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přijetí finančních prostředků od MK ČR na projekt "Oprava Hübnerovy hrobky, I. etapa" v 

rámci programu MK ČR "Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí z rozší-

řenou působností". 

 

a  u k l á d á   

 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, realizovat I. etapu 

obnovy hrobky dle podmínek poskytovatele finančního příspěvku. 
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Důvodová zpráva 

 

Hübnerova hrobka se nachází ve východní části areálu lapidária, dnes parkové plochy „Za-

hrady vzpomínek“ ve zrušené části bývalého hřbitova při ulici Budyšínská. Jedná se o poze-

mek p. č. 2255/1, k. ú. Liberec. Uvedená stavba je evidována jako kulturní památka pod rej-

stříkovým číslem 29823/5 – 41 18 v Ústředním seznamu kulturních památek ČR . 

Na základě výše uvedeného se na objekt hrobky vztahuje zákon č. 20/1987 Sb. o státní pa-

mátkové péči, který vlastníkovi kulturní památky ukládá řádně se o objekt starat. Současný 

stav hrobky lze přitom definovat jako havarijní. 

Vzhledem k rozpočtovým možnostem odboru správy veřejného majetku a výše popsaných 

povinností vlastníka byla na základě doporučení Národního památkového ústavu ČR a oddě-

lení památkové péče odboru životního prostředí MML podána žádost o dotaci na první etapu 

obnovy hrobky na MK ČR  v rámci programu MK ČR "Podpora obnovy kulturních památek 

prostřednictvím obcí z rozšířenou působností" 

Záměr podání žádosti byl schválen Usnesením č. 199/2013 na 5. RM konané dne 12. 3. 2013. 

Dotace z MK ČR bude využita na opravu střechy a krovu objektu hrobky, na částečnou vý-

měnu chybějících kamenných prvků dle požadavků NPÚ a oddělení památkové péče OŽP 

MML a na vybudování vsakovací jámy k vyřešení odvodu dešťové vody z nové střechy ob-

jektu tak, aby bylo zamezeno jejímu dalšímu vsakování pod vlastní stavbu a mohlo docházet k 

postupnému vysychání hrobky. 

Vzhledem k podmínkám poskytovatele dotace, MKČR, bylo nutné před vlastním přidělením 

finančního příspěvku již znát konkrétního zhotovitele prací, kterým se stala spol. DKK Stav 

s.r.o., se sídlem Štefánikovo náměstí 781/4, 460 01 Liberec. IČ: 27 34 91 87. Zhotovitel byl 

vybrán v souladu se „Směrnicí Rady města Liberce č. 2/2012 RM k zadávání veřejných zaká-

zek Statutárním městem Liberec“. Hlavním hodnotícím kritériem byla výše nabídkové ceny 

bez DPH. 

Finanční náklady na první etapu obnovy hrobky činí na základě výběrového řízení na zhotovi-

tele 289 079 Kč bez DPH, tedy 349 785 Kč s DPH. Příspěvek MK ČR pak na základě roz-

hodnutí MK ČR č. j. MK 41275/2013 OPP ze dne 10. 9. 2013 odpovídá částce 214 000, 00 

Kč. Tato suma odpovídá 61,18 % z celkových nákladů na I. etapu obnovy hrobky, přičemž 

zbylých 135 785, 00 Kč, tedy 38, 82 % z celkových nákladů, bude hrazeno ze samostatné 

položky rozpočtu odboru správy veřejného majetku. 

Přijetí finančního příspěvku od MK ČR bylo schváleno na 17. schůzi Rady města Liberce 

konané dne 1. 10. 2013 pod usnesením číslo č. 763/2013. 

 

Doporučení oboru SM: 

Odbor SM poručuje Radě města Liberce schválit přijetí finančního příspěvku od MK ČR ve 

výši 214 000, 00 Kč na I. etapu obnovy Hübnerovy hrobky. 

Přílohy: 

1. Rozhodnutí MK ČR o přidělení finančních prostředků na I. etapu obnovy hrobky 
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