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Podání žádosti o dotaci - Muzeum tisku v Drahotuších

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo města Hranic po projednání:
1. schvaluje/neschvaluje
podání žádosti o dotaci na projekt "Muzeum tisku v Drahotuších" v rámci programu Interreg
V-A Česká republika - Polsko a spolufinancování projektu ve výši min. 15% způsobilých
nákladů akce.
T: 13. 09. 2018
O: Ing. arch. M. Kuchta

Důvodová zpráva:
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlásilo dotační program Interreg V-A Česká republika –
Polsko, který umožňuje financování přeshraničních projektů v česko-polském příhraničí.
Město Hranice ve spolupráci s polským městem Gmina Jemielnica a Hranickou rozvojovou
agenturou (administrátor projektu) připravilo projekt "Muzeum tisku v Drahotuších".
Tato žádost o dotaci již byla v roce 2017 zpracována a podána Hranickou rozvojovou
agenturou, avšak z důvodu administrativní chyby na straně polského partnera byla žádost o
dotaci zamítnuta a nyni připravena do obdobné výzvy.
Předmětem projektu je vybudování dvou expozic v místní části Drahotuše a Jemielnici, které
budou prezentovat společnou historii zaměřenou na písemnictví, tiskařství a řemesla. Oba
partnery pojí společná historie šíření písemnictví, potažmo vzdělanosti. S obcí Drahotuše se
pojí významné osobnosti napojení na Jednotu bratrskou, která však byla nucena odejít do
exilu, který našla v Polsku. Jedním z míst, kde se bratři usadili bylo i Opolské vojvodství. Na
základě této silné vazby byla navázána spolupráce s obcí Jemielnica, kde se nachází
významný cisterciácký klášter, který vlastní velké množství vzácných artefaktů z tohoto
období. Díky této spolupráci budou vytvořeny expozice s „živým” programem – návštěvníci
budou zapojeni do řemesel. Ty si budou moci vyzkoušet díky workshopům realizovaným v
expozicích pod vedením odborníků. Na expozice budou také navázány společenské akce
velkého rozsahu realizované v obou obcích. Cílem projektu je zvýšit informovanost o
společné česko-polské historii v oblasti historických řemesel – především spojených s
tiskařstvím. Přilákat do partnerských regionů návštěvníky ze sousední země a tím podpořit
česko-polské partnerství.
Projektová dokumentace byla připravena a financována z rozpočtu Osadního výboru
Drahotuše tak. Žadatelem o dotaci by následně bylo Město Hranice.
V případě, že žádost o dotaci bude úspěšná, bude realizátorem akce - vybudování muzea
tisku v Drahotuších také Město Hranice. Celkové náklady akce jsou předpokládány ve výši 6
779 500,- Kč. Výše dotace je 85% způsobilých výdajů akce a spolufinancování města je
požadováno ve výši min. 15%, tj.cca 1 016 925,- Kč.
Realizace akce se předpokládá v roce 2019 a prostředky na její předfinancování by byly
vyčleněny v rozpočtu města pro rok 2019.
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