Číslo materiálu: 4/04
Komise:
Datum :
Přítomni:
Omluveni:
Neomluveni:
Člen RM:
Příští jednání:

památkové péče
1.3.2017
Karel Koubský st., Eva Malinová, Leon Pelikán DiS., Jaroslav Rezler, Mgr. Jaroslav
Slavotínek, Jaroslav Nádvorník
Luděk Kment
Mgr. Jakub Obraz, Ing. Soňa Telecká, Mgr. Lukáš Pečenka, MUDr. Bohuslav
Procházka
Ing. Zuzana Moravčíková - omluvena
dle potřeby

1) Návrh usnesení pro RM:
I. b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání komise památkové péče ze dne 1.3.2017
II. o d v o l á v á
Mgr. Lukáše Pečenku z funkce člena komise památkové péče
Zodpovídá: Eva Hnátková

Termín: 17.3.2017

2) program jednání komise včetně krátkého komentáře:
1) Návrh na odvolání Mgr. Lukáše Pečenky z funkce člena komise památkové péče z důvodu
neúčasti na jednáních komise (rok 2016 7x jednání z toho 2x omluven, 5x neomluven; rok 2017 2x
jednání z toho 2x neomluven). Návrh na odvolání byl s Mgr. Pečenkou telefonicky projednán, Mgr.
Pečenka s odvoláním souhlasí, přestěhoval se do Hradce Králové a z důvodu časové tísně se nemůže
jednání komise zúčastňovat. Počet členů je sudý, proto komise požaduje doplnění o jednoho člena.
2) Fond regenerace města Kutné Hory na rok 2017 – pracovní návrh na rozdělení příspěvků ze
dne 8.2.2017 byl projednán, upraven a odsouhlasen (viz. příloha).
Základní rozdělení finančních prostředků:
na majetek ve vlastnictví fyzických a právnických osob 1 510 000,- Kč
na majetek ve vlastnictví církví
1 290 000,- Kč
zbytek (ponecháno na příspěvky na reklamní zařízení)
314 612,- Kč
S rozdělením finančních prostředků v celkové výši 2 800 000,- Kč všichni přítomní souhlasili
(pro 6, proti 0, zdržel se 0).
3) K žádosti o příspěvek z Fondu regenerace města Kutné Hory každý žadatel předložil předběžný
rozpočet zamýšlených prací, ze kterého komise vycházela při navrhování výše příspěvku. V případě,
že budou skutečné náklady prací v uzavřené SOD nižší o 20% a více, bude výše přípěvku opětovně
projednána komisí a případně adekvátně snížena.
4) Program regenerace MPR a MPZ Ministerstva kultury ČR – stanovená kvóta pro Kutnou
Horu činí 2 325 000,- Kč. U stavebních prací je možné získat dotaci až do výše 50% a u
restaurátorských prací až do výše 100% z uznatelných nákladů. Neuznatelné náklady jsou např. DPH,
pronájem lešení, restaurátorské průzkumy a zprávy, projektové dokumentace, modernizace objektů,
izolační střešní fólie a další.
Rozdělení dotace:
č.p. 183 Václavské náměstí – obnova střechy a fasády – celkové náklady dle poptávkového řízení ve
výši 996 871,- Kč včetně DPH – navržená výše dotace 335 tis. Kč
č.p. 242 Česká ulice – obnova fasády a výměna truhlářských prvků – předběžné náklady cca 1 100
tis. Kč – v současné době probíhá poptávkové řízení na zhotovitele

zeď u Hrádku – oprava zdi – celkové náklady dle poptávkového řízení ve výši 143 034,- Kč včetně
DPH – navržená výše dotace 45 tis. Kč
balkón na budově Hrádku – oprava dřevěné konstrukce – celkové náklady dle poptávkového řízení
184 610,- Kč bez DPH (není plátce) – navržená výše dotace 75 tis. Kč
kašna u žáby – restaurování kašny včetně jejího zprovoznění a oprava přilehlé zdi – předběžné
náklady cca 500 tis. Kč – v současné době probíhá poptávkové řízení na zhotovitele
Morový sloup – restaurování – akce bude pravděpodobně rozdělena na 4 etapy – příští týden bude
vyhlášeno poptávkové řízení na zhotovitele
č.p. 143 Husova ulice (vlastník objektu právnická osoba) – obnova fasády – předložený rozpočet ve
výši 1 295 293,- Kč – navržená výše dotace 200 tis. Kč
S rozdělením finančních prostředků z Programu regenerace MPR a MPZ MK ČR na jednotlivé
akce všichni přítomní souhlasili (pro 6, proti 0, zdržel se 0).
5) Program Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností
MK ČR pro rok 2017 – V letech 2005 – 2006 byla provedena celková oprava mostku přes říčku
Vrchlice V Hutích, to je oprava zděné i dřevěné konstrukce mostku. V roce 2014 po prohlídce
mostku bylo zjištěno, že dřevěná konstrukce mostku (z měkkého dřeva, vlhké prostředí, absence
údržby) je v havarijním stavu. Dřevěné zábradlí vykazuje nestabilitu konstrukce, některé prvky
konstrukce chybí nebo jsou shnilé, pochozí plocha je také částečně shnilá. Z tohoto důvodu bylo
přistoupeno k instalaci dřevěné lávky, která byla položena do středu současné dřevěné pochozí části
mostku. Záměrem připravovaných prací je celková oprava dřevěné části mostku, vysoutěžená cena
činí 322 892,- Kč včetně DPH, z Programu bude požádáno o finanční příspěvek ve výši 200 000,- Kč.
6) Program záchrany architektonického dědictví MK ČR pro rok 2016 – Město Kutná Hora
v letošním roce pravděpodobně dotaci z Programu na pokračování opravy krovu a střešního pláště
budovy Vlašského dvora nezíská z důvodu příslibu dotací na revitalizaci Vlašského dvora z fondů
EU.

3) Připomínky, dotazy, návrhy k projednání v RM:

4) Reakce rady města:

Zapsala: Bc. Jana Jelínková, odbor památkové péče, školství a kultury
Elektronicky ověřil: Karel Koubský st., člen komise památkové péče

