DŮVODOVÁ ZPRÁVA
1. Název problému a jeho charakteristika :
Poskytnutí účelově podmíněné dotace vlastníku kulturní památky Římskokatolické
farnosti Plzeň – Lobzy na restaurování vstupního portálu západního průčelí kostela sv.
Jiří v Plzni Doubravce, v roce 2014. (viz příloha č.1).
2. Konstatování současného stavu a jeho analýza :
Kostel sv. Jiří v Plzni Doubravce je kulturní památkou celorepublikového významu.
Je spjat s tradicí sv. Vojtěcha a i přes poslední výzkumy, které stavbu a její založení
posunují do počátků 12.století, i tak svým románským založením patří k nejstarší
dochované církevní památce na území města Plzně. Je symbolem i v označení
Městského obvodu Plzeň 4. Vlastníkem nemovitosti je Římskokatolická farnost Plzeň
– Lobzy (IČO 45332835), se sídlem v Plzni, Revoluční 98, PSČ 312 07 (viz příloha
č.2). Vlastník nemovitosti navazuje na dříve prováděné opravy vnějších fasád kostela,
a to restaurováním pozdně gotického portálu v jeho západním průčelí, který nebyl
součástí dřívějších oprav. Je žádoucí, aby byly použity postupy a materiály, které
umožní propojit původní kámen s novými zpevňujícími vrstvami, které znovu zpřesní
gotické profilace portálu. Celkové náklady na provedení odborného restaurátorského
zásahu činí 47 795,- Kč (viz příloha č. 3). Protože celkové náklady spojené
s odbornou restaurátorskou opravou kamenného portálu přesahují finanční možnosti
vlastníka, obrátil na město Plzeň s žádostí o možnou finanční podporu vzhledem k
tomu, že kostel sv. Jiří v Plzni Doubravce je nemovitou kulturní památkou. Obec
v souladu s ustanovením §16 odst. 1 zák. č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči v
platném znění, může v odůvodněných případech poskytnout příspěvek na zvýšené
náklady spojené s obnovou kulturní památky.
3. Předpokládaný cílový stav :
Provedením odborných restaurátorských prací bude nejenom vrácena a obnovena
profilace portálu, ale též ochráněna původní materie gotického portálu před
povětrnostními vlivy. Celkově pak dojde k výtvarnému sjednocení celé západní strany
kostela sv. Jiří v Plzni Doubravce.
4. Navrhované varianty řešení :
Ze schváleného rozpočtu OPP MMP na rok 2014 poskytnout účelově podmíněnou
dotaci ve výši 35 000,- Kč pro Římskokatolickou farnost Plzeň – Lobzy (IČ
45332835), se sídlem Revoluční 98 v Plzni, PSČ 312 07, účelově vázanou na
restaurování vstupního portálu západního průčelí kostela sv. Jiří v Plzni Doubravce.
5. Doporučená varianta řešení :
Podle bodu II. uvedeném v návrhu tohoto usnesení.
6. Finanční nároky řešení a možnost finančního krytí (včetně všech následných
například provozních nákladů) :
Kryto schváleným rozpočtem Odboru památkové péče MMP na rok 2014.
7. Návrh termínů realizace a určení zodpovědných pracovníků :
Viz návrh usnesení.
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8. Dříve vydaná usnesení orgánů města nebo městských obvodů, která s tímto
návrhem souvisí :
Usnesení RMP č. 1239 z 27. 11. 2013 – schválení rozpočtu města na rok 2014.
Usnesení ZMP č. 613 z 12. 12. 2013 – schválení rozpočtu města na rok 2014.
Usnesení ZMP č. 293 z 11. 5. 2009 – schválení dotace ve výši 150 000,- Kč na opravu
historického zdiva východní strany kostela sv. Jiří v Plzni Doubravce.
Usnesení RMP č. 554 z 15. 5. 2014 – schválení dotace ve výši 150 000,- Kč na
restaurování vstupního portálu kostela sv. Jiří v Plzni Doubravce.
9. Závazky či pohledávky vůči městu Plzni :
Vůči společnosti Římskokatolické farnosti Plzeň- Lobzy, město Plzeň nemá
pohledávky.
10. Přílohy:
Příloha č. 1 – fotodokumentace objektu
Příloha č. 2 – list vlastnictví
Příloha č. 3 – rozpočet nákladů
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