
Magistrát města Děčín 
materiál do jednání zastupitelstva města 

dne: 18.2.2016 
ZM 16 02 06 02 

Název: Restaurování kamenných prvků kaple Nejsvětější Trojice v Nebočadech 

 
Návrh na usnesení: 
 
Zastupitelstvo města projednalo informace o projektu „Restaurování kamenných prvků kaple 
Nejsvětější Trojice v Nebočadech“ a 
 
schvaluje 
 
1. podání žádosti o dotaci na projekt „Restaurování kamenných prvků kaple Nejsvětější 

Trojice v Nebočadech“, 
2. spolufinancování projektu ze strany statutárního města Děčín v předpokládané min. výši 

21.252 Kč vč. DPH. 
 
 

 
Stanovisko RM: 
 
Rada města dne 19.1.2016 projednala informace o projektu „Restaurování kamenných prvků 
kaple Nejsvětější Trojice v Nebočadech“ a svým usnesením č. RM 16 02 36 03 doporučila 
zastupitelstvu města schválit body: 
 
1. podání žádosti o dotaci na projekt „Restaurování kamenných prvků kaple Nejsvětější 

Trojice v Nebočadech“, 
2. spolufinancování projektu ze strany statutárního města Děčín v předpokládané min. výši 

21.252 Kč vč. DPH. 
 
 

Cena: 21.252 Kč 

Návrh postupu: Rada města doporučuje  

 

 
Důvodová zpráva: 
 
 
Rada města dne 8.12.2015 usnesením č. RM 15 21 37 28 schválila přípravu a realizaci akce 
"Restaurování kamenných prvků kaple Nejsvětější Trojice v Nebočadech". Realizace se 
předpokládá v rámci vyhlášeného dotačního programu Podpora obnovy kulturních památek 
prostřednictvím obcí s rozšířenou působností v roce 2016. Spolufinancování projektu je ze 
strany statutárního města Děčín v předpokládané výši min. 21.252 Kč včetně DPH. 
Restaurování kaple je v souladu se Strategickým plánem rozvoje města Děčín pro období 
2014 - 2020, rozvojový cíl H1 Kvalitní správa veřejných prostranství, jejich opravy a údržba. 
Celkem jsou náklady akce ve výši 212 520 Kč vč. DPH. Minimální finanční spoluúčast města 
je 10 % celkových nákladů obnovy. Vzhledem k tomu, že smlouva o dílo ukončuje realizaci 
až 30.11.2016, není nutné v případě poskytnutí dotace akci předfinancovat.  
Kulturní památka se nachází v katastrálním území Nebočady, obec Děčín, pozemek č. 199. 
Umístění je uprostřed návsi při průjezdu obcí. 
V dubnu 2014 byla dokončena oprava Kaple Nejsvětější Trojice v Nebočadech, součástí 
opravy nebyly restaurátorské práce kamenných prvků. V prosinci 2014 byl vypracován 



Restaurátorský průzkum a záměr restaurování kamenných prvků Kaple Nejsvětější Trojice v 
Nebočadech a dne 18.11.2015 bylo stavebním úřadem Magistrátu města Děčína vydáno 
závazné stanovisko: restaurování kamenosochařských prvků na Kapli Nejsv. Trojice na 
pozemku p.č. 199, v k.ú. Nebočady, obec Děčín. Jedná se o poslední etapu rehabilitace 
pláště kaple, zahájenou již v roce 2012. Restaurování bude probíhat od 30.4.2016 do 
30.11.2016. 
V případě schválení tohoto materiálu bude zajištěno financování rozpočtovým opatřením ze 
schváleného rozpočtu na rok 2016 kapitoly OŠK. 
 
 
 

 
 

Zpracoval: Mgr. Petr Kužel OR  
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