Souhrnná zpráva dle bodu 14. zásad
Programu podpory obnovy kulturních památek prostřednictvím
obcí s rozšířenou působností
Zásady uvedeného programu ukládají zveřejnění souhrnné zprávy programu za rok 2016 na
webových stránkách města, což je tímto plněno.
Dle rozpisu Ministerstva kultury ČR byla finanční podpora z uvedeného programu v roce
2016 pro území obce s rozšířenou působností Tanvald stanovena ve výši 263 tis. Kč
Městský úřad Tanvald dne 13. ledna 2016 na úřední desce a webových stránkách města
zveřejnil oznámení o uvedeném programu s výzvou k podávání žádostí o podporu.
V roce 2016 využila ORP svoji alokaci pouze v jednom kole, a to v prvním kole.
V požadovaném termínu byly podány žádosti na tyto akce:
1. Obec Kořenov

2. Římskokatolická farnost
Zlatá Olešnice
3. Farní obec starokatolické
církve v Desné
4. manželé Bürgelovi

5. Římskokatolická farnost
Harrachov

KP Rozhledna Štěpánka (Hvězda)
výměna dveří hlavního vstupu
a dveří na ochoz
ÚSKP rejstř. č. 45215/5-53
KP Kostel sv. Martina ve Zlaté Olešnici
oprava 6 ks venkovních dveří
včetně nátěru
ÚSKP rejstř. č. 22683/5-110
KP areál starokatolického kostela Desná
obnova 2 ks oken lodi kostela
KP areál rodného domu Antala Staška
č.p. 46 Stanový
výměna stropu v síni a výměna betonové
podlahy v síni a sklípku
KP kostel sv. Václava Harrachov
Oprava a obnova omítek věže

50 tis. Kč

60 tis. Kč
80 tis. Kč

73 tis. Kč
100 tis. kč

Všechny žádosti splňovaly požadavky pro podání žádostí. Obec s rozšířenou působností
doporučila Ministerstvu kultury ČR k podpoře, vzhledem k výši stanovené finanční podpory
pro rok 2016, první čtyři výše uvedené žádosti. Římskokatolické farnosti Harrachov bylo
sděleno, že pro nedostatek finančních prostředků nebyla jejich žádost doporučena k podpoře
z výše uvedeného dotačního titulu.
Uvedené doporučené akce byly Ministerstvem kultury ČR akceptovány a v průběhu roku
2016 byla žadatelům zaslána rozhodnutí MK ČR o poskytnutí podpory z uvedeného programu
v požadované výši. Tím byla vyčerpána podpora ve výši 263 tis. Kč
Uvedené akce obnovy kulturních památek byly v roce 2016 realizovány v souladu
s požadavky a příspěvky vyúčtovány prostřednictvím ORP Tanvald Ministerstvu kultury ČR.
Poskytnuté příspěvky napomohly ke zlepšení technického stavu památkově chráněného
objektu a záchraně památkového fondu na daném území. Poskytnuté prostředky z uvedeného
programu byly vhodně a účelně využity a přispěly ke zlepšení prezentace kulturního dědictví
široké veřejnosti v rámci cestovního ruchu na území obce s rozšířenou působností Tanvald.
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