Závěrečná zpráva
vyhodnocení a vyúčtování akce obnovy kulturní památky
2017

Období

Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou
působností
Římskokatolická farnost Rtyně v Podkrkonoší, Kostelecká 235, 542 33 Rtyně v
Podkrkonoší, IČO: 60154144, administrátor excurrendo Ladislav Hojný,
doručovací adresa: Schejbalova 100, 542 34 Malé Svatoňovice
1. 1. 2017 – 31. 12. 2017

Číslo rozhodnutí MK
ČR o poskytnutí
dotace

Sp.zn.: MK-S 8483/2017 OPP
Č.j.: MK 68423/2017 OPP ze dne 9. listopadu 2017

Název programu
Příjemce dotace

Název akce
Rozsah akce, druh
prací
Harmonogram akce
Schválený rozpočet
akce:

Oprava zvonice u kostela sv. Jana Křtitele ve Rtyni v Podkrkonoší, rejstř. č.
ÚSKP 47084/6-3653, bez čp/če na st.p.č. 100, k.ú. Rtyně v Podkrkonoší, obec
Rtyně v Podkrkonoší, okres Trutnov, Královéhradecký kraj
Oprava krovu a střechy zvonice u kostela sv. Jana Křtitele ve Rtyni v
Podkrkonoší
08 – 11/2017
Náklady na akci dle
SOD v Kč:

Náklady na akci dle rozhodnutí
MK ČR v Kč3:

Dotace dle rozhodnutí MK
ČR v Kč:

372 077
Skutečně vynaložené
náklady:
Vlastní podíl4 (v Kč):

338 197
Dotace dle rozhodnutí MK ČR
372 077 v %:
88 197 Výše vlastního podílu v %:

Výše vrácené dotace v Kč:
Na bankovní účet:
Dne:

Dotace nebyla vrácena
x
x

Výše dotace po vrácení její části v Kč:
Dotace po snížení v %:

x
x

250 000
75
26,08

Výše vlastního podílu v % po vrácení části dotace: x

Zdroje financování:
Ministerstvo kultury ČR – účelový finanční příspěvek v rámci programu Podpory obnovy KP prostř. ORP,
Římskokatolická farnost Rtyně v Podkrkonoší, město Rtyně v Podkrkonoší
Popis realizace akce:
V roce 2017 se pokračovalo v opravě nosné konstrukce zvonice v úrovni horního patra. Byla provedena sanace
poškozených tesařských konstrukcí v úrovni patra. Poškozená místa budou vyřezána, nahrazena novou protézou za
pomocí lepených spojů zajištěných dubovými kolíky. Součástí prací bylo i provizorní zajištění konstrukce zvonice
při provádění prací (heverování). Nové prvky byly ošetřeny nátěrem proti dřevokazným houbám a hmyzu. Dále
byla provedena obnova nátěru střechy zvonice. Nejprve byla střecha důkladně očištěna pomocí tlakové vody,
některá místa musela být přebroušena. Po důkladném oschnutí byl aplikován impregnační nátěr ve dvou vrstvách,
v některých místech byl aplikován i ve třech vrstvách. Práce probíhaly za pomocí horolezecké techniky. Celá
obnova zvonice je s ohledem na její historickou hodnotu prováděna velmi citlivě, s minimálním zásahem do konstrukcí.

3 Výše nákladů uvedena v odůvodnění rozhodnutí MK ČR o poskytnutí dotace
4 Výše nákladů rozhodných pro výpočet vlastního podílu je uvedena v odůvodnění rozhodnutí MK ČR o poskytnutí dotace

Závěrečná zpráva – vyhodnocení a vyúčtování dotace z Programu obnovy kulturních památek prostřednictvím ORP
Stránka 1 z 2

Přehled předložených účetních dokladů:
a) Účetní doklady (kopie faktur)
číslo dokladu

druh dokladu

vystaven dne

vystavil

účel

1701019

Faktura –
daňový doklad

24. 10. 2017

Martin Zeman,
Mládežnická 521,
541 02 Trutnov 4
IČO: 72876018

Stavební
práce

částka v Kč

uhrazeno dne

372 027 22. 11. 2017
(200 000 Kč),
24. 11. 2017
(172 077 Kč)

b) Účetní doklady prokazující úhradu skutečných celkových nákladů akce (kopie výpisů z bankovního účtu)
číslo dokladu

druh dokladu

ze dne

peněžní ústav

účel

Potvrzeni o
provedení platby
Potvrzeni o
provedení platby

22. 11. 2017

ČSOB

24. 11. 2017

ČSOB

Doklad o
proplacení
Doklad o
proplacení

částka v Kč

uhrazeno dne

200 000 22. 11. 2017
172 077 24. 11. 2017

Za správnost vyúčtování a vyhodnocení: Ladislav Hojný

V Malých Svatoňovicích
Dne: 18. 1. 2018
Podpis (otisk úředního razítka)
Přílohy vyúčtování a vyhodnocení akce:

Barevná fotodokumentace
Faktura číslo 1701019 vystavená dne 24. 10. 2017 na částku 372 077 Kč
Doklad o proplacení první části faktury číslo 1701019 – částka 200 000 Kč
Doklad o proplacení druhé části faktury číslo 1701019 – částka 172 077 Kč
Neuznatelné náklady
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