
Příloha č. 7 

Průběžná/závěrečná*zpráva o realizaci projektu k….. 

Program grantového fondu 

(název a číslo): 

Program podpory ochrany přírody a krajiny 

Usnesení číslo 24/04/ZK ze dne 17.2.2004 

a č. 102/06/ZK ze dne  25.4.2006 

Název projektu: Celková rekonstrukce kapličky v Blatcích 

Název příjemce:  
OS Pšovka- Okrašlovací spolek Kokořínska 

Blatce 7, 472 01 Doksy 

Smlouva číslo:  OLP/1217/2006 

Forma podpory* Investice Neinvestice 

Celkové skutečně vynaložené 
náklady na projekt 33.326,20 Kč 

Celková výše dotace poskytnutá 
z grantového fondu 

30.000 Kč, tj 90 % na celkových skutečných  
                                              nákladech projektu 

zahájení ukončení Harmonogram projektu – 
zahájení a ukončení: 06/06 06/07 

Čerpáno k 26.06.2007 Částka 0.00 Kč 

výše dotace v jednotlivých letech absolutní výše 
dotace v Kč  2004 2005 2006 2007 

Skutečná výše dotace poskytnutá 
z grantového fondu 
    

 
* nehodící se škrtněte 
 
Popis realizace projektu: 
(- činnosti v rámci projektu realizované k termínu průběžné zprávy popište; 
-  jak byl projekt zrealizován) 
Kaplička Blatce 
Nejprve došlo k odstranění náletů a stromu stojícího v blízkosti kapličky (provedeno 
brigádně členy spolku) 
V první fázi bylo provedeno odstranění původních omítek kromě říms a štítu.Římsy a štít se 
omyly od původního nátěru a napenetrovali. Byl odebrán narostlý terén zhruba ve výši 20 cm 
v okruhu 1m okolo celého objektu.Pata kapličky byla napenetrována speciálním vodo-
odpudivým nátěrem. Demontovala se původní dřevěná konstrukce střechy a krytina. 
Konstrukce byla nahrazena novou , obedněna novými prkny a zakryta asfaltovou lepenkou. 
Následně byla položena nová krytina (břidlicové šablony) a střecha byla olemována 
závětrnými prkennými lištami. Vzhledem k tomu, že stav zdiva byl značně nevyhovující 
provedla se penetrace zdiva a následná  vápenocementová omítka zpevněná pletivem Rabic. 
Na omítku se nanesl štuk, který se v mokré fázi přetřel navlhčenou štětkou, aby se odstranila 
hladkost omítky. Po zaschnutí byl povrch natřen penetrací pro silikátové barvy. Kaplička 
byla natřena barvou ve dvou odstínech, kromě východní niky kaple, která byla následně 
vyzdobena malbou Nejsvětější Trojice od ak.malířky  Vendulky Císařovské. 
Vysvěcení kaple se uskuteční 15.7.2007 v 17.00 bělským farářem Janem Nepomukem 
Jiřištěm. 



 
 
 
 
 
Zpracoval : Josef Paclt 
 

Schválil (statutární zástupce příjemce): Josef Paclt 

Datum  26.06.2007 

Plátce DPH uvede celkové náklady bez DPH 

Doplňující informace fotodokumentace projektu 
 


