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Město Čáslav

Zastupitelstvo města
19. 04. 2021

Poskytnutí individuální dotace na opravu osvětleni v Evangelickém kostele v
Čáslavi

Předkládá:
JUDr. Vlastislav Málek, člen Rady města, starosta

Zpracovala:
, vedoucí odboru školství, kultury a památkové péče

Návrh na usnesení:
..... /2021 PoskVtnutÍ individuá|ní dotace
Zastupitelstvo města Čáslavi schvaluje/neschvaluje poskytn utí individ u álni dotace
z rozpočtu města na opravu osvětlení v Evangelickém kostele v Čáslavi ve výši 60 000 KČ, ve
znění dle důvodové zprávy.

Důvodová zpráva:
Podle § 10a zákona č.
pozdějších předpisů,
samosprávného celku
na jiný účel určený
předpisem.

250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění
jsou dotaci peněžní prostředky poskytnuté z rozpočtu územního
a lze je poskytnout na účel určený poskytovatelem v programu, také
žadatelem v žádosti nebo na účel stanovený zvláštním právním

Žádost o dotaci ve výši 60 000 kč podává za Farní sbor
Českobratrské církve evangelické v Čáslavi. V kostele jsou čtyři lustry zavěšené na provazech,
při výměně světel je potřeba svítidla spustit z půdy dolů, jeden systém již nefunguje a světlo
nesvÍtÍ, protože není možné žárovky vyměnit. S arch. konzultována možnost
repasování starých svítidel, ale jelikož jejich hodnota není významná, jejich oprava by se
nevyplatila. Svítidla posoudil ateliér Atech a arch. Zimula vypracoval pro kostel návrh
nového osvětleni, jedná se o dvě typová světla atypicky sesazená v ,,nový" lustr. S památkáři
bude zahájeno jednánío vydánízávazného stanoviska. Celková cena opravy cca 96 tis. KČ
Po ústní dohodě na odboru financí města by bylo možné individuální dotaci poskytnout z
§ 3900, kde je pro rok 2021 rozpočtována částka 100 tis. KČ.

Mezi městem Čáslav a Farním sborem Českobratrské církve evangelické probíhá letitá
spolupráce. Podpora města bývá formou dotačních prostředků na kulturní akce pořádané
sborem, dochází k podpoře dobročinných akcí.
Město podporovalo finančně v roce 2020 Částkou 60 tis. KČ /formou poskytnuti individuálnI
dotace z rozpočtu města Čáslav z § 3900 - finance na výše uvedeném paragrafu byly z vratek
dotací z r. 2019 RO/2 - 53,50 tis. KČ a RO/3 - 6,50 tis. KČ/ záměr obnovy budovy kulturní
památky - Hradební bašty Cp. 158 u Evangelického kostela Čáslav, která se nachází na území
Městské památkové zóny a při pohledu od Podměstského rybníku dotváří historické
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panorama, je součásti městského opevněni. Jedná se také o jednu z posledních čáslavských
bašt, jde o velmi pěknou malou historickou stavbu. Rekonstrukce bašty se vydařila, stejně
tak i její slavnostní otevřeni. Stavba se umístila v rámci vyhlášené soutěže Sdružením
historických sídel Čech, Moravy a Slezska o Památku roku 2020 v 1. kategorii na 1. místě ve
Středočeském kraji.

Dotace by byla poskytnuta na základě veřejnoprávní smlouvy /dále jen ,,VPS"/. Pokud VPS
přesáhne částku 50 tis. KČ, bude zveřejněna na úřední desce města v souladu se zákonem
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších
předpisů, a schválena ZM města Čáslavi. VPS do výše 50 tis. KČ, dle výše uvedeného zákona,
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se nezverejňuje.

Schváleno RM/158/2021 dne 7.4.2021.

í

Příloha: žádost o finanční podporu



MĚSTO ČÁSLAV
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ŽADATEL FYZICKÁ OSOBA (PŘÍPADNĚ FYZICKÁ OSOBA PODNIKATEL)

Jméno a přqmenÍ: Adresa:

Datum narození:
lČ: Telefon:
číslo účtu (kód banky, popř. spec. symbol):

E-mail:

vuvvvv:

ŽADATEL PRÁVNICKÁ OSOBA

Název obchodní firmy" Farn' sbor Českobratrské církve evangelické v Čáslavi
Sídlo: Jana Karafiáta 159, Čáslav 286 01
lČ: 46405461 DIČ: Telefon:

E-mail: \nvvw: http://caslav.evangnet.cz/
Číslo účtu (kód banky, popř. spec. symbol): 0442090349/0800

Identifikace osob zastupujÍcÍch právnickou osobu s uvedením právního důvodu zastoupení:

Identifikace osob s podílem v této právnické osobě:

Identifikace osob, v níž má právnická osoba přímý podíl a výše tohoto podílu:

CHARAKTERISTIKA AKCE
Název akce: OSVĚTLENÍ V EVANGELICKÉM KOSTELE

Datum: červen 2021
Stručný popis akce/činnosti (místo konání, počet a cena vstupenek, předpokládaný počet účastníků atd.):

Při výměně žárovek na lustrech v kostele jsme zjjstjlj, že se rozpadají objímky a celá svítidla už dosloužila, chystáme se je vyměnit.

Požadovaná částka dotace: 60 000 Kč
Odůvodnění výše požadované dotace - UČ EL, POUŽITÍ (doprava, honoráře umělců ...):

Celá částka bude využita na výměnu svítidel v evangelickém kostele.

PŘEDBĚŽNÝ ROZPOČET AKCE/ČINNOSTI (ROZEPSANÝ DO JEDNOTLIVÝCH POLOŽEK)
PŘÍjMY: · VÝDAjE:

cca 90 000 KČ

Předpokládané zdroje financování:
a) vlastní podíl žadatele: 20 000 kč c) příjmy vzniklé realizací akce (vstupné): O
b) dotace města: 60 000 Kč d) ostatní zdroje: 10 000 KČ (sbírka, koncert apod.)
Dotace musí být použita na akcVčinnost uvedenou v této žádosti. Akce/činnost musí být pořádána v kalendářním roce, ve kterém je žádost podána.
žádost o dotaci může žadatel podat do: Na podatelnu Městského úřadu Čáslav, Nám. J. Žižky z Trocnova 1 nebo

na Odbor školství, kultury a památkové péče Městského úřadu Čáslav, Gen. Eliáše 6

Žádost je nutné doložit oficiálními propozicemi akce.

prohlašuji, že jsem osoba zodpovědná za tuto akcil činnost a že veškeré údaje uvedené v této žádosti jsou pravdivé.
ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ: Žadatel nemá s městem Čáslav nevyrovnané závazky.

'"ňam p"padný'h p'"oh '"o"" 'op"

Den vyhotovení žádosti: 27. března 2021 Podpis osoby zastupující žadatele,
v případě zastoupeni na zák adě plné moc'
iplnou moc (plná moc bude ověřena)



Vážení radní, zastupitelky a zastupitelé,

Obracíme se na Vás s žádostí o poskytnutí individuální dotace v roce 2021.
Při nedávné výměně žárovek v evangelickém kostele jsme zjistili, materiál, ze
kterého jsou zhotoveny objímky, se drolí, navíc většině světel chybí spodní
skleněné kryty a celkově jsou světla nyní na hraně životnosti.

V kostele jsou celkem čtyři lustry, které jsou zavěšeny na provazech a při
výměně žárovek je potřeba svítidla spustit z půdy dolů, jeden systém na
spouštění světel už nefůnguje a světlo nesvítí, protože není možné vyměnit
žárovky. S paní architektkou R. Neumanovou jsme nejprve diskutovaly možnost
repasování starých svítidel, ale jelikož jejich hodnota není významná, oprava by
se nevyplatila. Navíc vZhledem k četnosti a rozmanitosti bohoslužebných a
kulturních akcí bychom přivítali svítidla, která se dají např. různě ztlumovat,
svítí různými směry, aby se jejich světlo dalo přizpůsobit typu akce.

Svítidla posoudil ateliér Ateh a arch. Zimula vypracoval pro kostel návrh
nového osvětlení, jedná se o dvě typová světla atypicky sesazená v "nový" lustr.
V příloze posíláme cenovou nabídku. Nyní budeme jednat s památkáři o vydání
závazného stanoviska.

V dalších letech bychom ještě rádi doplnili svítidla do zadní části kostela
v prostoru pod kruchtou a také bychom chtěli vyměnit malá svítidla ve vstupním
prostoru, která už rovněž nevyhovují estetickým ani praktickým účelům.

Rádi bychom výměnu hlavních svítidel stihli do plánovaného festivalu Dvorky,
protože některé akce se budou konat opět v našem kostele a snad bude možné už
konat také adventní a vánoční koncerty, pro které je dobré osvětlení obzvláště
důležité.

Město nás v minulých letech výrazně finančně podpořilo při různých našich
projektech, z nichž finančně nejnáročnější byla loňská oprava historické budovy
bašty za evangelickým kostelem, která se stala Památka roku 2020 ve
Středočeském kraji. Velmi si vážíme podpory města, a jsme rádi, že můžeme být
přínosem pro širokou veřejnost svými dobročinnými i kulturními aktivitami.
Dlouhodobě se snažíme přispívat k různorodosti města Čáslav.

Přejeme Vám požehnané velikonoční svátky a mnoho sil do dalších dnů.

Za evangelický sbor v Čáslavi
Farářka Mgr. Drahomíra Dušková Havlíčkov

Čáslav 27. března 2021
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Číslo
Název akce
Místo
Investor
Projektant
Vypracoval

Pol. Název zboží

: 34/2021
: osvětleni kostela
: Čáslav
.P
: ing. arch. Neumanová
: ATEH 3pol. s r.o., Trtílkova 2Z 612 00 Brno, ateh@ateh.eu

jedn. Cena/jedn. Cena bez DPH

1. Svítidlo stropní závěsné, kombinované, prsten + středový válec,
vše sedá barva, difúzer opál
- svitidlo, Nar prsten, 0 780 mm, v=100 mm, LED BOW, 3000 K 4400 Im
- svítidlo, tvarválec, 0 195 mm, V=131 mm, LED 35W, 3000 K, 3000 Im
- doplněni válcového svítidla, instalace dílu pro nepřímé svícení

(LED 20W, 3000 K, 1800 Im) a prostom pro drivery
' úprava svitidei - šedý lak
- úprava svítidel, závěsný systém

4 ks 8 400,00 33 600,00
4 ks 1 624,00 6 496,00

4 ks 8 400,00 33 600,00
4 ks 2 000,00 8 000,00
4 ks 3 000,00 12 000,00

CENA CELKEM BEZ DPH
sleva 15%

CENA CELKEM PO SLEVĚ BEZ DPH

93 696,00 Kč
14 054,40 Kč
79 641,60 Kč
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Pozn.: Ceny svitidel a dílů jsou uvedeny bez DPH. V cenové nabídce jsou zahrnuty recyklační poplatky
za svítidla a světelné zdroje podle platné novely Zákona o odpadech č. 185/2001 Sb.
Uvedené ceny nezahrnuji dopravu na stavbu, montáž a montážni materiáL

Dodací lhůta cca 6-8 týdnů nebo dle dohody
Na svítidla je poskytována záruka 24 měsíců nebo dle dohody.
Na výměnné světelné zdroje je poskytována záruka 6 měsíců.

Vypracoval
V Brně dne
Platnost

:
: 2021-03-26
: 3 měsíce od vystaveni, pro uvedené počty kusů

Kontaktní osoba:
Tel:
Dodací adresa:


