Program Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím
obcí s rozšířenou působností
Vyúčtování finančního příspěvku: č. j. MK 54507/2018 OPP
ORP

Trutnov

Příjemce příspěvku

Římskokatolická farnost Rtyně v Podkrkonoší, Kostelecká 235, 542 33 Rtyně v Podkrkonoší, IČ: 60154244

Kulturní památka

Kostel sv. Jana Křtitele s dřevěnou zvonicí

Název akce obnovy

Oprava zvonice u kostela sv. Jana Křtitele ve Rtyni
v Podkrkonoší - pokračování

Příjemce je plátce DPH

ANO / NE

Výše poskytnutého příspěvku

200 000 Kč

% podíl příspěvku z rozhodnutí

80

Celkové smluvní náklady
z rozhodnutí

262 508 Kč

(nehodící se škrtněte)

Přehled skutečně vynaložených nákladů
Daňový doklad

Částka bez DPH

DPH

Celkem s DPH

Faktura č. 1801016

165 280

34 720

200 000

Faktura č. 1801021

83 570

17 555

101125

248 850

52275

301 125

Faktura č.
Faktura č.
Faktura č.
Faktura č.
Faktura č.
Faktura č.
Celkem v Kč

Pozn.: ke každé faktuře je nutno přiložit specifikaci provedených prací (položkový rozpočet) +
výpis z účtu peněžního ústavu o provedení úhrady faktury. Nepřikládat příkazy k úhradě!

V Malých Svatoňovicích dne 18. 1. 2019
…………………………………

podpis příjemce
Prováděné práce:
V roce 2018 byla provedena výměna nejvíce poškozené části střešní krytiny zvonice, jednalo
se o část jižní strany zvonice. Po rozkrytí krytiny byla krytina v tak špatném stavu, že
plánovaná lokální výměna by nebyla možná. Proto se přistoupilo k navýšení výměny krytiny,
lokální vysprávky nebyly prováděny. Podařilo se dokončit dvě nejvíce poškozená pole střešní
krytiny, kde proběhla montáž nové šindelové krytiny včetně provedení následného
ochranného nátěru.
Dále se pokračovalo v opravě nosné konstrukce zvonice v úrovni horního patra a krovu.
Poškozená místa byla vyřezána, nahrazena novými prvky, případně nahrazena novou protézou
za pomocí lepených spojů zajištěných dubovými kolíky. Součástí prací bylo i provizorní
zajištění konstrukce zvonice při provádění prací.
Přílohy vyúčtování:
Barevná fotodokumentace provedených prací
Faktura číslo 1801016 vystavená dne 21. 9. 2018 na částku 200 000 Kč
Doklad o proplacení faktury číslo 1801016
Faktura číslo 1801021 vystavená dne 1. 12. 2018 na částku 101 125 Kč
Doklad o proplacení faktury číslo 1801021
Čerpání příspěvku z jednotlivých faktur
Neuznatelné náklady

