
Souhrnná zpráva o programu  
Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí 

s rozšířenou působností za rok 2013  
Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností je dotační 

program, který umožňuje Ministerstvu kultury alokovat příspěvek ze státního rozpočtu na 

zachování a obnovu kulturní památky prostřednictvím obecního úřadu obce s rozšířenou 

působností.  Finanční podpora z tohoto programu je určena na obnovu památek, které se nalézají  

mimo památkově chráněné území a které nejsou prohlášeny za národní kulturní památky.  Podpora z tohoto programu má dosáhnout zejména tam, kde se dosud stejně účelným a 

efektivním způsobem neumožňovaly jiné programy Ministerstva kultury. Hlavní cílovou 

skupinou podpory jsou zejména drobnější kulturní památky nalézající se ve venkovském prostoru.  
Město Ivančice, jako obec s rozšířenou působností (ORP) se přihlásilo ke spolupráci při  

administraci  tohoto dotačního programu pro rok 2013.  Pro rok 2013 byla z Ministerstva kultury pro ORP Ivančice přidělena finanční kvóta  406. 000 Kč. 
Tato částka byla využita pro rozdělení v jednom kole a to v 1. kole.  Z rezervy programu byl Ministerstvem kultury přidělen příspěvek ve výši 303.000 Kč.  Bylo podáno celkem 6 žádostí o finanční příspěvek. Seznam kulturních památek na jejichž 

obnovu byl schválen a poskytnut finanční příspěvek je uveden v následující tabulce.   
r.č. ÚSKP název KP obec předmět žádosti přidělená částka v Kč 

35665/7-676 

KAPLE SV. ANTONINA 
PADUÁNSKÉHO  A SV. 
FLORIÁNA Dolní Kounice Generální oprava krovů a střechy 150. 000 

34109/7-913 
SOCHA SV. JANA  
NEPOMUCKÉHO Pravlov Oprava sochy    56.000 

17452/7-772 KOSTEL SV. KATEŘINY Ketkovice 

Oprava vnějšího pláště lodě kostela 
Statické zajištění kostela – sepnutí hlavní lodi a 
další související práce  

100 .000 
 
   63.000 

16341/7-834 
SOCHA SV. JANA  
NEPOMUCKÉHO 

Moravské 
Bránice Restaurování sochy    50.000 

37675/7-
8082 MĚŠŤANSKÝ DŮM  Dolní Kounice 

Oprava a rekonstrukce oken a dveří v přízemí 
zadní poloviny dvorního traktu budovy    50.000 

22910/7-753 ŽIDOVSKÝ HŘBITOV Ivančice Dokončení obnovy obřadní síně 240.000 

celkem       709.000   Vypracovala: Ing.  Eva Skálová, MěÚ Ivančice, ORR, památková péče 28. srpna 2014 


