
Program Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obce s rozšířenou působností - přehledová tabulka

P.č. ORP Obec Žadatel

 Typ 

žadatele Památka

Název akce 

obnovy Rozsah prací

Náklady v 

Kč

Podíl 

žadatele v 

Kč

Žádaný 

příspěvek 

od MK v Kč

Návrh na 

přidělení 

příspěvku v Kč

1 Č.Budějovice

Hluboká nad 

Vltavou

Židovská obec v 

Praze církev

Hluboká nad 

Vltavou - židovský 

hřbitov

kompletní oprava 

poškozené 

ohradní zdi 

židovského 

hřbitova oprava ohradní zdi 363.250 63.250 300.000 100 000

2 Č.Budějovice

České 

Budějovice

statutární město 

České Budějovice obec

základní škola 

Matice školské

oprava fasády 

budovy školy - 1. 

etapa

oprava uličních 

fasád; oprava 

komínových těles; 

doplnění 

klempířských 

prvků; nátěr 

vnějších okenních 

křídel a rámů 2.364.604 1.229.604 1.135.000 600 000

3 Č.Budějovice Rudolfov

Římskokatolická 

farnost Rudolfov církev kostel sv. Víta

stavební úpravy 

kostela

výmalba části 

hlavní lodi kostela; 

restaurování 

oltářního obrazu z 

oltáře Svaté rodiny 312.662 31.662 281.000 200 000

Kvóta podpory stanovená ORP pro rok 2014 - 3.097.000 Kč, z toho 2.000.000 Kč pro 1. kolo



4 Č.Budějovice

České 

Budějovice

statutární město 

České Budějovice obec

základní škola 

Dukelská

oprava fasády a 

výměna oken

dokončení výměny 

oken východního 

traktu budovy a 

výměn aoken v 

jižním traktu; 

oprava fasády 

východního traktu 

do ul. Vrchlického 

nábř., ve štítu a do 

dvora

1.441.577 

(1.744.308 s 

DPH) 491.577 950.000 400 000

5 Č.Budějovice

Dobrá Voda u 

Českých 

Budějovic

Římskokatolická 

farnost Dobrá 

Voda církev

kostel Panny 

Marie Bolestné

obnova říms, atik 

a klempířských 

prvků

opravy omítek, 

nátěrů a zakrytí 

říms prejzovou 

krytinou do malty; 

oprava omítek a 

nátěrů atik a 

obnova 

klempířských 

prvků 653.687 73.687 580.000 150 000

6 Č.Budějovice Češnovice

Anna Řežábová, 

Mgr. Iveta 

Nedozrálová FO

venkovská 

usedlost č.p. 9

hospodářský 

objekt seníku

oprava střechy, 

zdiva a omítek 

objektu seníku 480.800 72.800 408.000 150 000

7 Č.Budějovice

Boršov nad 

Vltavou

Římskokatolická 

farnost Boršov 

nad Vltavou církev kostel sv. Jakuba

oprava krovů a 

střech - V. etapa

oprava střechy 

nad presbytářem a 

sakristií včetně 

opravy 

sanktusníku 500.676 50.676 450.000 250 000

8 Č.Budějovice Hosín

Římskokatolická 

farnost Hosín církev

kostel sv. Petra a 

Pavla

oprava střechy 

věže kostela

tesařská oprava 

krovu a oprava 

krytiny 200.559 20.559 180.000 150 000

9 Č.Budějovice Strýčice

Cisterciácké 

opatství Vyšší 

Brod církev

kostel sv. Petra a 

Pavla

obnova střechy 

kostela - II. etapa

kompletní výměna 

laťování 1.754.262 179.262 1.575.000 0



10 Č.Budějovice

České 

Budějovice

Společenství 

vlastníků domu 

Skuherského 

1291 PO

dům Skuherského 

ul. č.p. 1291

obnova dvorní 

fasády

odstranění 

nesoudržných 

vrstev a jejich 

doplnění jádrovou 

omítkou na bázi 

vápna; sokl 

nahrazen sanační 

omítkou 502.539 62.539 440.000 0

6.299.000 2.000.000

Min. podíl žadatele je  10 % z celkových nákladů v daném roce.

Celkem


