Pozměňovací návrh poslance Ludvíka Hovorky k návrhu zákona o státním
rozpočtu (Sněmovní tisk 617) pro rok 2016, kapitola 334 – Ministerstvo kultury
Návrh:
Snížení výdajů kapitoly č. 396 – státní dluh
specifický ukazatel obsluha státního dluhu - 9 mil. Kč,
nebo variantně
snížení výdajů kapitoly 398 všeobecná pokladní zpráva snížení specifického ukazatele „Dotace na podporu exportu – doplnění
pojistných fondů EGAP, a.s. o
– 10 mil. Kč
a
navýšení rozpočtu kap. 334 - Ministerstvo kultury v ukazateli Podpora rozvoje a
obnovy materiálně technické základy regionálních kulturních zařízení,
program 134D410 Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základy
církví a náboženských organizací
+ 10 mil. Kč
V rámci této částky zařadit nové akce
1) Oprava farního kostela sv. Františka Xaverského v Uherském Hradišti

+ 6 mil. Kč

Odůvodnění:
žadatel, ŘK farnost Uherské Hradiště podala řádnou žádost o grant z fondů EHP, přesto žádost
nebyla akceptována. Prostředky uvolňované z programu regenerace městských památkových zón
jsou na tak nízké úrovni, že neumožňují rozsáhlou opravu fasády, soch a dřevěných prvků.
Ve svém důsledku se oprava prodražuje o vícenáklady na nutnost stavět lešení pro každou malou
částečnou dílčí opravu.
2) Oprava farního kostela sv. Vojtěcha ve Slavičíně

1,5 mil. Kč

Odůvodnění:
žadatel, ŘK farnost Slavičín potřebuje opravit věž a fasádu kostela kulturní památky.
Již dříve byla vyměněna střešní krytina a odvodněny základy. Na dokončení oprav se však
nedostává finančních prostředků. Tento návrh byl předložen již v minulém roce do rozpočtového
výboru, ale nebyl podpořen.
3) Oprava havarijního stavu
střechy kostela sv. Michaela Archanděla Praha–Podolí

2,5 mil. Kč

Odůvodnění:
žadatel, ŘK farnost u kostela sv. Michaela Archanděla se snaží dlouhodobě zachránit kulturní
památku. Na letošní rok žádala o část prostředků prostřednictvím Havarijního programu
Ministerstva kultury, přesto však žádost nebyla podpořena.
Prostředky jsou nezbytně nutné na opravu střešní krytiny, krovu a měděných prvků, protože střešní
konstrukce je v havarijním stavu.
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