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PR20/42822 - RESTAUROVÁNÍ DVEŘÍ KOSTELA V 
OSTRAVĚ-HRUŠOVĚ

ORGANIZACE

Jméno Společnost pro památkovou obnovu hrušovského kostela, z.s.

IČO 26565951

Zkratka SHK

Forma právní subjektivity Spolek

Zřizovatel

Telefon 777982902

Email mia.proki@seznam.cz

Webová stránka www.beneficehrusov.webnode.cz

Povinnost zveřejňovat smlouvy Ne

DIČ

Plátce DPH Ne

Číslo bankovního účtu 2100958119

Banka 2010

Datum založení 10.3.2009

Počet zaměstnanců 14 členů, nejde o zaměstnance

Způsob jednání Předseda jedná jménem spolku samostatně.

ORGANIZAČNÍ JEDNOTKA

Jméno Společnost pro památkovou obnovu h.k.

Adresa Ostrava-Hrušov ,Moravskoslezský kraj
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ADRESA

Adresa Antošovická 333/61, Ostrava - Koblov 711 00, Moravskoslezský 
kraj

STATUTÁRNÍ ORGÁNY

Jméno Miriam Prokešová

Funkce Předseda představenstva

Email mia.proki@seznam.cz

Telefon 777982902

Podepisuje smlouvu Ano

TERMÍN REALIZACE PROJEKTU

1.10.2020 1.2.2021

MÍSTO REALIZACE PROJEKTU

Divišova 228/15, Ostrava-Hrušov 711 00, Moravskoslezský kraj

ÚČEL PROJEKTU

Restaurování celkově tří vstupních dveří do kostela, a to vstupních hlavních dveří, bočních dveří a do sakristie. Dveře 
jsou původním dílem z konce 19. století, dřevěné, jednoduchého provedení, zdobně kované.



Ev. č.: PR20/42822

Exportováno:
28.7.2020 1:15

Podpora regionů 2020
Nadace ČEZ

Strana 3 / 5

POPIS PROJEKTU

Projekt se týká dětí Ne

Projekt se týká osob s hendicapem Ne

Na realizaci projektu se aktivně podílí 
veřejnost/dobrovolníci

Ano

Členění Kultura a historie

Co konkrétně z příspěvku pořídíte Dveřní křídla vstupních dveří mají různá poškození a defekty, 
dveře jsou ve spodních částech narušeny vlhkostí, - v roce 1997 
byly zaplaveny rozsáhlou povodní. Dveře jsou původní, 
repasovány ještě nebyly, příspěvkem získáme možnost jejich 
celkové obnovy. Jde o jednu z posledních nutných pracích na 
celkové opravě a obnově stavby novogotického kostela, která 
probíhá od roku 2007.

Co se změní, zlepší oproti původnímu 
stavu

Dveře budou repasovány při zachování všech historických částí 
včetně kování, budou odstraněny všechny poškozené a 
neopravitelné části, které budou nahrazeny novými. Na dveře 
bude nanesen vhodný ochranný nátěr. Dveřmi po jejich 
restaurování nebude prosvítat tak, jak se děje za nynějšího stavu, 
v zimních měsících nebude jimi unikat teplo.

Komu projekt prospěje Kostel sv. Františka a Viktora prochází v posledních letech 
rozsáhlou renovací. Jak již bylo řečeno, restaurování dveří spadá 
do posledních konečných nutných oprav kostela. kostel je kulturní 
památkou, která je využívána jak k církevním, tak také ke 
kulturním účelům (převážně koncerty a přednášky).

Popište činnost Vaší organizace Naše organizace byla založena v roce 2009 a je zaměřena na 
pomoc farnosti v získávání dotací na opravy kostela a na pořádání 
kulturních akcí, převážně benefičních koncertů.

Kvalifikace a předpoklady organizace pro 
úspěšnou realizaci projektu

V uplynulých letech jsme získali dotace na opravy a restaurování 
vitrážových oken z Nadace ČEZ, z Moravskoslezského kraje, z 
Magistrátu města Ostravy, z nadace OKD. Na všech opravách a 
obnově hrušovského kostela jsme se podíleli sepsáním žádostí o 
dotace. Kromě tohoto jsme uspořádali za posledních 10 let 49 
kulturních akcí, z toho velice úspěšné koncerty Marie Rottrové, 
Václava Neckáře, Spirituál kvintetu a jiných významných osobností 
z oblasti kultury. Máme zavedenou veřejnou sbírku s možností 
zasílání DMS zpráv.

FINANCOVÁNÍ

Celkový rozpočet 147 000,00

Požadovaná částka 130 000,00
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ZDROJE FINANCOVÁNÍ

Název Poznámka Částka
Požadováno od ČEZ 130 000,00
Spoluúčast žadatele
Společnost pro památkovou obnovu hruš.kostela 17 000,00

17 000,00
Celkem 147 000,00

ROZPOČET

Kapitola Položka Poznámka Počet 
jednotek

Cena za 
jednotku Částka

Služby
Výstavby, 
rekonstrukce, 
opravy

restaurování 
dveří

požadujeme částku 130 000,- Kč, 
celkový rozpočet renovací dveří je 
vyčíslen na 147000,- Kč - 
spoluúčast spolku 1 130 000,00 130 000,00

130 000,00
Celkem 130 000,00

PŘÍLOHY

Typ přílohy Název souboru
Doklad o zřízení nebo vedení bankovního účtu doklad Fio banka.docx
Doklad o organizaci SPOLEK_ZKL_20171107_194114.pdf
Výroční zpráva, dokument o činnosti výroční zpráva 2018.doc
Výroční zpráva, dokument o činnosti krajský úřad 2019.doc
Výroční zpráva, dokument o činnosti krajský úřad 2020.doc

POPIS PROJEKTU DO EPP
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ŽADATEL - KONTAKTNÍ OSOBA

Jméno Ph.D. Miriam Prokešová PaedDr.

Funkce statutární orgán

Email mia.proki@seznam.cz

Telefon 777982902


