
Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem Číslo materiálu: ZM-000147-2019-ŠKS
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Dotace z dotačního programu města na obnovu vnějšího pláště 
objektů, které jsou nemovitou kulturní památkou, nebo které se 
nacházejí na území Městské památkové zóny města Dvůr Králové 
nad Labem v roce 2019 

MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ: Jiřičková Alexandra

ZPRÁVA:

Rada města usnesením č. R/28/2019 - 8. RM ze dne 23.01.2019 vyhlásila dotační program na obnovu 
vnějšího pláště objektů, které jsou nemovitou kulturní památkou, nebo které se nacházejí na území 
Městské památkové zóny města Dvůr Králové nad Labem, s termínem podání žádostí od 01.03.2019 do 
30.03.2019. V souladu s dotačním programem mohou být dotace poskytnuty v minimální výši 20.000 
Kč, maximální výše podílu dotace na celkových výdajích žadatele činí 75 %. Pro rok 2019 je v rozpočtu 
vyčleněna na výše uvedený dotační program částka 400.000 Kč.

V řádném termínu byla podána jedna žádost, která však neobsahovala povinné přílohy, ty byly žadatelem 
doloženy dne 03. 05.2019. 
žádost o dotaci se týká obnovy fasády na nemovitosti čp. 56, náměstí T. G. Masaryka, Dvůr Králové nad 
Labem, tj. nemovitosti, která není kulturní památkou, ale nachází se na území Městské památkové zóny. 
Jedná se o objekt, který se nachází na náměstí T. G. Masaryka, fasáda je dlouhodobě poškozená a její 
citlivá oprava bude po všech stránkách pozitivní. Celkový rozpočet na obnovu fasády činí 467.295,38 Kč 
vč. DPH (viz příloha č. 4).

Rada města usnesením č. R/347/2019/- 22. RM ze dne 12.06.2019 doporučuje zastupitelstvu města 
schválit:
poskytnutí dotace ve výši 350.000 Kč na obnovu vnějšího pláště objektů 

na obnovu fasády nemovitosti čp. 56, náměstí T. G. Masaryka, Dvůr 
Králové nad Labem.

PROJEDNÁNO V RADĚ MĚSTA:

RM projednala dne 12. 6. 2019

*Usnesení má vazbu na rozpočet města:

Rok 2019 - ORJ: 0016000, kryto: ANO, částka: 400.000,00 Kč

NÁVRH USNESENÍ:

Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem

1. schvaluje

1.1. poskytnutí dotace ve výši 350.000 Kč na obnovu vnějšího pláště objektů 
na obnovu fasády nemovitosti čp. 56, 

náměstí T. G. Masaryka, Dvůr Králové nad Labem,

1.2. smlouvu o poskytnutí dotace č. ŠKS/SMDO-2019/0602 v souladu s bodem 1.1. tohoto 
usnesení a pověřuje starostu města jejím podpisem. 

PŘÍLOHY:

Příloha č. 1 - smlouva č. ŠKS/SMDO -2019/0602



Příloha č. 2 - fotografie čp.56

Příloha č. 3 - žádost o dotaci

Příloha č. 4 - rozpočet

ZPRACOVAL: Nováková Táňa


