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Důvodová zpráva 
 
 

Rozdělení dotace v rámci Programu regenerace městských památkových 
rezervací a městských památkových zón na rok 2023 a dorovnání povinného 
podílu z rozpočtu města 

 
Výše přidělené kvóty státní finanční podpory:              1 025 000,- Kč 

(dle sdělení MKČR ze dne 13. 2. 2023) 

Schválení rozdělení ZM:                23. 3. 2023 

Termín předání podkladů na Ministerstvo kultury ČR:   6. 4. 2023 

 

Povinné finanční podíly jsou dány Zásadami Ministerstva kultury ČR pro užití  

a alokaci státní finanční podpory Programu regenerace MPR a MPZ č. j.:  
MK 78.596/2018 OPP ze dne 7. 12. 2018. 
 

Jsou určeny podle druhu vlastnictví objektů: 

Zdroje 

Finanční podíly podle druhu 

vlastnictví 

města, kraje FO, PO, církve 

Prostředky vlastníka  min. 50 % min. 40 % 

Rozpočet města 0 min. 10 % 

Prostředky z Programu max. 50 % max. 50 % 

 
 
Jednou z povinných příloh, kterou musí město doložit na Ministerstvo kultury před 

vydáním Rozhodnutí o poskytnutí dotace, je kopie usnesení ZM o přiznání finančního 
podílu města na obnově kulturní památky v rámci městského programu regenerace  

v roce 2023 - ve výši podle Zásad viz výše. 
ZM musí odsouhlasit konkrétní výši povinného spolupodílu na konkrétní akci obnovy 
kulturní památky - ne procentní podíl.  

 
Návrh na rozdělení státní dotace byl projednán s Oddělením ŽP a památkové 

péče a byl schválen březnovou Komisí pro kulturu a památkovou péči  

a Finančním výborem 13. 3. 2023, přehled akcí v tabulce, viz níže uvedeno. 

 

Příloha 

1. Fotodokumentace_kostel_Horní_nám. 

2. Fotodokumentace_Mlýnská_12 

3. Fotodokumentace_Smetanova_15 

4. Fotodokumentace_radnice 

5. Situace_radnice_vitráže 
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Návrh na rozdělení dotace a dorovnání povinného podílu z rozpočtu města (v Kč):  

 

Navržené akce obnovy připravované  

v Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2023 

Název městské památkové rezervace nebo městské památkové zóny: Jablonec nad Nisou 

Poř.     

č.  
Kulturní památka (identifikace objektu) 

Akce obnovy (stručná 

charakteristika) 

Druh 

vlastníka  

Celkové 

náklady 

2023   

(v tis. Kč)         

Z toho 

uznatelné 

náklady  

Navržená 

výše dotace 

MK ČR 

Podíl města 

Podíl 

vlastníka 

(uznatelné) 

1 

Kostel Nejsvětějšího Srdce Ježíšova č.p. 

1056, Horní náměstí 12, Jablonec nad 

Nisou, rejstř.č. ÚSKP 10327/5-30 

Obnova dvou 

vitrážových oken 
církev 

153 153 75 15,3 62,7 

2 

Městský dům č.p. 1812,                                    

Mlýnská 2, Jablonec nad Nisou,              

rejstř.č. ÚSKP 43909/5-5188 

Obnova fasády  

- ul. Mlýnská 
FO 864 776 330 77,6 368,4 

3 

Městský dům č.p. 2189,                                

Smetanova 15, Jablonec nad Nisou,                

rejstř.č. ÚSKP 43914/5-5194 

Obnova fasády  

- ul. Smetanova 
PO 1 927 1 676 220 167,6 1 288,4 

4 

Radnice č.p. 3100,                                              

Mírové náměstí 19, Jablonec nad Nisou,     

rejstř.č. ÚKSP 46646/5-28 

Repase poškozených 

vitrážových oken 
obec 

2 327 2 224 400 1 724* 

viz podíl 

města  

Akce obnovy připravované na rok 2023 celkem 

5 271 4 829 1 025 2 084,5 3 443,5 
*Podíl města na akci Repase poškozených vitrážových oken budovy radnice se snižuje o 100 tis. Kč, které obdržíme formou daru od Libereckého kraje za vítězství  

v krajském kole soutěže Programu regenerace o titul Historické město roku 2022, darovací smlouvu schválila RM dne 27. 2. 2023 (usnesení č. RM/84/2023). 



Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón – 2023 

Jablonec nad Nisou 

objekt č. p. 1056, Horní náměstí 12 – kostel Nejsvětějšího Srdce Ježíšova 

Žádost o dotaci – fotodokumentace 

  

Celkový pohled z Horního náměstí 

 

  

Interiér kostela 



Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón – 2023 

Jablonec nad Nisou 

objekt č. p. 1056, Horní náměstí 12 – kostel Nejsvětějšího Srdce Ježíšova 

Žádost o dotaci – fotodokumentace 

            

Vitráž „Návrat marnotratného syna“ – celkový pohled, detail poškození 

 

 

  

Detail poškození (poškozený kovový rám, skleněné výplně, olověné spojovací pásky) 

 

 



Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón – 2023 

Jablonec nad Nisou 

objekt č. p. 1056, Horní náměstí 12 – kostel Nejsvětějšího Srdce Ježíšova 

Žádost o dotaci – fotodokumentace 

             

Vitráž „Proměnění vody ve víno“ – celkový pohled, detail poškození 

 

 

 

Detail poškození (poškozený kovový rám, skleněné výplně, olověné spojovací pásky) 

 

 

 

 



Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón – 2023 

Jablonec nad Nisou 

objekt č. p. 1056, Horní náměstí 12 – kostel Nejsvětějšího Srdce Ježíšova 

Žádost o dotaci – fotodokumentace 

 

 

Detail poškození (poškozený kovový rám, skleněné výplně, olověné spojovací pásky) 

 

 



Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón – 2023 

Jablonec nad Nisou 

objekt č. p. 1812, ul. Mlýnská 2 – městský dům 

Žádost o dotaci – fotodokumentace 

  

Celkový pohled z ul. Podhorská 

 

  

Celkový pohled z ul. Podhorská 



Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón – 2023 

Jablonec nad Nisou 

objekt č. p. 1812, ul. Mlýnská 2 – městský dům 

Žádost o dotaci – fotodokumentace 

            

  

Detail poškození fasády s cennými secesními prvky – ul. Mlýnská 

 

 

 



Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón – 2023 

Jablonec nad Nisou 

objekt č. p. 2189, ul. Smetanova 15 – městský dům 

Žádost o dotaci – fotodokumentace 

  

 

  

Celkový pohled z ul. Smetanova 



Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón – 2023 

Jablonec nad Nisou 

objekt č. p. 2189, ul. Smetanova 15 – městský dům 

Žádost o dotaci – fotodokumentace 

   

           

 

Poškození fasády – vrchní část domu 



Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón – 2023 

Jablonec nad Nisou 

objekt č. p. 2189, ul. Smetanova 15 – městský dům 

Žádost o dotaci – fotodokumentace 

  

Detail poškození omítky – nad hlavním vchodem 

 

         

Detail poškození spodní části  

 

  

 



Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón – 2023 

Jablonec nad Nisou 

objekt č. p. 3100, ul. Mírové náměstí 19 – Nová radnice 

Žádost o dotaci – fotodokumentace 

 

Celkový pohled z Mírového náměstí 

 

  

  

Vitrážové okno - kino 



Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón – 2023 

Jablonec nad Nisou 

objekt č. p. 3100, ul. Mírové náměstí 19 – Nová radnice 

Žádost o dotaci – fotodokumentace 

 

Vitrážová okna – hlavní schodiště 

 

            

 

Vitrážová okna – hlavní schodiště – detaily poškození 



Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón – 2023 

Jablonec nad Nisou 

objekt č. p. 3100, ul. Mírové náměstí 19 – Nová radnice 

Žádost o dotaci – fotodokumentace 

             

Vitrážová okna – hlavní schodiště – detaily poškození 

 

          

 

Vitrážová okna – hlavní schodiště – detaily poškození 



Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón – 2023 

Jablonec nad Nisou 

objekt č. p. 3100, ul. Mírové náměstí 19 – Nová radnice 

Žádost o dotaci – fotodokumentace 

 

               

 

Vitrážová okna – bývala kavárna Boccacio – detaily poškození 

 

 

 

Vitrážová okna – bývala kavárna Boccacio – detaily poškození 
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