. j.: ŠKPP/5607/2020

Přítomni:
Dana Čížková - předsedkyně komise, Odbor školství a památkové péče MěÚ Sedlčany
Iva Svobodová - členka komise, Úsek památkové péče OŠPP MěÚ Sedlčany
Ing. Jiří Barták - člen komise
Mgr. David Hroch — člen komise, ředitel Městského muzea v Sedlčanech
Ing. Tomáš Langer - člen komise, vedoucí Odboru investic MěÚ Sedlčany
Ing. JosefSoukup - člen komise, člen Rady města Sedlčany
Přítomno je 6 členů z 6, komise je usnášeníschopná.
Místo konání jednání Komise:
kancelář Odboru školství a památkové péče, MěÚ Sedlčany, T. G. Masaryka 34, 1. patro.
Jednání zahájeno v 15:00 hod., ukončeno v 16:15 hod.

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

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

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

ad 1.)
Celkem bylo Městskému úřadu Sedlčany, Odboru školství a památkové péče, vřádném
termínu doručeno 5 žádostí o zařazení do Programu:

Socha sv. Jana Nepomuckého _ vlastník Město Sedlec-Prčice, rekonstrukce
s doplněním chybějících částí sochy
Zámek Kosova Hora - vlastník paní Hana Vodňanská, obnova další části dvorní
fasády
Kostel sv. Martina, Sedlčany — vlastník Římskokatolická farnost Sedlčany, obnova
stávajícího oplocení
Kostel sv. Petra a Pavla, Petrovice — vlastník Římskokatolická farnost Petrovice,
nátěr šindelové krytiny věže
Kostel sv. Jana Nepomuckého, Svatý Jan — vlastník Římskokatolická farnost
Krásná Hora nad Vltavou, dokončení opravy venkovní omítky kostela

Celkový požadavek na poskytnutí příspěvku dosáhl výše 1 144 OOO,- Kč, finanční kvóta
stanovená MKČR pro sprámí obvod ORP Sedlčany na rok 2020 činí celkem 664 OOO,- Kč.
Všechny žádosti splňují předepsané náležitosti a Komise je posuzovala podle kritérií
vycházejících zKoncepce podpory památkového fondu ve správním obvodu Sedlčany,
zejména spřihlédnutím ke stavebně technickému stavu objektů, přínosu obnovy pro daný
objekt a výše vlastního podílu žadatele.
Členové komise podrobně prostudovali veškerou dokumentaci, postupně se vyjadřovali
k jednotlivým žádostem dle daných kritérií a přednesli své návrhy na přidělení dotace,



Z.)
Komise doporučuje upřednostnit žádosti, kde technický stav objektů vyžaduje obnovu, kde
prioritou je zajištění dobrého stavu objektu, před konečnou úpravou, která stav objektu pouze
vylepší po vzhledově stránce, a navrhuje zařadit do Programu všechny žádostí. Výše
navrhovaných příspěvků je uvedena v příloze, která je nedílnou součástí tohoto zápisu.

Návrh byl odsouhlasen všemi přítomnými členy, hlasovalo „pro“ 6 z 6 přítomných.

Zapsala: Dana Čížková, předsedkyně komise, 9. března 2020.
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p. Dana Cížková, předsedkyně komise ............LÉLÍ'V ............

p. Iva Svobodová, členka komise

Ing. Jiří Barták, člen komise

Mgr. David Hroch, člen komise

Ing. Tomáš Langer, člen komise

Ing. JosefSoukup, člen komise

Příloha:NáwhKomise státní památkové péče Sedlčany na přidělení příspěvku - tabulka



Návrh obce s rozšířenou působnosti
na přidělení příspěvků

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

Formulář č. 2

Obec s rozšířenou působností Sedlčany
Kvóta podpory stanovená ORP pro rok 2020 (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 Sedlec-Prčice Město Sedlec- Obec Socha sv. Jana Rekonstrukce 130
Prčice Nepomuckého s doplněním

chybějících
částí sochy

Sedlčany Středočeský Kosova Hora Paní Hana F0 Zámek Kosova Obnova další 180
Vodňanská Hora části dvorní

fasády
Sedlčany Středočeský Sedlčany RKF Sedlčany Církev Kostel sv. Obnova 180

Martina stávajícího
oplocení

Sedlčany Středočeský Petrovice RKF Petrovice Církev Kostel sv. Petra Nátěr šindelové 74
a Pavla krytiny věže

Sedlčany Středočeský Svatý Jan RKF Krásná Církev Kostel sv. Jana Oprava venk. 100
Hora n.Vltavou Nepomuckého omítky-dokonč.

Celkem 664

Datum: 10. března 2020

Jméno, příjmení a podpis vedoucího zaměstnance útvaru obecního úřadu obce s rozšířenou působností, který vykonává přenesenou působnost
na úseku památkové péče: p. Dana Čížková mv/


