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Rada města Milevska 

podklad pro schůzi rady č. 27          dne 16.12.2019                    OISM271902R 

 
 

Žádost o dotaci z dotačního programu Jihočeského kraje 

"Kulturní dědictví" 

 

 
Důvodová zpráva 

Jihočeský kraj vyhlásil Dotační program Kulturní dědictví 1. výzva pro rok 2020. 

V rámci opatření č. II – Obnova drobné sakrální architektury je možnost podat žádost o dotaci na 

výměnu vstupních dveří kaple Nejsvětější Trojice v obci Velká. Minimální požadovaná výše 

finanční spoluúčasti žadatele je 30%. Maximální výše dotace je 50 tis. Kč. Odhadované výdaje na 

obnovu dveří kapličky jsou ve výši 55 tis. Kč vč. DPH, vlastní podíl města by tak činil 16,5 tis. Kč. 

 

V rámci opatření č. V – nemovité kulturní památky je možnost podat žádost o dotaci na opravu 

krovu a střešního pláště objektu čp. 6 Milevsko. Minimální požadovaná výše finanční spoluúčasti 

žadatele je 40%. Maximální výše dotace je 500 tis. Kč. 

Stavební práce, které budou u této akce prováděny, spočívají ve výměně střešní krytiny a střešních 

klempířských prvků, výměně krovu a opravě komínů v půdní a nadstřešní části. Veškeré práce 

budou prováděny v souladu se závazným stanoviskem. 

Na akci je již zpracovaná projektová dokumentace včetně předpokládaného rozpočtu. Výše 

nákladů na opravu je odhadována na 3,2 mil. Kč. Konečný rozpočet bude upřesněn výběrovým 

řízením na dodavatele akce. V tomto případě by mohla být dotace poskytnuta v maximální výši 

500 tis. Kč a vlastní podíl na akci by tak činil 2,7 mil. Kč.  

 

V rámci opatření č. VI. – Obnova pietních míst je možnost podat žádost o dotaci na údržbu 

hřbitovní zdi v Milevsku – západní část. Minimální požadovaná výše finanční spoluúčasti žadatele 

je 30%. Maximální výše dotace je 100 tis. Kč. 

Práce budou spočívat v otlučení omítek, vyškrábání spár, očištění stávajících cihelných tvarovek a 

jejich natření zpevňujícím nátěrem, vyspárování tvarovek, nahození maltou, natření vápenným 

nátěrem v odstínu lomené bílé, vyspravení spár kamenného soklu u hřbitovní zdi a odstranění 

nesoudržných částí omítek. 

Předpokládané výdaje na akci činí 431 tis. Kč, s přihlédnutím k maximální možné výši dotace, by 

předpokládaný vlastní podíl činil 331 tis. Kč. 

 

 

Žádosti o dotaci se mohou podávat do 17.1.2020. 

_____________________________________________________________________ 

Zpracovatel: Bc. Diana Trubková 04.12.2019 


