UPRAVENO – ŽÁDOST O GRANT
Program CZ06

Sektorový
kód

1606103

Registrační
číslo

EHP-CZ06-OV-1-042-01-2014

1. Základní informace
1.1. Název projektu
Anglický název
projektu
1.2. Program
Programová oblast

Záchrana a obnova renesančního kostela Nanebevzetí Panny Marie v Horním
Maršově
Reconstruction of the Renaissance Church of the Assumption of the Virgin Mary Horní Maršov
CZ06 - Kulturní dědictví a současné umění
PA 16-1 - Zachování a revitalizace kulturního a přírodního dědictví-ochrana MKD

1.3. Výsledek programu

Zachování a revitalizace kulturního dědictví.

1.4. Výstup programu =
výsledek projektu

Obnova /oprava kulturních památek, národních kulturních památek a památek
UNESCO

1.5. Stručné shrnutí
projektu

Účelem projektu je dokončení celkové stavební a restaurátorské rehabilitace kulturní památky
hřbitovního kostela Nanebevzetí Panny Marie v Horním Maršově, který společně s barokní farou, 400
let starou lípou, barokní sochou Sv. Jana Nepomuckého a s cennými náhrobky a hrobkou Aichelburgů
tvoří významný památkový a krajinářský celek. Záchrana kostela započala v roce 2004. Na léta 2014 –
2016 je plánována finální fáze rekonstrukce, v rámci které se počítá s dokončením stavebních úprav a
zrestaurování vnitřních částí kostela včetně podlah, vestavěných truhlářských výrobků a oltářních
barokních plastik. Tímto bude završena celková rehabilitace kostela a bude umožněno jeho otevření
veřejnosti jako významné památky s přidanou funkcí místního a regionálního kulturního a
informačního centra pro Horní Maršov a východní Krkonoše. Kostel bude znovu plnit i religiózní a
společenskou funkci (již dnes se v objektu omezeně kulturní akce pořádají). Bude tak zachráněna a
plně obnovena nejstarší stojící zděná stavba v Krkonoších (1608), která se před zahájením
rekonstrukce nacházela v kritickém havarijním stavu. Projekt je od počátku pojímán jako komplexní
dílo, kterého cílem je kromě záchrany památky také jeho zpřístupnění veřejnosti s trvalou nabídkou
kvalitních kulturních, společenských, vzdělávacích a informačních služeb. Vlastníkovi památky – obci
Horní Maršov umožní prostřednictvím nabídky nových služeb plnohodnotné zapojení do kulturního
dění v rámci krkonošského regionu a rozšíření vlastní občanské vybavenosti. Kostel tak nebude jenom
„mrtvou“ expozicí, ale živým organizmem reflektujícím současné potřeby obce a regionu. Projekt
realizuje obec Horní Maršov ve spolupráci s o.s. Hradní společnost Aichelburg. Na přípravě a realizaci
rekonstrukce a restaurátorských prací se podílejí přední čeští restaurátoři a specialisté na
problematiku statiky, vlhkosti a kondenzace vzduchu, zasolení zdí, sanace a konzervace dřevěných
prvků a bezpečnostního zajištění objektu. Záchranu a rehabilitaci kostela významně finančně
podpořilo MK ČR (program PZAD) a Královehradecký kraj. Další financování zajišťuje Obec Horní
Maršov z vlastních prostředků a přispěvatelem byla také o.s. Hradní společnost Aichelburg. Projekt v
rámci výzvy FM EHP a Programu CZ06, progr. oblast č. 16 k předkládání individuálních žádostí
naplňuje oprávněné aktivity v rámci zachování nemovitého kulturního dědictví – stavební a
nestavební úpravy, konzervace, sanace a stabilizace stavby včetně trvalého otevření památky široké
domácí i zahraniční veřejnosti.

1.5.1. Projekt je zaměřen
na obnovu
židovského
kulturního dědictví

Není relevantní

1.6. Umístění projektu
NUTS III

Dopad na celou ČR

1.7. Zaměření projektu

Výstavba infrastruktury a dodávky
zařízení (Infrastructure
development and provision of

Zajištění služeb (Provision of services)
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equipment)
1.8. Plánovaná doba implementace projektu (podrobný časový a věcný harmonogram bude uveden v příloze **)
Předpokládaný termín
zahájení

Předpokládaný
termín
dokončení

01.01.2015

Indikovaná doba realizace
(v měsících)

30.09.2016

CZK

1.9. Financování projektu

21

% z celkových způsobilých výdajů

Celkové výdaje projektu

15 958 925

Celkové způsobilé výdaje projektu

15 958 925

100 %

Požadovaná dotace

12 705 000

80 %

3 253 925

20 %

Spolufinancování
Nezpůsobilé výdaje související
s realizací projektu (např. DPH)

0

2. Žadatel
2.1. Název a kontaktní údaje
Název žadatele

OBEC HORNÍ MARŠOV

Právní forma

801 - Obec

Identifikace

IČO

Statutární zástupce

PAVEL MRÁZEK

Registrovaná adresa

ulice

Bertholdovo náměstí

číslo orientační

(adresa sídla)

číslo
popisné

102

číslo evidenční

obec

Horní Maršov

část
obce

Horní Maršov

PSČ

54226

00277878

DIČ

Poštovní adresa (pokud je
odlišná od registrované adresy)

webové stránky
Kontaktní osoby
Jméno a příjmení
Pavel Mrázek

pozice
Vedoucí
projektu

e-mail

telefon

starosta@hornimar
sov.cz

736680605

fax

telefon 2

posílat
notifikace

499874156

Ano

2.2. Popis žadatele
Horní Maršov je obec (NUTS 5) ležící v Královehradeckém kraji (NUTS 3), okres Trutnov (NUTS 4) s počtem 1036 obyvatel
k 1.1.2013. Obec zastupuje starosta Ing. Pavel Mrázek. Od 16. století byl Horní Maršov správním centrem východních
Krkonoš – první zmínka o obci je z roku 1466. Úřad obce má kromě vedení obce (starosta, místostarosta a tajemník)
stavební úřad a finanční úsek. Zastupitelstvo obce má 15 členů a radu obce tvoří 5 členů. Obec má zpracovaný územní
plán s účinností od 30.9.2010, Strategii rozvoje obce Horního Maršova (2010) a Strategický plán rozvoje obce – přehled
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záměrů (k 14.1.2013). Správní území obce je součástí Krkonošského národního parku (KRNAP)a jeho ochranného pásma
a je zařazeno do Evropské významné lokality Krkonoše a Biosférické rezervace Krkonoše/Karkonosze. Obec je členem
Svazku měst a obcí - Krkonoše, Svazu měst a obcí ČRa Sdružení místních samospráv.

2.3. Zkušenosti žadatele s řízením projektů
Uvádíme nejvýznamnější investiční akce, které byly žadatelem - obcí Horní Maršov realizovány z veřejných
prostředků. Obec realizovala množství dalších menších projektů, buď z dotačních titulů, nebo z vlastních
prostředků. Všechny projekty byly úspěšně dokončeny a účetně uzavřeny.
Výstavba systému centrálního zásobování teplem / 2001-2003/ 43 mil. / 23,3 mil. / SFŽP
Výstavba bytových domů "Za Vodou" / 2001 - 2003 / 16,7 mil. / 4,8 mil. / SFRB
Záchrana Hřbitovního kostela Nanebevzetí Panny Marie - dosud provedeno / 2002-2013/ 8,4 mil / 7,9 mil. /
MK ČR + KH kraj
Dětské hřiště / 2012 / 1 mil / 0,4 mil / MMR ČR
Rekonstrukce osvětlovací části veřejného osvětlení / 2012-2013/ 2,3 mil / 0,7 mil / MPO ČR
Výstražný protipovodňový systém / 2013-2014 / 1,9 mil. / 1,6 mil / OPŽP
Snížení prašnosti v obci / 2013 / 3 mil. / 2,7 mil / OPŽP
Zateplení tělocvičny / 2013-2014 / 3,5 mil / 1,2 mil / OPŽP
Obnova výjezdové techniky JSDH / 2013 / 4,9 mil / 2 mil / MV ČR a KH kraj
2.4. Bilaterální partnerství v projektu (pokud je relevantní – partnerství se subjektem z donorského státu)
Název partnerské
instituce

Právní forma

Římskokatolická
farnost arciděkanství Kutná
Hora

722 - [Evidované
církevní právnické
osoby]

KA Association for
Employers in the
Church of Norway,

Nestátní nezisková
organizace

Popis

Není
z ČR

Partner z
donorských
států

Mezivládní
organizace

V rámci partnerství se
Římskokatolická
farnost arciděkanství Kutná
Hora účastní svým
podílem na organizaci
inspekční cesty a
následného semináře
"Sakrální památky
téměř bez bariér". Do
tohoto semináře
vstupuje se svým
projektem Obnova a
rehabilitace kostela
sv. Jakuba v Kutné
Hoře – památce
UNESCO. Spolupráce
bude řízena
administrátorem
projektu
Rekonstrukce
renesančního kostela
Nanebevzetí Panny
Marie v Horním
Maršově.
Asociace církevních
zaměstnavatelů
(www.ka.no) je

Ne

Ne

Ne

Ano

Ano

Ne

Stát

Norsko
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Dept. for Church
Buildings and
Heritage (KA)

nestátní nezisková
organizace,
zastupující církevní
právnické osoby v
Norsku vůči státu a to
jak organizace
centrální, tak
regionální, komunální
i místní. S vládou
jedná o zásadních
otázkách fungování
církevních institucí jejich podpoře ze
státního rozpočtu,
daňové politice,
podílu na vzdělávacím
systému, sociální
politice, kulturní
politice atd. Má
přenesené pravomoci
při zastupování
církevních institucí i v
rámci významných
zahraničních aktivit.
Jednání o
projektovém
partnerství byla v
letech 2013 a 2014
vedena společně s
dalšími třemi českými
partnery projektu
(ŘKF - arciděkanství
Kutná Hora,
Benediktinské
arciopatství sv.
Vojtěcha a sv.
Markéty - Poutní
místo Bílá Hora a ŘKF
u kostela sv. Jakuba v
Brně s Oddbjoernem
Sormoenem
(https://www.etikko
m.no/Personer/Sorm
oen-Oddbjorn/;
https://bokelskere.no
/folk/oddbjoernsoermoen/2458647/),
ředitelem Odboru pro
církevní památky a
stavby. Tento odbor
plní funkci garanta
rekonstrukcí
církevních památek,
budování jejich
infrastruktury (např.
zabezpečení,
konzervování restaurování, apod).
Jeden z jejich
dlouhodobých
projektů je
zpřístupnění
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církevních památek
osobám se sníženou
možností pohybu a
vnímání. Za tímto
účelem byl pod
vedením Oddbjoerna
Soermoena sestaven
mezinárodní tým
odborníků ze
severských zemí, kteří
po několikaleté
spolupráci vydali
publikaci o
zpřístupnění
památkových objektů
a historických a
archeologických
lokalit
hendikepovaným
občanům
(http://www.riksantik
varen.no/filestore/TN
2009572Web.pdf).
Mimo vedení tohoto
týmu je Oddbjoern
Soermoen autorem
kapitoly o
zpřístupnění
církevních památek.
Naše organizace se
nejprve obrátily na
Riksantikvar s indikací
možného zájmu o
partnerství v oblasti
zpřístupňování
památek
handikepovaným
(tento zájem nás také
zprostředkovaně přes
Norsko dal
dohromady) a jeho
prostřednictvím jsme
dostali kontakt právě
na odbor církevních
památek KA Oddbjorna Sormoena.
S ním bylo dohodnuto
uspořádání nejprve
inspekční cesty dvou
odborníků na dané
téma z KA po našich
objektech a následné
uspořádání
společného semináře
s prezentací výsledků
tohoto průzkumu a
také postupu
norských církevních
institucí k řešení
přístupnosti všem do
těchto specifických
památkových
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Římskokatolická
farnost u svatého
Jakuba v Brně

722 - [Evidované
církevní právnické
osoby]

objektů. Pracovní
název tohoto
semináře je "Sakrální
památky téměř bez
bariér". Seminář bude
určen zejména pro
zástupce církevních
institucí, Národního
památkového ústavu,
studenty vybraných
oborů a zástupců
státní správy i
samosprávy. Místem
konání bude buď
Praha nebo Brno.
Nároky na uspořádání
semináře i inspekční
cesty norských
odborníků jsou
rovnoměrně
rozděleny mezi
jednotlivé partnery z
ČR.
V rámci partnerství se
Římskokatolická
farnost u svatého
Jakuba v Brně účastní
svým podílem na
organizaci inspekční
cesty a následného
semináře "Sakrální
památky téměř bez
bariér". Do tohoto
semináře vstupuje se
svým projektem
Rehabilitace NKP
kostela sv. Jakuba
Většího v Brně.
Spolupráce bude
řízena
administrátorem
projektu
Rekonstrukce
renesančního kostela
Nanebevzetí Panny
Marie v Horním
Maršově.

Ne

Ne

Ne

Bilaterální indikátory
Název partnerské instituce
KA Association for
Employers in the Church of
Norway, Dept. for Church
Buildings and Heritage (KA)

Název indikátoru
Počet projektů, u nichž se předpokládají
společné výsledky (oba partneři se
profesionálně zapojují do plánování a
implementace a přispívají k výsledkům)

Cílová hodnota

1,00

Zdroje ověření
Fotodokumentace,
audiovizuální
záznam, prezenční
listina z
jednání/seminářů/
workshopů
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3. Popis projektu
3.1. Celkový popis projektu
3.1.1. Zdůvodnění návrhu a výchozí stav projektu
Projekt naplňuje výstup programu CZ06 - prog. oblast č.16 – oprava kulturní památky metodou komplexního
přístupu k obnově. Přidanou hodnotou je interdisciplinární přístup (dějiny umění, restaurování, speciální
stavební technologie) a inovativní postupy. Realizací projektu bude památka zachráněna a zvýší se její kvalita
a užitná hodnota v podobě plánovaných kulturních a občanských aktivit a trvalého zpřístupnění veřejnosti.
Ve spolupráci s norským partnerem budou navrženy opatření ke zpřístupnění handicapovaným
návštěvníkům. Předložení projektu v rámci této výzvy je motivováno naléhavostí zásahu při opravě této
mimořádně cenné kulturní památky.
Projekt je v souladu se Strategií Královehradeckého kraje 2006-2015, část D. Prioritní oblasti – cíle, s.66 a
dodatku č. 1 s. 8 – lidské zdroje – rozvoj komunitního a kulturního života, využití kulturních a přírodních
hodnot pro rozvoj kraje a Infrastruktura – vzhled měst a obcí. V době udržitelnosti projekt naplní cíl vytváření informačních a vzdělávacích služeb pro rozvoj cestovního ruchu. Je také v souladu s Plánem péče o
KRNAP a jeho ochranné pásmo 2010 -2020, část B, péče o krajinu, s. 33 a další a se Strategickým plánem
rozvoje obce Horní Maršov – akční plán 2014 -2022, bod 12. a Územním plánem Horního Maršova (2010).
V roce 2004 byl zpracován na základě odborných průzkumů Projekt obnovy hřbitovního kostel v Horním
Maršově. Od roku 2002 bylo do památky investováno 8,798 miliónu korun. Z PZAD MK ČR bylo uhrazeno
6,440 mil. Kč, z grantů Královéhradeckého kraje 1,687 mil. Kč, z rozpočtu obce Horní Maršov 0,329 mil. Kč a z
prostředků o.s. Hradní společnost Aichelburg 0,342 mil. Kč. Veškeré odborné a administrativní podmínky pro
dokončení obnovy kostela jsou průběžně zajišťovány. Stavební práce probíhají v souladu s vydaným
stavebním povolením, financování je kontrolováno obcí i orgány poskytovatelů dotací. Žadatel je připraven v
případě neúspěchu v této výzvě provádět v delším horizontu nejnutnější práce.
3.1.2. Celkový cíl a očekávaný výsledek projektu
Celkový cíl je v souladu s prioritami Programu CZ06 - Kulturní dědictví a současné umění
(http://www.eeagrants.cz/cs/programy/ehp-fondy-2009-2014/cz06-kultura/cz06-zakladni-informace) a Výzvy č. 1 k
předkládání žádostí o grant: ochrana a zachování kulturního dědictví příštím generacím a jeho zpřístupnění veřejnosti.
Naplnění tohoto hlavního cíle – rekonstrukce památky a její zpřístupnění široké veřejnosti je v souladu se Strategií
rozvoje Královehradeckého kraje v oblasti ochrany, obnovy a zpřístupnění kulturního dědictví, s Územním plánem
Horního Maršova a Strategickým plánem rozvoje obce – akční plán (2014). Je také v souladu s Plánem péče o KRNAP a
jeho ochranné pásmo 2010 -2020, část B, péče o krajinu. Realizace projektu přispěje také k efektivnímu využití
významné kulturní památky - renesančního hřbitovního kostela Nanebevzetí Panny Marie pro rozvoj cestovního ruchu v
obci Horní Maršov a v regionu východních Krkonoš. Zpřístupněný kostel bude sloužit návštěvníkům obce a regionu a
obyvatelům obce a spádových oblastí. Žadatel bude památku využívat pro poskytování kulturních služeb a pro civilní a
náboženské obřady. Projekt zvyšuje povědomí o kulturně-historickém vývoji regionu v rámci česko-polského pohraničí a
historického soužití Čechů, Němců a Poláků.
Projekt spoluprací s partnerem s donorské země posiluje vzájemné partnerství. Zapojením partnera projekt dostává
další přidanou hodnotu v oblasti zpřístupňování památek pro handicapované návštěvníky, kdy budou využity zkušenosti
a doporučení norského partnera v této oblasti. Žadatel má ještě tři české partnery, se kterými bude společně řešit toto
závažné téma. Takto postavený partnerský program tří českých a jednoho norského partnera – pomoc handicapovaným
návštěvníkův ve svém důsledku povede ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů v rámci EHP. Partnerská
spolupráce v rámci projektu zaměřená na zpřístupnění památek hendikepovaným je pouze první oblastí, ve které mají
zájem partnerské instituce spolupracovat. Na jednáních s KA v letech 2013 a 2014 byly definovány další oblasti
spolupráce s aktivním zapojením obou partnerů do mezinárodních struktur a programů – dokumentace a zabezpečení
církevních památek. Projekt tak významně přispěje významně k rozvoji bilaterální spolupráce mezi norskými a českými
institucemi při ochraně sakrálních památek a jejich společného zapojení do evropských struktur.
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3.2. Strategické a další relevantní dokumenty
Pro projekt jsou relevantní následující strategie a dokumenty:
Kulturní politika a aktualizovaná kulturní politika na léta 2013 – 2014 s výhledem na roky 2015 – 2020, MK ČR
Koncepce památkové péče na léta 2011-16, MK ČR, 2/2 a 2/15,
Strategie Královehradeckého kraje 2006-2015, část D. Prioritní oblasti – cíle, s.66 a dodatku č. 1 s. 8 – lidské zdroje –
rozvoj komunitního a kulturního života, využití kulturních a přírodních hodnot pro rozvoj kraje a Infrastruktura – vzhled
měst a obcí,
Plán péče o KRNAP a jeho ochranné pásmo 2010 -2020, část B, péče o krajinu, s. 33 a další,
Strategický plán rozvoje obce Horní Maršov – akční plán 2014 -2022, odd. 2, bod 2
Územní plán Horního Maršova (2010).

3.3. Aktivity
Název aktivity

Popis aktivity

Datum zahájení

Datum ukončení

Konzervátorskorestaurátorské
práce na oltáři a
sochařské
výzdobě

Aktivita konzervátorsko-restaurátorské práce na
oltáři začne demontáží oltáře a transportem do
dílny. Restaurování bude sestávat z rozšířeného
stratigrafického a laboratorního průzkumu,
konsolidace uvolněných povrchových úprav a
podkladů, odstranění nepůvodních vrstev
polychromie a zlacení, konsolidace dřeva, aplikace
biocidního prostředku k preventivní ochraně dřeva
proti dřevokazným houbám, plísním a
dřevokaznému hmyzu, doplnění chybějících
křídových podkladů, lokální nápodobivé retuše
polychromie, zlacených a stříbřených partií a ze
závěrečného lakování. Zrestaurováno bude pět
soch a četné dekorativní prvky.
V rámci truhlářských a řezbářských prací bude
rekonstruována architektura oltáře deska na
menze, skříň na oltáři, schody, tabernákl a
truhlářská konstrukce. Dále sochařská a
ornamentální výzdoba - svatozáře, voluty s festony
u menzy, akantová rozvilinová výzdoba, oblaka a
rekonstrukce chybějící konzoly s hlavou anděla.
Odstraněny budou novodobé výztuže a nepůvodní
hřebíky, doplněny a rekonstruovány chybějících
částí, nalepeny uvolněné díly, zpevněné
konstrukce a obnovena funkce původní výztuže.
Rekonstruovány budou chybějící konzoly a krucifix
sv. Jana Nepomuckého (zhotovení sádrového
modelu, řezba do lipového dřeva). Na závěr bude
oltář a sochy znovu osazeny na původní místo.

Dodavatelsky

Vstupy a zdroje

01.01.2015

30.09.2016

Management
projektu

Management projektu vychází ze zkušeností
žadatele z obdobných projektů. Je popsán v
kapitole management projektu. Aktivita zahrnuje
veškeré řídící, koordinační a kontrolní činnosti
realizační fáze projektu. Projektový tým již byl
ustaven a pracuje a je personálně zajištěn.
Dodavatel stavby a externí služby budou vybrány s
předstihem - odpovědnost vedoucí projektu.
Projektový tým zahájí svoji práci okamžitě po
případném obdržení rozhodnutí o poskytnutí
dotace. Administrátor projektu bude hlavním
koordinátorem česko-norského semináře, kterého
se zúčastní všichni partneři žadatele. Zajišťuje také

Dodavatelsky,
vlastními
pracovníky

01.01.2015

30.09.2016

8

povinnou publicitu projektu a agendu vůči NKM.
Faktické a finanční sledování stavby provádí
Investiční manager s funkcí TDI a managera
památkové péče
Projektový tým se schází jednou měsíčně, příp.
operativně podle potřeby. Veškerá další práce
členů projektového týmu bude prováděna v rámci
jejich běžné činnosti.
Publicita
projektu

Stavební úpravy
a rekonstrukce
kostela

Publicita je rozdělena do tří částí: povinná publicita
vizuální, informování o průběhu projektu a
odborný seminář. V rámci vizuální publicity bude
na objektu umístěn billboard, který bude po
skončení projektu vyměněn za pamětní desku. Na
zakoupené prvky budou umístěny informační
samolepky o podpoře z FM EHP. Informační
kampaň bude sestávat se samostatného oddělení
na webu žadatele, kde budou pravidelně
zveřejňovány tiskové a obrazové informace o
průběhu realizace projektu. Na začátku a na konci
realizace projektu vyjdou dva články v regionálním
tisku. V průběhu realizace vyjde jeden článek v
odborném tisku. Vyvrcholením publicity bude
společný česko-norský seminář s norským
partnerem projektu, který bude uspořádán během
realizace projektu i společně s českými partnery
pro odborníky z oblasti památkové péče a studenty
příbuzných oborů.
Aktivitu stavební práce a rekonstrukce kostela
bude realizovat generální dodavatel vybraný v
předstihu výběrovým řízením. Půjde o stavební a
restaurátorské práce. Vzhledem k stavu objektu
budou realizovány nutné bourací práce,
vybudována drenáž pro odvodnění a dozděná část
záklenku ve vstupní předsíni. Budou ztuženy nosné
zdi kostela a tepelně zaizolována střecha kostela.
Restaurátorské práce se budou týkat dřevěných
prvků – zábradlí, dveře, okna, část podlahy, ostění
oratoře, kazatelna … . Restaurovány budou také
kovové prvky (mříž, zámky), kamenné články a
vnitřní renesanční omítky, které budou zpevněny.
Odsolovaní proces bude mít realizován ve třech
cyklech. Budou probourány větrací otvory. Dlažba
bude částečně obnovena – pískovec, dřevo a
částečně doplněna – cihla. Ve věži budou vyčištěny
a opraveny spáry zdiva a nátěrem ošetřeno režné
zdivo. Zafixováno bude venkovní kamenné
schodiště. Bude provedena elektroinstalace,
kabeláž s montáží rozváděč instalace
vzduchotechniky a hromosvodu. V objekte bude
použito lehké prostorové lešení. Stavební odpad
bude vyvezen na řádnou skládku. Práce budou
probíhat pod dohledem TDI, který bude sledovat
také dodržování pravidel památkové péče. Na
stavbě budou probíhat pravidelné kontrolní dny.

Dodavatelsky,
vlastními
pracovníky

01.01.2015

30.09.2016

Dodavatelsky

01.01.2015

30.09.2016

3.4. Cílové skupiny
Primární cílové skupiny
Cílová skupina
Ostatní - Other - domácí i
zahraniční návštěvníci obce a

Přínos pro cílovou skupinu vč. možnosti ověření přínosu
Obnovený kostel Nanebevzetí Panny Marie v Horním Maršově, jako
nejvýznamnější architektonická památka východních Krkonoš rozšíří nabídku
9

Krkonoš, individuální turisté i
skupiny, rodiny s dětmi a zájemci o
kulturní a přírodní památky a
ekologii, obyvatelé regionu a obce,
věřící i nevěřící

turistických cílů v tomto regionu. Zatím co dnes turisté obcí spíše jenom projíždějí,
díky zpřístupněnému kostelu - památce se Horní Maršov stane cílovou destinací.
Již dnes, byť to její stav umožňuje jenom omezeně, je památka navštěvována např.
v rámci exkurzí ekologického střediska SEVER. V oratoři kostela, které bude využito
jako informační a expoziční místo získá návštěvník informace o historii kostela,
jeho renesanční (autor italský architekt C. Valmadi) i pozdější barokní fázi a o jeho
záchraně a rekonstrukci a také o kulturně-historických souvislostech vývoje obce národnostních, sociálních a náboženských poměrech a historickém vývoji ve
vztahu k regionu Krkonoš. Navrácením barokního oltáře s bohatou sochařskou
výzdobou (11 soch) do interiéru kostela se bude moci návštěvník seznámit s
kvalitní sochařskou a řezbářskou památkou z počátku 18. století slezské
provenience. V kostele budou probíhat kulturní akce - koncerty, literární čtení a
akce duchovního charakteru. Významnou součástí aktivit v rekonstruované
památce bude možnost pořádat pravidelně občanské a církevní obřady, které se
tam již dnes sporadicky a v omezené míře konají.
Cílem rekonstrukce kostela je její trvalé zpřístupnění široké veřejnosti. Pro tuto
bude kostel v letních měsících zpřístupněn každodenně s průvodcem a mimo toto
období na ohlášení předem. Návštěvníkovi bude poskytnut erudovaný komentář
průvodce, k dispozici budou tištěné texty ve světových jazycích a do budoucna
také audio průvodce. Ve spolupráci s občanskými sdruženími a spolky (jako o.s.
Hradní společnost Aichelburg, nebo ekologické středisko SEVER) budou v objektu a
jeho bezprostředním okolí probíhat naučně -vzdělávací akce s širokým tematickým
záběrem od ochrany historických a přírodních památek až po udržitelný rozvoj. I
pro tuto cílovou skupinu budou určeny kulturní akce - koncerty, literární čtení a
programy svázané s občanským a liturgickým rokem. Zejména pro obyvatele obce,
spádových oblastí a pro rodáky se budou v kostele pořádat civilní i náboženské
obřady. Tyto budou přístupné i pro ostatní cílové skupiny primární i sekundární.

Sekundární cílové skupiny
Cílová skupina
Mladí dospělí - Young adults

Tělesně postižení - Disabled

Děti - Children

Přínos pro cílovou skupinu vč. možnosti ověření přínosu
Mladí dospělí vzhledem k široké nabídce na trávení volného času v regionu
(lyžování, cykloturistika ...), patří k nejhojnější skupině návštěvníků Krkonoš. Tato
skupina má již určité penzum znalostí z různých oborů a v rámci trávení volného
času vyhledává kromě hlavních i doplňkové aktivity. Kulturní nabídka v
zpřístupněném kostele v Horním Maršově bude ve velké míře cílena také na tuto
skupinu tak, aby se mohla v rámci svého pobytu v regionu seznámit s jeho historií
a aby se mohla zúčastnit kulturních akcí v unikátním prostředí kostela s
výjimečnou atmosférou.
Kulturní akce v maršovském kostele budou široce prezentovány v rámci kulturní
nabídky obce i regionu. Tyto aktivity - koncerty, literární setkání, výstavy budou
reflektovat zájmy a nároky této cílové skupiny. V rámci příhraniční spolupráce
budou programy určeny a koncipovány pro setkávání mladých z ČR, PR a SRN. Pro
mladé věřící bude kostel k dispozici na nejrůznější setkávání v rámci svých
komunit, nebo ekumenie.
Přístupnost památky - kostela v Horním Maršově pro handicapované návštěvníky
(jednotlivce i skupiny) bude řešena v rámci spolupráce s norským partnerem
projektu. Objekt bude pro postižené návštěvníky zpřístupněn tak, aby i oni mohli
památku s co nejmenší námahou prohlédnout a zúčastnit se kulturních,
vzdělávacích akcí a občanských a náboženských obřadů.
Této cílové skupině bude nabídnuta prohlídka kostela jak v běžné otevírací době
společně s ostatními návštěvníky, tak na ohlášení mimo sezónu, nebo v době
mimo oficiální otevírací dobu. V informačním centru se tato skupina seznámí i s
dalšími památkami a objekty přístupnými pro tělesně postižené v regionu.
Děti, ať už s rodiči, prarodiči, nebo v rámci školních, či sportovních pobytů patří k
důležité skupině návštěvníků Krkonoš. Opravený a zpřístupněný kostel v Horním
Maršově s malou expozicí a informačním centrem jim umožní seznámit se s
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významnou kulturní památkou a se souvislostmi jejího vzniku v rámci
krkonošského regionu. Na osudu této památky budou seznámeni s kulturněhistorickým vývojem Krkonoš a s problematikou česko - německo - polského
soužití v tomto regionu. Dostanou zde také základní informace o problematice
záchrany nemovitého kulturního dědictví ve vztahu k udržitelnému rozvoji
Krkonoš.
Pro tuto cílovou skupinu budou organizovány speciální naučné a vzdělávací akce. V
rámci prohlídky kostela bude úrovni dětského návštěvníka přizpůsoben průvodní
komentář i informační tištěné a obrazové materiály. Této skupině budou také
určeny speciální kulturní akce týkající se zejména významných svátků (Vánoce,
Velikonoce ...). Umožněn bude i vstup handicapovaným malým návštěvníkům, což
vychází z programu spolupráce s norským partnerem.

3.5. Analýza rizik a jejich řízení
Předpoklady pro realizaci projektu
Základním předpokladem pro realizaci projektu je vydané právoplatné stavební povolení a Rozhodnutí - změna stavby
před jejím dokončením (změna majitele nemovitosti). Tato podmínka byla splněna (dosavadní rekonstrukční práce
probíhají podle těchto rozhodnutí).
Druhým předpokladem je zajištěné financování. K zajištění financování podává žadatel tuto žádost. Povinné
spolufinancování je zajištěno z rozpočtu žadatele - obce Horní Maršov. V případě neúspěchu v této výzvě, bude žadatel
pokračovat v rekonstrukci kostela podle svých možností v delším období.
Podmínku odborného vedení realizace projektu žadatel splňuje - manažerské a finanční vedení projektu zajišťuje žadatel
vlastními silami a na odborném vedení restaurátorských prací se podílejí smluvní externí experti.
Identifikace rizik

Míra rizika

Pravděpodobnost

Návrh opatření na eliminaci rizik

Nedodržení právních norem ČR nebo
EU

Nízké

Nízká

Riziko je podstatně eliminováno využíváním
kvalitních právních služeb na náklady obce po dobu
realizace projektové fáze i fáze provozní. Obec s
tímto dodavatelem dlouhodobě spolupracuje, proto
nejsou náklady součástí rozpočtu.

Obtíže při spolupráci s partnery
projektu při organizaci česko-norského
semináře nebo odstoupení partnerů

Střední

Vysoká

Nedodržení podmínek přidělení
dotace

Nízké

Nízká

Významný vliv povětrnostních
podmínek

Střední

Střední

Deficitní cash flow z důvodu
splátkového režimu financování
Nedostatečná koordinace stavebních
prací

Nízké

Střední

Nízké

Nízká

Obtíže nebo odstoupení některého z partnerů je
pravděpodobné, protože v případě neúspěchu nelze
předpokládat jejich výrazný podíl při organizaci
česko-norského semináře. Žadatel, stejně jako
ostatní tři žadatelé, kteří podávají grantovou žádost
a s účastí norského partnera (KA) počítají, se v
případě úspěchu žádosti zavazují tento seminář
uspořádat a navýšení nákladů na něj pokrýt z
vlastního rozpočtu.
Riziko eliminuje kvalitní pracovníci managementu
projektu, kteří mají nastudované podmínky
programu, disponují zkušenostmi s realizacemi
projektů a po celou dobu realizace i udržitelnosti
zajišťuje dodržování těchto podmínek.
V harmonogramu prací budou mít přednost
exteriérové práce, které předpokládají zahájení na
konci dubna 2015 s termínem dokončení nejpozději
v říjnu 2015. Tento postup bude ukotven i ve
smlouvě s dodavatelem stavebních prací.
Žadatel je připraven takovou situaci řešit z
prostředků rozpočtu obce.
Žadatel disponuje dostatečně zkušenými odborníky,
kteří dokáže potřebnou koordinaci zajistit.

Nedostatky v projektové dokumentaci

Nízké

Střední

Zadavatel vzhledem ke svým zkušenostem bude
věnovat náležitou pozornost při výběru zhotovitele
projektové dokumentace.
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Nedodržení termínu výstavby

Střední

Střední

Žadatel bude pravidelně kontrolovat časový postup
prací a v případě zjištění odchylek přijímat okamžitá
nápravná opatření.

Komplikace s výběrovým řízením na
dodavatele stavebních prací

Střední

Střední

Komplikace mohou znamenat pouze posun termínu
zahájení realizace stavebních prací. Toto riziko bude
omezeno výběrem zhotovitele na základě
výběrového řízení v dostatečném předstihu, který
počítá i s možností dořešení případných protestů ze
strany uchazečů ještě před plánovaným zahájením
stavebních prací. Riziko je také eliminováno
významnými zkušenostmi žadatele se zadáváním
veřejných zakázek a pečlivě připravenou zadávací
dokumentací.

Výběr nekvalitního dodavatele

Nízké

Nízká

Žadatel bude věnovat náležitou pozornost
výběrovým řízením i s ohledem na reference a
kvalitu dodavatele. Přitom opět bude vycházet z
dlouhodobých zkušeností s výběrem dodavatelů a
zohlední kvalitativní ukazatele výběru do zadávací
dokumentace.

Nedostatečná kvalita dodavatelských
prací a použitého materiálu

Nízké

Nízká

Pečlivý výběr dodavatele a jeho neustálá kontrola při
provádění stavebních a restaurátorských prací,
vycházející ze zkušenosti žadatele je významným
faktorem omezujícím míru rizika takové události.

Stavební komplikace vzhledem ke
stáří, historické hodnotě a památkové
podstatě objektu

Nízké

Střední

Tento rizikový faktor, který se poměrně často
objevuje u projektů obnovy významných
památkových objektů, byl minimalizován důkladným
provedením všech potřebných stavebně historických průzkumů.

3.6. Udržitelnost projektu
Dlouhodobá udržitelnost projektu bude zajištěna žadatelem, který je majitelem památkového objektu a který se bude
starat o jeho údržbu, využití a základní financování. Aktivity v době udržitelnosti bude žadatel zajišťovat vlastními
pracovníky a externí spoluprací se svými partnery. Projekt vytváří novou nabídku kulturních, vzdělávacích a
společenských akcí na kterých budou také participovat partneři obce. Žadatel má vlastní bohaté zkušenosti s
pořádáním a zajištěním aktivit tohoto druhu v rámci obce a regionu. Některé kulturní aktivity již byly v rámci omezených
možností daných stavem památky v jejím interiéru realizovány. Finanční udržitelnost projektu bude zajištěna ze zdrojů
žadatele – rozpočet obce. Žadatel kromě toho počítá s dalšími finančními zdroji jako jsou granty a dotace. Výstupy
projektu budou průběžně zveřejňovány na webu obce, partnerů a spolupracujících pořadatelských subjektů. Finanční
údaje o průběhu udržitelnosti budou veřejně přístupné v rámci zápisů ze zasedání orgánů obce.

4. Management projektu
4.1. Organizační a řídící struktura pro implementaci projektu
Pro realizaci projektu má žadatel vytvořen projektový tým, v čele kterého stojí hlavní vedoucí projektu a finanční
manager. Ten je také statutárním zástupcem zadavatele stavby. Zodpovídá za splnění podmínek dotace. Jedná s jejím
poskytovatelem, partnery projektu s dodavateli prací a s Radou obce. Podepisuje zadávací dokumentaci a je zodpovědný
za vyhlášení výběrových řízení. Podepisuje veškeré smlouvy týkající se implementace projektu. Řídí jednání
projektového týmu, jmenuje a odvolává jeho členy a členy hodnotící komise. Sleduje plnění úkolů administrátora
projektu. Kontroluje formální náležitosti fakturovaných částek a dává pokyny pro platbu. Sleduje cash – flow Projektu.
Projektový tým plní funkci hodnotící komise, která podle zadávacích podmínek a v souladu s pravidly o veřejných
zakázkách, doporučuje Radě obce kandidáty na administrátora projektu a dává doporučení na výběr dodavatelů stavby.
Administrátor projektu bude externím dodavatelem a bude odpovědný za management projektu vůči poskytovateli
dotace. Řídí jednání týmu, tento svolává, připravuje podklady, zápisy a zprávy, rozděluje a upřesňuje dílčí úkoly,
zodpovídá za plnění termínů, řídí publicitu Projektu, zpracovává průběžné monitorovací zprávy a závěrečnou hodnotící
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zprávu.
Generální dodavatel stavby – externí dodavatel. Je odpovědný za plnění smluvních vztahů pro oblast realizace stavby.
Investiční manager, TDI a manager v oblasti památkové péče jako externí dodavatel bude zpracovávat zadávací
dokumentace pro výběrová řízení, kontrolovat fyzické,obsahové a časové plnění Projektu, spolupracovat s externími
odborníky, jednat přímo s generálním dodavatelem stavby a provádět kontrolu souladu stavby se zákonem 20/1987 Sb.,
o státní památkové péči. Bude potvrzovat správnost podkladů pro provedení platby.
Manager BOZP, také externí dodavatel má odpovědnost za dodržování BOZP na staveništi v rámci platných předpisů.

5. Rozpočet a financování projektu
5.1. Indikativní rozpočet projektu podle rozpočtových kapitol (v Kč)
Rozpočtové kapitoly
Stavební práce

Indikované výdaje za
rozpočtovou kapitolu
11 406 979

- z toho KA Association for Employers in the Church of Norway, Dept. for Church Buildings and Heritage
(KA)

0

- z toho Římskokatolická farnost - arciděkanství Kutná Hora

0

- z toho Římskokatolická farnost u svatého Jakuba v Brně

0

Dodávky

0

- z toho KA Association for Employers in the Church of Norway, Dept. for Church Buildings and Heritage
(KA)

0

- z toho Římskokatolická farnost - arciděkanství Kutná Hora

0

- z toho Římskokatolická farnost u svatého Jakuba v Brně

0

Odpisy majetku

0

- z toho KA Association for Employers in the Church of Norway, Dept. for Church Buildings and Heritage
(KA)

0

- z toho Římskokatolická farnost - arciděkanství Kutná Hora

0

- z toho Římskokatolická farnost u svatého Jakuba v Brně

0

Služby

4 003 035

- z toho KA Association for Employers in the Church of Norway, Dept. for Church Buildings and Heritage
(KA)

0

- z toho Římskokatolická farnost - arciděkanství Kutná Hora

0

- z toho Římskokatolická farnost u svatého Jakuba v Brně

0

Management
- z toho KA Association for Employers in the Church of Norway, Dept. for Church Buildings and Heritage
(KA)

517 950
40 000

- z toho Římskokatolická farnost - arciděkanství Kutná Hora

0

- z toho Římskokatolická farnost u svatého Jakuba v Brně

0

Publicita

30 961
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- z toho KA Association for Employers in the Church of Norway, Dept. for Church Buildings and Heritage
(KA)

0

- z toho Římskokatolická farnost - arciděkanství Kutná Hora

0

- z toho Římskokatolická farnost u svatého Jakuba v Brně

0

Celkové způsobilé výdaje projektu

15 958 925

- z toho KA Association for Employers in the Church of Norway, Dept. for Church Buildings and Heritage
(KA)

40 000

- z toho Římskokatolická farnost - arciděkanství Kutná Hora

0

- z toho Římskokatolická farnost u svatého Jakuba v Brně

0

Celkové nezpůsobilé výdaje projektu

0

- z toho KA Association for Employers in the Church of Norway, Dept. for Church Buildings and Heritage
(KA)

0

- z toho Římskokatolická farnost - arciděkanství Kutná Hora

0

- z toho Římskokatolická farnost u svatého Jakuba v Brně

0

Celkové výdaje projektu

15 958 925

- z toho KA Association for Employers in the Church of Norway, Dept. for Church Buildings and Heritage
(KA)

40 000

- z toho Římskokatolická farnost - arciděkanství Kutná Hora

0

- z toho Římskokatolická farnost u svatého Jakuba v Brně

0

Zdůvodnění
Zdůvodnění nakoupeného
vybavení (Dodávky)
Kalkulace režijních výdajů

Vzhledem k tomu, že veškeré práce vlastních zaměstnanců budou prováděny v rámci
stávající pracovní náplně, příp. dobrovolně bez nároku na zvláštní odměnu a nutná
část projektu je zajištěna dodavatelsky, neuplatňujeme žádné režijní výdaje z
prostředků grantu.

Zdůvodnění k odpisu majetku
Zdůvodnění k nezpůsobilým
výdajům

5.2. Zálohová platba
Požadována zálohová platba?

Ne

Požadovaná výše zálohy v Kč:

0% z požadované dotace

Zdůvodnění:

5.3. DPH a její proplacení
Vztah DPH k projektu:

Zahrnuji DPH do způsobilých výdajů

Koeficient DPH přidělený FÚ:
Popis:

Žadatel nemá pro účely projektu nárok na odpočet DPH. Daň z přidané hodnoty je
proto oprávněným výdajem v rámci projektu. DPH je určeno 15% pro konzervátorskorestaurátorské práce a 21% pro ostatní práce.
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5.4. Příjmy generované projektem
Příjmy generované projektem

Ne

Popis:

6. Publicita
Popis řešení publicity:
Žadatel bude publicitě projektu věnovat velkou pozornost. Návrh publicity vychází ze zkušeností žadatele s různým
dotačními tituly a s PR aktivitami v rámci svých kulturních akcí a z Pokynů pro publicitu vydaných v rámci 1. výzvy v
Programu CZ 06, prog. oblast 16. Část publicity bude řešena dodavatelsky (dodavatel stavby) a část vlastními
zaměstnanci.Publicita je rozdělena do tří částí: povinná publicita vizuální, informování o průběhu projektu a odborný
seminář. V rámci vizuální publicity bude na objektu umístěn předepsaný billboard, který bude po skončení projektu
vyměněn za stabilní pamětní desku. Na zakoupené prvky budou umístěny informační samolepky o podpoře z FM EHP.
Informační kampaň bude sestávat z vytvoření samostatného oddílu na oficiálním webu žadatele, kde budou pravidelně
zveřejňovány tiskové a obrazové informace o průběhu realizace projektu. Dále na začátku a na konci realizace projektu
vyjdou dva články v regionálním tisku. V průběhu realizace vyjde ještě jeden článek v odborném tisku. Vyvrcholením
publicity bude společný česko-norský seminář s norským partnerem projektu - "Sakrální památky téměř bez bariér",
který bude uspořádán během realizace projektu i společně s českými partnery. Jeho závěry budou mít dopad na celou
ČR. Koordinátorem semináře bude administrátor tohoto projektu.

7. Zadávací řízení na stavební práce, dodávky, služby
Název
Administrace projektu a
organizace semináře a
partnerské spolupráce
Restaurování hlavního oltáře v
kostele Nanebevzetí Panny
Marie v Horním Maršově
Investiční manager, TDI a
manager odborných činností
oblasti památkové péče
Obnova starého kostela
Nanebevzetí Panny Marie

Typ

Druh

Služba

Veřejné zakázky malého
rozsahu

Služba

Otevřené řízení

Služba

Veřejné zakázky malého
rozsahu

Stavební práce

Zjednodušené podlimitní řízení

Odhad ceny (CZK) bez DPH
160 000
5 862 000
176 000
7 175 000

8. Horizontální témata
8.1. Řádná správa
Žadatel má dlouhodobé zkušenosti s řízením projektů, administrací dotací a spravováním veřejného (obecního) majetku
a se spoluprací s různými subjekty z oblasti státní a regionální správy a NNO. Pro činnosti související s projektem má
vytvořené finanční i personální zázemí a navázané dlouhodobé partnerské vztahy. Finanční krytí projektu (spoluúčast na
dotaci a fáze udržitelnosti) je součástí dlouhodobého finančního plánu v rámci rozpočtu žadatele (obce). Pro všechny
fáze projektu má žadatel vytvořenou funkční organizační strukturu, která zahrnuje administrativní řízení, správu a
externí odborné zajištění - památková péče, restaurování a realizace technických částí stavby. Kontrolní mechanizmy
jsou složeny z dohledu odpovědných státních institucí a samosprávných orgánů obce – rada a zastupitelstvo a stavební
komise obce. Řízení stavby bude probíhat v rámci platných předpisů a pod dohledem TDI a managera BOZP
pravidelnými kontrolními dny. Nakládání s odpady vzniklými v průběhu realizace projektu (stavba a udržitelnost) se
bude řídit podle obecně závazné vyhlášky obce č.1/2010. Správu zrekonstruované památky a aktivity realizované v
průběhu udržitelnosti projektu bude zajišťovat žadatel ve spolupráci s partnery projektu.

8.2. Zásady udržitelného rozvoje
Projekt nebude mít negativní dopad na životní prostředí. Realizací projektu dojde k záchraně významného
krajinotvorného prvku v lokalitě - architektonické kulturní památky. Dojde ke stabilizaci stavební podstaty objektu,
budou odstraněny dřevokazné organizmy a plísně vázané na vlhké zdivo. Dopady na prostředí během stavebních prací
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jsou minimalizovány řádným nakládáním s odpady podle zák. 185/2002 o dopadech, dobrou logistikou při dopravě
stavebního materiálu a odvozu odpadů, které jsou tříděny. Po ukončení projektu bude okolí památky upraveno v
souladu s jejím posláním. Ekonomická udržitelnost projektu je zajištěna ze stabilizovaného a plánovaného rozpočtu
žadatele - obce. Sociální udržitelnost projektu vyplývá se zaměření projektu a plánovaných aktivit v době udržitelnosti a
v následujícím období - zpřístupnit kulturní dědictví - stavební památku všem návštěvníkům bez ohledu na rasu, pohlaví,
národnost, sociální příslušnost, věk či tělesný, nebo duševní handicap.

8.3. Rovnost mužů a žen
0 – projekt není zaměřen na podporu rovnosti žen, posílení pozice žen, zmírnění diskriminace a nerovností v závislosti na
pohlaví
Plánované implementační aktivity zajišťují rovnost všech realizátorů a návštěvníků bez ohledu na pohlaví,
opatření:
věk, rasu, náboženské vyznání, národnost a zdravotní handicap a přispějí k pozitivnímu vývoji v oblasti
rovnosti, lidských práv a prevence násilí.

8.4. Protikorupční opatření
0 – projekt není zaměřen na boj proti korupčním praktikám
opatření:

Obec vede veřejně přístupný registr oznámení o střetu zájmů veřejných funkcionářů dle zákona 159/2006
Sb. K zadávání veřejných zakázek má vydanou směrnici. Veškeré zápisy z jednání Rady, Zastupitelstva a
komisí jsou veřejně přístupná na webu obce.

8.5. Začleňování Romů
0 – projekt není zacílen na začleňování Romů
opatření:

Projekt není diskriminační vůči Romům.

8.6. Začleňování minoritních skupin
0 – projekt není zaměřen na začleňování menšin (mimo Romů)
opatření:

Projekt není diskriminační vůči menšinám. Jeho cílem je otevření památky a pořádání aktivit pro všechny
občany a návštěvníky bez ohledu na národnostní příslušnost.

8.7. Boj proti nenávistným projevům prostřednictvím nových technologií a sociálních sítí
0 – projekt není zaměřen na boj proti nenávistným projevům
opatření:

Realizací projektu se vytváří otevřený kulturní a společenský prostor který má vést ke vzájemné toleranci a
zkvalitnění soužití a touto formou přispět také k boji proti nenávistným projevům.

8.8. Boj proti extremismu, rasismu, homofobii a antisemitismu
0 - projekt není zaměřen na boj proti extremismu, rasismu, homofobii a antisemitismu
opatření:

Projekt svou otevřeností a zacílením kulturních, vzdělávacích a společenských aktivit na širokou veřejnost
všech kategorií v době udržitelnosti bude podporovat koexistenci všech bez ohledu na rasu, národnost,
sexuální orientaci a náboženské vyznání.

10. Informace o zpracovateli žádosti
Projekt a žádost zpracoval kolektiv pod vedením vedoucího projektu a statutárního zástupce žadatele Ing. Pavla Mrázka,
starosty obce.

11. Doplňující poznámky a informace žadatele
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12. Logický rámec projektu
Název projektu

Záchrana a obnova renesančního kostela Nanebevzetí Panny Marie v Horním Maršově

Program: CZ06

Způsobilé výdaje projektu - (CZK)

15 958 925

Výzva č. OVA01

Výše grantu - (CZK)

12 705 000

Prioritní oblast: PA 16-1

Celkový cíl projektu – dle textu žádosti (bod 1.3.)

Indikátory
Popis indikátoru

Zachování a revitalizace kulturního dědictví.

Počet obnovených či opravených kulturních
památek a objektů určených k uchovávání sbírek
muzejní povahy

Výsledek projektu – dle textu žádosti (bod 1.4.)

Indikátory

1

Obnova /oprava kulturních památek, národních
kulturních památek a památek UNESCO

Výstupy projektu
1
1
1
1
1
1
1

Počet restaurovaných movitých kulturních památek
nebo jejich částí
Počet restaurovaných movitých kulturních památek
nebo jejich částí
Počet restaurovaných movitých kulturních památek
nebo jejich částí
Počet restaurovaných movitých kulturních památek
nebo jejich částí
Počet restaurovaných movitých kulturních památek
nebo jejich částí
Počet restaurovaných movitých kulturních památek
nebo jejich částí
Počet restaurovaných movitých kulturních památek
nebo jejich částí

1

Počet obnovených/opravených
kulturních památek, národních kulturních
památek, památek UNESCO a objektů
určených k uchovávání sbírek muzejní
povahy

Způsob ověření
Výchozí
hodnota
0

Cílová
hodnota
1

Ověření na místě, fotodokumentace, www stránka
projektu - opravený kostel
Způsob ověření

0

1

Ověření na místě, fotodokumentace, www stránka
projektu - opravený kostel

Způsob ověření

Indikátory
1

Oltář

0

1

2

0

140

3

Plocha opravených venkovních schodišť
m2
Počet instalovaných kamer CCTV

0

4

4

Zrestaurovaný tabernákl

0

1

5

0

8

6

Ostatní zrestaurované dekorativní prvky
výzdoby oltáře
Zrestaurovaná kazatelna

0

1

7

Sochy svatých

0

5

Ověření na místě, fotodokumentace, www stránka
projektu
Ověření na místě, fotodokumentace, www stránka
projektu
Ověření na místě, fotodokumentace, www stránka
projektu
Ověření na místě, fotodokumentace, www stránka
projektu
Ověření na místě, fotodokumentace, www stránka
projektu
Ověření na místě, fotodokumentace, www stránka
projektu
Ověření na místě, fotodokumentace, www stránka
projektu
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Aktivity – dle textu žádosti (bod 3.3)
1
2
3
4

Dodavatelsky

Odkaz na rozpočtové kapitoly – dle textu žádosti (bod
5.1)
Služby

Dodavatelsky
Dodavatelsky, vlastními pracovníky
Dodavatelsky, vlastními pracovníky

Stavební práce
Management, Publicita
Služby, Publicita

Vstupy a zdroje

Konzervátorsko-restaurátorské práce na oltáři a
sochařské výzdobě
Stavební úpravy a rekonstrukce kostela
Management projektu
Publicita projektu

13. Podrobný rozpočet
Kapitola
Stavební
práce
Stavební
práce
Stavební
práce
Stavební
práce
Stavební
práce
Stavební
práce
Stavební
práce
Stavební
práce
Stavební
práce
Stavební
práce

Podkapitola

Položka

Celkem bez
DPH (Kč)

Sazba
DPH (%)

Celkem s
DPH (Kč)

Způsobilé
výdaje (Kč)

Výdaje
žadatele/
partnera

Počet
jednotek

Jednotkové
výdaje

Komplet

1,00

275 459,50

275 460

21

333 306

333 306

Žadatel

Komplet

1,00

88 375,00

88 375

21

106 934

106 934

Žadatel

Jednotka

Bezpečnostní
systém
Bezpečnostní
systém

Poplachový zabezpečovací a tísňový
systém
Uzavřený televizní okruh (kamerový
systém)

Elektro

Elektroinstalace

Komplet

1,00

679 653,00

679 653

21

822 380

822 380

Žadatel

Elektro

Rozvaděče

Komplet

1,00

34 100,00

34 100

21

41 261

41 261

Žadatel

Elektro

Stavební práce

Komplet

1,00

11 100,00

11 100

21

13 431

13 431

Žadatel

Elektro

Zemní práce

Komplet

1,00

5 576,00

5 576

21

6 747

6 747

Žadatel

Bourání, likvidace suti

Komplet

1,00

83 564,00

83 564

21

101 112

101 112

Žadatel

Dlažby

Komplet

1,00

88 300,00

88 300

21

106 843

106 843

Žadatel

Drenáž

Komplet

1,00

19 770,00

19 770

21

23 922

23 922

Žadatel

Dřevěné výrobky - restaurování

Komplet

1,00

501 500,00

501 500
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576 725

576 725

Žadatel

Stavební úpravy a
rekonstrukce
kostela
Stavební úpravy a
rekonstrukce
kostela
Stavební úpravy a
rekonstrukce
kostela
Stavební úpravy a
rekonstrukce
kostela
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Kapitola
Stavební
práce
Stavební
práce
Stavební
práce
Stavební
práce
Stavební
práce
Stavební
práce
Stavební
práce
Stavební
práce
Stavební
práce
Stavební
práce
Stavební
práce
Stavební
práce

Podkapitola
Stavební úpravy a
rekonstrukce
kostela
Stavební úpravy a
rekonstrukce
kostela
Stavební úpravy a
rekonstrukce
kostela
Stavební úpravy a
rekonstrukce
kostela
Stavební úpravy a
rekonstrukce
kostela
Stavební úpravy a
rekonstrukce
kostela
Stavební úpravy a
rekonstrukce
kostela
Stavební úpravy a
rekonstrukce
kostela
Stavební úpravy a
rekonstrukce
kostela
Stavební úpravy a
rekonstrukce
kostela
Stavební úpravy a
rekonstrukce
kostela
Stavební úpravy a
rekonstrukce
kostela

Položka

Jednotka

Počet
jednotek

Jednotkové
výdaje

Celkem bez
DPH (Kč)

Sazba
DPH (%)

Celkem s
DPH (Kč)

Způsobilé
výdaje (Kč)

Výdaje
žadatele/
partnera

Izolace konstrukcí proti vodě

Komplet

1,00

311,00

311

21

376

376

Žadatel

Izolace ve střechách

Komplet

1,00

393 423,00

393 423

21

476 042

476 042

Žadatel

Kamenické práce

Komplet

1,00

215 021,00

215 021

21

260 175

260 175

Žadatel

Klenby

Komplet

1,00

75 687,00

75 687

21

91 581

91 581

Žadatel

Kovářské výrobky

Komplet

1,00

3 500,00

3 500

21

4 235

4 235

Žadatel

Lešení vnitřní

Komplet

1,00

480 351,00

480 351

21

581 225

581 225

Žadatel

Ostatní výrobky

Komplet

1,00

211 440,00

211 440

21

255 842

255 842

Žadatel

Podlahy dřevěné

Komplet

1,00

203 083,47

203 083

21

245 731

245 731

Žadatel

Provětrávací kanálek

ks

2,00

210,00

420

21

508

508

Žadatel

Truhlářské výrobky a práce - běžné
práce

Komplet

1,00

200 540,00

200 540

21

242 653

242 653

Žadatel

Truhlářské výrobky a práce restaurování

Komplet

1,00

374 000,00

374 000

21

452 540

452 540

Žadatel

Úklid stavby

Komplet

1,00

11 200,00

11 200

21

13 552

13 552

Žadatel
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Kapitola
Stavební
práce
Stavební
práce
Stavební
práce
Stavební
práce
Stavební
práce
Stavební
práce
Stavební
práce
Stavební
práce
Stavební
práce
Stavební
práce
Stavební
práce
Stavební
práce

Podkapitola
Stavební úpravy a
rekonstrukce
kostela
Stavební úpravy a
rekonstrukce
kostela
Stavební úpravy a
rekonstrukce
kostela
Stavební úpravy a
rekonstrukce
kostela
Stavební úpravy a
rekonstrukce
kostela
Stavební úpravy a
rekonstrukce
kostela
Stavební úpravy a
rekonstrukce
kostela
Stavební úpravy a
rekonstrukce
kostela
Stavební úpravy a
rekonstrukce
kostela
Stavební úpravy a
rekonstrukce
kostela
Stavební úpravy a
rekonstrukce
kostela
Vzduchotechnika a
měření a regulace

Položka

Jednotka

Počet
jednotek

Jednotkové
výdaje

Celkem bez
DPH (Kč)

Sazba
DPH (%)

Celkem s
DPH (Kč)

Způsobilé
výdaje (Kč)

Výdaje
žadatele/
partnera

Úpravy povrchů vnitřních stěn - běžné
práce

Komplet

1,00

82 901,00

82 901

21

100 310

100 310

Žadatel

Úpravy povrchů vnitřních stěn restaurátorské práce

Komplet

1,00

4 360
000,00

4 360 000

15

5 014 000

5 014 000

Žadatel

Venkovní schodiště

Komplet

1,00

139 307,00

139 307

21

168 561

168 561

Žadatel

Vnitrostaveništní přesun hmot

Komplet

1,00

97 200,00

97 200

21

117 612

117 612

Žadatel

Všeobecné konstrukce a práce

Komplet

1,00

378 901,00

378 901

21

458 470

458 470

Žadatel

Vyklízecí a přípravné práce

Komplet

1,00

203 079,34

203 079

21

245 726

245 726

Žadatel

Zámečnické výrobky - běžné práce

Komplet

1,00

3 306,00

3 306

21

4 000

4 000

Žadatel

Zámečnické výrobky - restaurování

Komplet

1,00

10 000,00

10 000

15

11 500

11 500

Žadatel

Zařízení staveniště

Komplet

1,00

172 000,00

172 000

21

208 120

208 120

Žadatel

Zdi zděné

Komplet

1,00

12 081,00

12 081

21

14 618

14 618

Žadatel

Ztužení nosných zdí kostela

Komplet

1,00

11 029,00

11 029

21

13 345

13 345

Žadatel

Dokumentace konečného provedení,
návody, atesty, prohlášení o shodě

Komplet

1,00

4 800,00

4 800

21

5 808

5 808

Žadatel
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Kapitola
Stavební
práce
Stavební
práce
Stavební
práce
Stavební
práce
Stavební
práce
Stavební
práce
Stavební
práce
Stavební
práce
Služby

Služby

Služby

Služby
Služby
Služby

Podkapitola
Vzduchotechnika a
měření a regulace
Vzduchotechnika a
měření a regulace
Vzduchotechnika a
měření a regulace
Vzduchotechnika a
měření a regulace
Vzduchotechnika a
měření a regulace
Vzduchotechnika a
měření a regulace
Vzduchotechnika a
měření a regulace
Vzduchotechnika a
měření a regulace
Restaurování rekonstrukce
chybějící sochařské
výzdoby
Restaurování rekonstrukce
chybějící sochařské
výzdoby
Restaurování rekonstrukce
chybějící sochařské
výzdoby
Restaurování
hlavního oltáře v
kostele
Restaurování
hlavního oltáře v
kostele
Restaurování
hlavního oltáře v

Položka

Jednotka

Počet
jednotek

Jednotkové
výdaje

Celkem bez
DPH (Kč)

Sazba
DPH (%)

Celkem s
DPH (Kč)

Způsobilé
výdaje (Kč)

Výdaje
žadatele/
partnera

Doprava

Komplet

1,00

17 600,00

17 600

21

21 296

21 296

Žadatel

Inženýrská a koordinační činnost

Komplet

1,00

4 500,00

4 500

21

5 445

5 445

Žadatel

Lešení

Komplet

1,00

8 000,00

8 000

21

9 680

9 680

Žadatel

Měření a regulace

Komplet

1,00

89 462,00

89 462

21

108 249

108 249

Žadatel

Montáž

Komplet

1,00

29 646,00

29 646

21

35 872

35 872

Žadatel

Přesuny

Komplet

1,00

2 047,00

2 047

21

2 477

2 477

Žadatel

Vzduchotechnika

Komplet

1,00

82 884,00

82 884

21

100 290

100 290

Žadatel

Zaregulování, vyzkoušení, předávací
řízení

Komplet

1,00

3 700,00

3 700

21

4 477

4 477

Žadatel

Hlavičky putti v oblacích

ks

4,00

32 800,00

131 200

15

150 880

150 880

Žadatel

Klečící andělé na podstavcích

ks

2,00

197 500,00

395 000

15

454 250

454 250

Žadatel

Putti v akantových rozvilinách

Ks

6,00

102 500,00

615 000

15

707 250

707 250

Žadatel

Demontáž a zpětná montáž oltáře

Komplet

1,00

125 000,00

125 000

15

143 750

143 750

Žadatel

Oprava zděné části menzy

Komplet

1,00

6 000,00

6 000

15

6 900

6 900

Žadatel

Rekonstrukce povrchové úpravy na
nově doplněných částech

Komplet

1,00

45 000,00

45 000

15

51 750

51 750

Žadatel
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Kapitola

Podkapitola

Položka

Jednotka

Počet
jednotek

Jednotkové
výdaje

Celkem bez
DPH (Kč)

Sazba
DPH (%)

Celkem s
DPH (Kč)

Způsobilé
výdaje (Kč)

Výdaje
žadatele/
partnera

kostele
Služby
Služby
Služby
Služby
Služby
Služby

Management

Management

Management

Restaurování
hlavního oltáře v
kostele
Restaurování
hlavního oltáře v
kostele
Restaurování
hlavního oltáře v
kostele
Restaurování
hlavního oltáře v
kostele
Restaurování
hlavního oltáře v
kostele
Restaurování
hlavního oltáře v
kostele
Administrace
projektu a
organizace
semináře a
partnerské
spolupráce
Bezpečnost a
ochrana zdraví
Investiční manažer,
tech. dozor
investora a manažer
odborných činností
památkové péče

Restaurování - speciální truhlářské a
tesařské práce

Komplet

1,00

106 000,00

106 000

15

121 900

121 900

Žadatel

Restaurování menzy

Komplet

1,00

35 000,00

35 000

15

40 250

40 250

Žadatel

Restaurování ornamentální výzdoby a
plochy oltáře

Komplet

1,00

862 400,00

862 400

15

991 760

991 760

Žadatel

Restaurování sochařské výzdoby

Komplet

1,00

838 300,00

838 300

15

964 045

964 045

Žadatel

Restaurování stupně pod oltářem

Komplet

1,00

32 000,00

32 000

15

36 800

36 800

Žadatel

Restaurování tabernáklu

Komplet

1,00

290 000,00

290 000

15

333 500

333 500

Žadatel

Administrace projektu - externí služba

hodina

422,00

495,00

208 890

21

252 757

252 757

Žadatel

BOZP - externí služba

komplet

1,00

48 110,00

48 110

21

58 213

58 213

Žadatel

Zpracovává zadávací dokumentace pro
výběrová řízení, kontroluje
fyzické,obsahové a časové plnění
Projektu, spolupracuje s externími
odborníky, jedná přímo s generálním
dodavatelem stavby a provádí kontrolu
souladu stavby se zákonem 20/1987
Sb., o státní památkové péči. Potvrzuje

komplet

1,00

138 000,00

138 000

21

166 980

166 980

Žadatel
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Kapitola

Podkapitola

Položka

Jednotka

Počet
jednotek

Jednotkové
výdaje

Celkem bez
DPH (Kč)

Sazba
DPH (%)

Celkem s
DPH (Kč)

Způsobilé
výdaje (Kč)

Výdaje
žadatele/
partnera

správnost podkladů pro provedení
platby.
KA
Association
for Employers
in the Church
of Norway,
Dept. for
Church
Buildings and
Heritage (KA)
KA
Association
for Employers
in the Church
of Norway,
Dept. for
Church
Buildings and
Heritage (KA)

Management

Spolupráce s
norským partnerem
a českými partnery

Podíl na nákladech norského partnera
na přípravě a jeho účasti na česko norský semináři "Sakrální památky
téměř bez bariér"

Komplet

1,00

25 000,00

25 000

0

25 000

25 000

Management

Spolupráce s
norským partnerem
a českými partnery

Rekognoskace místa - podíl na první
návštěvě norského partnera

Komplet

1,00

15 000,00

15 000

0

15 000

15 000

Komplet

1,00

0,00

0

21

0

0

Žadatel

Komplet

1,00

30 961,00

30 961

0

30 961

30 961

Žadatel

Komplet

1,00

0,00

0

21

0

0

Žadatel

Publicita
Publicita

Poskytování
informací o
projektu
Spolupráce s
norským partnerem
a českými partnery

Založení oddílu www stránky o
projektu pro následnou průběžnou
aktualizaci
Podíl na organizačních nákladech česko
- norského semináře "Sakrální památky
téměř bez bariér"
Výroba a instalace bilboardu - 2000 x
1000 mm

Publicita

Vizuální identita

Publicita

Vizuální identita

Výroba a instalace pamětní desky

Komplet

1,00

0,00

0

21

0

0

Žadatel

Publicita

Vizuální identita

Výroba a instalace samolepek

Komplet

20,00

0,00

0

21

0

0

Žadatel
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14. Přílohy
Přílohy k žádosti:
KL posouzení formálních náležitostí a oprávněnosti žádosti
Prohlášení o partnerství
Prohlášení o partnerství
Podklady pro ověření finančního zdraví žadatele
Partnerská smlouva s partnery v ČR.
DSP - technická zpráva
DSP - vykresy
DSP - výkresy_přílohy
DSP - vzduchotechnika
Postoupeni žádosti do fáze hodnocení
Dokument žádosti o grant
Povolení / doklady nutné pro realizaci projektu
Závazné stanovisku orgánu památkové péče
Podrobný rozpočet kapitoly stavební práce
Doklad o právní subjektivitě žadatele
Stanovisko EIA a Natura 2000
Specifikace počtu zaměstnanců/expertů_tabulka
Specifikace_počtu_zaměstnanců-expertů_tabulka
Specifikace_počtu_zaměstnanců-expertů_tabulka v XLS
DSP - elektro
Vzorový formulář žádosti o změnu právního aktu
Dokument zapsaných změn - úpravy rozpočtu projektu
Dokument žádosti o grant po změně
Změnový právní akt
Identifikace bankovního účtu ČNB
Dopis o schválení přidělení grantu z fondu
Dokument žádosti o grant po změně_bankovní identifikace
Výsledné hodnocení kvality žádosti (po HK)
Právní akt o přidělení finančních prostředků včetně podmínek
Identifikace bankovního účtu
Hodnocení kvality žádosti anglicky(P3C před jednáním HK)
Výsledné hodnocení kvality žádosti (před HK)
Detailní přehled čerpání rozpočtu
Čestné prohlášení o vlastnictví / jiném právu - movitý
Čestné prohlášení o vlastnictví-jiném právu - nemovitý
Prohlášení o financování projektu
Čestné prohlášení žadatele
Čestné prohlášení o vlastnictví odpisovaného majetku
Detailní popis a rozpočty odborných částí aktivit projektu
Zmocnění osoby k podpisu žádosti
Prohlášení o partnerství
Prohlášení o partnerství
Informace o identifikaci
Partnerská smlouva - norský partner
INFORMACE O IDENTIFIKACI
Verifikace – Stanovení podmínek pro schválení grantu a žádost o poskytnutí doplňujících informací
Podmínky pro schválení grantu a potvrzení o zajištění financování
Detailní popis odborných částí aktivit projektu - vnitřní omítky
Komunikace s žadatelem ke stanovení podmínek pro schválení grantu
Dokument zapsaných změn
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15. Bankovní účet
Majitel účtu

Obec Horní Maršov

IČ

00277878

Adresa majitele účtu
Obec

Horní Maršov

PSČ

54226

Část obce

Horní Maršov

Ulice

Bertholdovo náměstí

Číslo popisné

102

Země

Česká republika

Číslo orientační

Číslo evidenční

Kontaktní osoba
Jméno

Pavel

Příjmení

Telefon

736680605

Fax

E-mail

starosta@hornimarsov.cz

Mrázek

Číslo bankovního účtu pro vyplacení dotace
Předčíslí účtu

94

Číslo účtu

1311601

Banka

Česká národní banka

Kód banky

0710

IBAN
Měna

CZK - Česká koruna

Adresa pobočky
Obec

Hradec Králové

PSČ

50002

Část obce

Pražské Předměstí

Ulice

Hořická

Číslo popisné

1652

16

Číslo evidenční

Číslo orientační

16. Věcný a časový harmonogram
Název projektu

Záchrana a obnova renesančního kostela Nanebevzetí Panny Marie v Horním
Maršově

Rok
Druh aktivity/Název
aktivity
Konzervátorskorestaurátorské práce na
oltáři a sochařské
výzdobě
Stavební úpravy a
rekonstrukce kostela

2014
1.Q

2.Q

3.Q

2015
4.Q

2016

1.Q

2.Q

3.Q

4.Q

1.Q

2.Q

3.Q

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Management projektu

X

X

X

X

X

X

X

Publicita projektu

X

X

X

X

X

X

X

2017
4.Q

1.Q

2.Q

3.Q

4.Q
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17. Podpis
Za předkladatele žádosti
Potvrzuji, že jsem řádně oprávněn(a), jménem předkladatele žádosti, podepsat tuto žádost o dotaci a
že veškeré dokumenty a informace uvedené v této žádosti o dotaci jsem důkladně zkontroval/a
uvedené údaje jsou správné a pravdivé.
Potvrzuji, že tento projekt bude prováděn tak, jak je popsáno v této žádosti o dotaci a požadovaná
finanční částka dotace vyjadřuje odpovídající částku, která je přiměřená a nutná jako minimum, aby
projekt mohl být realizován a dokončen.
Souhlasím s tím, že Zprostředkovatel programu může zveřejnit shrnutí tohoto návrhu projektu a veřejně
publikovat na své internetové stránce, včetně poskytnutí údajů požadovaných Ministerstvem financí
v systému DOTINFO a může být poskytnuto, podle zákonů o svobodě informací, státům EHP/ESVO.

Jméno a příjmení

Datum

Podpis
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