Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a rady (EU)
2016/679 , o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o
volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně
osobních údajů a aplikačních zákonů ČR).
Nejsou dotčena práva podle § 16 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení) oprávněných osob uvedených v § 16 a § 17 téhož zákona.
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Příspěvek do 7. schůze Rady města Kuřimi konané dne 23.03.2021
Dotace z Programu Obnova kulturních památek prostřednictvím ORP
Obsah materiálu:

Důvodová zpráva

Materiál předkládá:

Mgr. Ing. Drago Sukalovský - starosta

Materiál zpracoval:

Miroslava Rothová - projektový manažer

Vedoucí odboru:

Stanislav Bartoš - vedoucí odboru

Důvodová zpráva:
Ministerstvo kultury každoročně vyhlašuje dotační program „Podpora obnovy kulturních památek
prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“.
Kvóta podpory stanovená pro rok 2021 pro obec s rozšířenou působností Kuřim činí 96.000 Kč.
Žadatelem o tuto podporu může být vlastník kulturní památky, která se nachází mimo památkové
rezervace a zóny, není národní kulturní památkou, a není ve vlastnictví České republiky. Minimální
podíl žadatele je 20 % z celkových uznatelných nákladů akce.
Rozhodnutí o rozdělení prostředků je plně záležitostí obce s rozšířenou působností. Žádosti o dotaci
včetně všech povinných příloh se předkládají na Ministerstvo kultury do 31.03.2021.
V letošním roce byla přijata 1 žádost o dotaci:
Kostel sv. Markéty předkládá žádost o dotaci ve výši 96.000 Kč na projekt Oprava kostela sv.
Markéty v Moravských Knínicích.
Objekt má vydané závazné stanovisko k provedení prací. Podmínky Programu umožňují kvótu
poskytnout i pouze jednomu žadateli. Odbor investiční doporučuje kvótu 96.000 Kč poskytnout
žadateli.
Návrh na usnesení:
RM
doporučuje
předložení žádosti o dotaci kostela sv. Markéty na projekt Oprava kostela sv. Markéty
v Moravských Knínicích, do programu Ministerstva kultury „Podpora obnovy kulturních památek
prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“ a poskytnutí 96.000 Kč z kvóty pro ORP Kuřim na
číslo účtu, které je součástí žádosti o dotaci.
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Termín plnění: 31.03.2021
Zodpovídá: Miroslava Rothová - projektový manažer
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