VYÚČTOVÁNÍ - závěrečná zpráva o čerpání dotace
Kód žádosti:
Projekt zahájen:
Projekt ukončen:
Název/jméno žadatele:
IČ:

Vytvořeno:
30.12.2015 13:36:52
Vyúčtoval:
15KPG02-0061
ing. Jiří Vágner
Telefon:
1.1.2015
+420 731 130 782
Email:
31.12.2015
ing.vagner@seznam.cz
Římskokatolická farnost Rtyně v Podkrkonoší
Obec:
Rtyně v Podkrkonoší
60154144
Oficiální adresa:
Ulice:
Kostelecká 235
PSČ:
54233

Popis realizace a vyhodnocení dopadu projektu na KHK

Bylo pokračováno v opravě spodního patra zvonice u kostela sv. Jana Křtitele ve Rtyni v Podkrkonoší. Nejdříve
byla provedena oprava stávajících podezdívek. Stávající podezdívky z lomového kamene byly opraveny (vyčištění
spár, doplněné zdiva, spárování transvápennou maltou). Na vyznačených místech bylo provedeno doplnění
podezdívek (vyhloubení výkopu 800 mm pod upravený terén, vyzdění na transvápennou maltu, statické propojení
se stávajícími podezdívkami).
Poté se pokračovalo v opravě dřevěných konstrukcí v úrovni spodního patra zvonice. Bylo provedeno zachycení a
provizorní podepření vzpěr pro opravu nosného kříže. Byla provedena oprava konců trámů velikosti 530x400 mm.
Byla vyřezána poškozená místa, vložen nový trám, proveden lepený spoj a napojení na stávající prvky krovu,
provedeno usazení a heverování a oprava kapsy zdiva. Dále byla provedena náhrada konců krokví (vyřezání
poškozeného prvku, nový trám, lepený spoj, dubové klíny, napojení, statické zajištění, heverování) a náhrada
námětků (vyřezání, nový trám, napojení, spojovací prostředky). Byla provedena i náhrada poškozené pozednice
(vyřezání poškozených prvků, nová pozednice vkládaná po částech, spoje plátováním, napojení na stávající prvky,
statické zajištění, heverování) Nové prvky budou ošetřeny nátěrem proti dřevokazným houbám a hmyzu. Celá
obnova zvonice je s ohledem na její historickou hodnotu prováděna velmi citlivě, s minimálním zásahem do
konstrukcí.
Na financování obnovy se podílel královéhradecký kraj, ministerstvo kultury prostřednictvím programu ORP, město
Rtyně v Podkrkonoší a ŘKF Rtyně v Podkrkonoší. Byla podána i žádost do doplňkového kola programu MK ORP,
kde farnost také uspěla.
Zvonice u kostela sv. Jana Křtitele je významnou památkou města, je součástí znaku města Rtyně v Podkrkonoší.
Ve zvonici je zřízena expozice mapující její historii , prohlídka zvonice s odborným výkladem je možná s průvodcem
muzea po celý rok.
Po obnově bude zvonice využívána stejným způsobem. Ve zvonici bude expozice doplněna o fakta týkající se její
rekonstrukce, bude možná prohlídka expozice spolu s výkladem s průvodcem muzea o celý rok, stejně jako
doposud. Bude zachována jedna z nejvýznamnějších staveb města i regionu, zvonice rtyňského typu, jejíž tvar a
konstrukce jsou nejen v České republice ale i v Evropě jedinečné.

Celkové výdaje projektu
Schváleno
Skutečnost
Maximální podíl dotace je

270 703,00 Kč
837 459,00 Kč
49,87%

Vyúčtování dotace
Investiční výdaje
Osobní výdaje
Ostatní neinvestiční výdaje
Celkem

Schváleno
0,00 Kč
0,00 Kč
135 000,00 Kč
135 000,00 Kč

Skutečnost
0,00 Kč
0,00 Kč
135 000,00 Kč
135 000,00 Kč

Schváleno

Skutečnost

0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
135 703,00 Kč

52 459,00 Kč
650 000,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
702 459,00 Kč

Vlastní podíl

Vklad žadatele
Příspěvek od obce...
Ostatní příspěvky
Příjmy z projektu
Celkem
Vratka dotace
Datum odeslání vratky
Odeslaná vratka celkem

0,00 Kč

Podrobné vyúčtování dotace

Datum

Označení dokladu

Účel platby

Druh platby

Částka celkem

Z toho dotace

1.11.2015

1501011

stavební práce

204 829,00 Kč

0,00 Kč

1.11.2015

1501013

stavební práce

204 831,00 Kč

135 000,00 Kč

10.12.201
5
10.12.201
5
15.12.201
5

1501014

stavební práce

76 472,00 Kč

0,00 Kč

1501015

stavební práce

187 000,00 Kč

0,00 Kč

1501018

stavební práce

Ostatní
neinvestiční výdaj
Ostatní
neinvestiční výdaj
Ostatní
neinvestiční výdaj
Ostatní
neinvestiční výdaj
Ostatní
neinvestiční výdaj

164 327,00 Kč

0,00 Kč

Přílohy

č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Název přílohy

Popis

publicita posktovatele dotace
Faktura 1
Faktura 1 - proplacení
Faktura 2
Faktura 3
Faktura 2 - proplacení
Faktura 4
Faktura 5
Faktura 5 - proplacení
Fotodokumentace
Smlouva o dílo
Smlouva o dílo na navýšené práce
Faktura 3 - proplaceni
Faktura 4 - proplacení
Faktura 2 - označení

Povinná příloha, přiložena
Faktura 1 číslo 150111 ze dne 1.11.2015
Proplacení faktury 1 dne 27. 11. 2015
Faktura 2 číslo 1501013 ze dne 1.11.2015
Faktura 3 číslo 1501014 ze dne 15. 12. 2015
Proplacení faktury 2 dne 1. 12. 2015
Faktura 4 číslo 1501015 ze dne 10. 12. 2015
Faktura 5 číslo 1501018 ze dne 16 .12. 2015
Proplacení faktury 5 dne 22. 12. 2015
Fotodokumentace průběhu prací
Smlouva o dílo na opravu zvonice - dodatek číslo 1
Smlouva o dílo na navýšené práce po poskytnutí dotace z rezervn
Proplacení faktury 3 dne 15. 12. 2015
Proplacení faktury 4 dne 15. 12. 2015
Doplnění označení čerpání financí z dotačního programu na faktuř

Čestná prohlášení a podpisová doložka
Prohlašuji, že všechny údaje uvedené ve vyúčtování jsou pravdivé a nezkreslené, doklady uvedené v nákladech projektu jsou
označeny číslem smlouvy a budou uloženy 10 let.
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