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Závěrečná zpráva a vyúčtováni RoskVtnutého příspěvku

Identifikace kulturní památky:
Název kulturní památky: kostel Ne/světějšl Trojice, Černlvsko, 26754/3-4426
Obec: -Uzeničky, místní část Černlvsko
Pozemek parč. č.: st. 46

Katastrálni území: Uzeničky

Okres: Strakonice

Kraj: jihočeský

,,Rekonstrukce krovu kostela Nejsvětější Trojice, Čern/vsko - \L etapa"

1/ Popis realizace akce:
Byla provedena kompletní oprava krovové konstrukce (výměnou či protézován/m
poškozených prvků), položena nová střešní k/ytina včetně laťování a oprava klempířských
.prvků.
Veškeré nové řezivo bylo preventivně konzervováno fungicidem čiré bany. Stáva//cl ňezivo
bylo napouštěno fungicidem v místě řezu a po očištěn/pouze v místech s výskytem
dřevokazného hmyzu. Nové části byly napojeny pomocí p/átového šikmého spoje. Dřevo
na protézy bylo použito stejného profilu jako jsou stávaj/c/ trámy a bylo hoblováno.
Během prací bylo nutno postupně ubourávat Komňu zdiva tak, aby byly pozednice
uvolněny a nahrazeny novými. Nové pozednice nebyly již následně zazdívány část koruny
zdiva byla dozděna a Yýřovnána. Zahnitím pozednic a paty krovu došlo k celkovému
poklesu krovu, krov byl vyheverován a Yyľovnán do původní polohy.
Opraveny byly dále poškozené stropní a vazné trámy krokve, námětkj,c hambalky
. pětiboká väznice
atd..
"
" '
Po provedení opravy krovu bylo položeno nové laťování a pmvedena nová střešní kiytina
opět jako prejZová pálená, položená ve stejném provedení i skladbě jako je stávaj/c/
k/ytina.
Pátou etapou byl opraven krov presbytáře - složitý krov s pmvázanými prvky. Tento úsek
krovové konstrukce bylo nutno opravit celý až k yýchodn/ valbě a pak provést pokládku
k/ytiny. Vzhledem k finančním možnostem byla provedena oprava převážné části krovu
presbytáňs' a pokládka části krytiny. Dokončení opravy krovu a pokládka krtiny nad jeho
části budou pmvedeny v další etapě. Konstrukce byla provizorně zakryta vlnitou
"bitumenovou "krytinou.
2/ Použité materjá|v:
Dřevo smrkové třída C24 (SID) hoblované, chemicky ošetkné
spojovací prostředky (ocelové svorn/ky vň/tý hřeby a dubové kolíky)
Zd/cl mateňá/y (cihly plné a 'kámen, vápenná malta)

3/ Harmonogram:

&'2021
9,2021

- př/>ravné práce
- demontáž kíytiny
- tesařská oprava krovu
- tesařská oprava krovu
- provedení nového laťování
- pokládka provizorní kiytiny

V Blatné, dne 6.1.2022
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P. Rudolf Husek
administrátor farnosti
.,JPSěf
ý
stavební technik, tel.

Fotodokumentace provedené opravy - kostel Nejsvětějsi Trojice, Černivsko

celkový pohled - jižní

Původnístav ke dni: 22.1.2021
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POMNÍKY

,

výroba, montáž a op'a'y pDmnjká,
sekáM a zlacení písm,
,

úštění pomníků. výrDba scbodů
· parápeCů, dlažby a Obklady
tel.: 608 308 587, 608 no 231
kamono@emaiLcz
výmbní sklad: 262 72 Březnice, LiMwar 303
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Obnova lohoto objeklu je pr{)údčna
s využitím ňnančniho příspěvku
poskymutChc)
Ministerstvem kultury
v rámci podpmy obnovy ku[tuml¢l) Nnúck
pu)střednicNim obci s n)ľšímnolj půµ)MNj$lj

ĹnformačnÍ tabulka
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VYÚČTOVÁNÍ finančního příspěvku poskytnutého k obnově kulturní památky v roce
2021 z programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou
působností, účelový znak 34002
k rozhodnutí Ministerstva kultury Č. j. MK 35923/2021 OPP; příslušné ORP Blatná
Kulturní památka: kostel Nejsvětější Trojice ÚSKP 26754/3-4426
Práce, na které byl příspěvek poskytnut: obnova západní a severní fasády a další související práce
Celkové náklady - smluvní: 594 897,- KČ

Příspěvek MK dle rozhodnutí: 462 000,- KČ

Celkové náklady - skutečné: 594 897,- KČ

Příspěvek MK skutečně použitý: 462 000,-kč

% podíl příspěvku z rozhodnutí: 80% (m ^K .)

% podíl příspěvku dle skutečnosti: 77, 7%

Vráceno v KČ: O,- KČ

Datum vratky: -

Plátce"DPH:

ne

Daňový doklad
Faktura č. 2021050

Částka bez DPH

DPH

491 650,41

103 246,59

491 650,41

103 246,59

Celkem s DPH
594 897,00

Faktura č.
Faktura č.
Faktura č.
Faktura č.
Faktura č.
Faktura č.
Faktura č.
Celkem v KČ

.

594 897,00

je-li příjemce plátce DPH, uvádí se Částky bez DPH
Pozn.: ke každé faktuře nutno přiložit rozpočet provedených prací (krycí list, rekapitulace stavebních dílů a položkový rozpočet prací) +
výpis z účtu peněžního ústavu o provedení úhrady faktury, nepřikládat příkazy k úhradě !

Tel. kontakt:
Jméno a příjmení, název příjemce příspěvku: Římskokatolická farnost Čemívsko , l
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Obsah tohoto ormuláře považuje Ministerstvo kultury coby poskytovatel za finanční vy
Sb., o zásadách a lhůtách finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy a N
finančním vypořádání), v platném znění.
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