Souhrnná zpráva o programu
Podpora obnovy kulturních památek
prostřednictvím obcí s rozšířenou působností
za ORP Tišnov v r. 2020
Ministerstvo kultury vyhlásilo v r. 2020 další ročník programu „Podpora obnovy kulturních památek
prostřednictvím obcí s rozšířenou působností.“ Tento dotační program umožňuje Ministerstvu
kultury alokovat příspěvek ze státního rozpočtu na zachování a obnovu kulturních památek
prostřednictvím obecního úřadu obce s rozšířenou působností tak, aby byla naplněna účinnější péče
o ten segment památkového fondu, kde to efektivně a účelně neumožňují jiné programy.
Snahou bylo, aby obce s rozšířenou působností mohly uplatnit detailní znalosti stavu kulturních
památek ve svých správních obvodech a mohly se podílet na kompenzaci veřejného zájmu na úseku
památkové péče.
Uzávěrka příjmu žádostí byla stanovena na 28. 2. 2020.
Pro obec s rozšířenou působností Tišnov byla pro r. 2020 stanovena kvóta podpory 502 000,- Kč.
Ve stanoveném termínu byly podány 4 žádosti v celkové částce 745 000,- Kč.
Za účelem rozdělení dotací byla svolána pracovní skupina, jejímiž členy byli:
Bc. Jiří Dospíšil, starosta Města Tišnov
Ing. Karel Souček, místostarosta Města Tišnov
Ing. Alena Doležalová, vedoucí odboru územního plánování
Ing. Hana Červenková, referentka odboru územního plánování
Bc. Eva Patloková, referentka odboru územního plánování, agenda památkové péče
Jednání pracovní skupiny se uskutečnilo dne 4. 3. 2020.
Všem žadatelům bylo vyhověno a poskytnutí dotace bylo doporučeno.
Městský úřad Tišnov, orgán státní památkové péče, žádosti zpracoval dle pokynů udělených
Ministerstvem kultury a ve stanoveném termínu (dne 23. 3. 2019) je odeslal na Ministerstvo kultury.
Rozhodnutí Ministerstva kultury o poskytnutí příspěvků byla vydána dne 19. 6. 2020 a 12. 6. 2020.
Orgán státní památkové péče sledoval průběh všech akcí v rámci kontrolních dnů. Ve všech
případech lze konstatovat, že práce byly provedeny řádně a z hlediska státní památkové péče k jejich
realizaci nebylo žádných připomínek.
Počátkem ledna 2021 byla na Městský úřad Tišnov vlastníky dotčených objektů doručena závěrečná
vyúčtování poskytnutých příspěvků. Městský úřad Tišnov, orgán státní památkové péče, vyúčtování
zkontroloval a zpracoval, a dne 19. 1. 2021 je předal Ministerstvu kultury.
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