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1.08 Smlouva o poskytnutí investiční dotace  
 

Předkládá: Ing. Jaroslav Beránek, vedoucí OSMI  
  
Odůvodnění:  
Novogotický cihlový kostel zvaný „červený“ je jednou z nejvýznamnějších dominant města 
Varnsdorf.  Vzhledem k zániku evangelické církve byl po r. 1960 kostel nevyužíván a jeho 
postupná devastace vedla k ohrožení samotné existence objektu. V r. 2016 rozhodlo ZM 
přijmout kostel do majetku města Varnsdorf jako jedinou možnost jeho záchrany. Současný 
stav kostela je velmi vážný. Prvním krokem k záchraně bylo zamezení zatékání do nosné 
konstrukce střešního pláště a kleneb lodi. Dále bylo provedeno zajištění uvolněných a 
narušených kamenných prvků fasády a provizorní zabednění oken otvorů v přízemí 
zamezující nežádoucímu vniknutí vandalů. Zároveň probíhá rekonstrukce oplocení objektu a 
instalace vnitřního zabezpečovacího zařízení.  Dalším významným krokem k záchraně 
objektu kostela je rekonstrukce okenních otvorů s následným uzavřením objektu před 
vandaly, ptáky a povětrnostními podmínkami.  
Město na tuto obnovu oken podalo žádost do Fondu Ústeckého kraje. Žádost byla dne 11. 12. 
2017 schválena Zastupitelstvem Ústeckého kraje.  
Rozpočet na tuto akci od společnosti KOLEKTIV ATELIERS A.S., Nový Bor, je 
1.634.327,00 Kč bez DPH. Dotace od kraje je poskytnuta ve výši 500.000 Kč. Financování 
akce je zařazeno do návrhu rozpočtu města na rok 2018. 
Zastupitelstvu města je předloženo přijmutí této investiční dotace a zároveň pověření starosty 
k podpisu Smlouvy o poskytnutí investiční dotace z Fondu Ústeckého kraje k realizaci 
projektu „Záchrana evang. kostela ve Varnsdorfu – obnova oken“. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo města rozhodla přijmout investiční dotaci ve výši 500.000,00 Kč z Fondu 
Ústeckého kraje za účelem realizace akce „Záchrana evang. kostela ve Varnsdorfu – obnova 
oken“. 
 
a dále  
 
Zastupitelstvo města rozhodla pověřit starostu města podpisem Smlouvy č. 
17/SML40747/SoPD/SPRP o poskytnutí investiční dotace z Fondu Ústeckého kraje 
k realizaci projektu „Záchrana evang. kostela ve Varnsdorfu – obnova oken“. 
 
Příloha: Smlouva č. 17/SML40747/SoPD/SPRP 
 
 
 
 
 
 

 


