Číslo materiálu : 4/03
Komise:
Datum :
Přítomni:
Omluveni:
Neomluveni:
Člen RM:
Příští jednání:

památkové péče
28.2.2013
Dagmar Fundová, Karel Koubský st., Ing. arch. Pavel Železný, Jaroslav Rezler,
Ing. Ivana Vopálková, PhDr. Aleš Pospíšil, Ing. Soňa Telecká, Mgr. Vojtěch Vaněk
Květoslav Hlavatý, Mgr. art. Jakub Ďoubal
Jakub Obraz
Mgr. Dana Vepřková
25.4.2013

1) Návrh usnesení pro RM :
bere na vědomí
zápis z jednání komise památkové péče ze dne 28.2.2013

2) program jednání komise včetně krátkého komentáře :
1) Výklenková kaplička Panny Marie Svatohorské, Kouřimská ulice – oddělení regenerace
památek vyhotovení posudku na lípu v těsné blízkosti kapličky a provedení úpravy chodníku
v těsném okolí kapličky projednalo s technickým oddělením, které přislíbilo, že výše uvedené zajistí.
2) Program Záchrana architektonického dědictví Ministerstva kultury na rok 2013 – Město Kutná
Hora získalo 430 tis. Kč na obnovu krovu a střešního pláště Vlašského dvora. Oddělení regenerace
památek připraví výběrové řízení na zhotovitele. Na základě vysoutežené ceny a finančních možností
bude upřesněn rozsah prací I.etapy.
3) Program regenerace MPR a MPZ Ministerstva kultury na rok 2013 – Městu Kutná Hora byla
přidělena kvóta 965 tis. Kč + 100 tis. Kč za výhru v krajském kole soutěže o historické město roku.
Celková částka 1 065 tis. Kč.
Dle sdělení Ministerstva kultury budou pro rok 2013 povinné podíly vypočítávány z celkové částky
bez DPH. U stavebních prácí je možné žádat dotaci až do výše 50% a u restaurátorských prácí až do
výše 100%.
Odsouhlasené rozdělení státní finanční podpory:
Čp. 206 Pirknerovo nám. - obnova střešního pláště domu (II. etapa) – náklady bez DPH a 15%
rezervy jsou ve výši 1 062 tis. Kč – dotace ve výši 480 tis. Kč
Čp. 206 Pirknerovo nám. - obnova vnějšího pláště včetně ohradní zdi a věže bývalého kostela sv.
Bartoloměje (II.etapa) – náklady bez DPH a 15% rezervy jsou ve výši 1 130 tis. Kč – dotace ve výši
520 tis. Kč
U těchto dvou akcí byla provedena oproti návrhu ze dne 21.2.2013 drobná změna.
Vlašský dvůr - restaurování dřevěné příčky s dvoukřídlými dveřmi s vitrážovou výplní –
předpokládané náklady 109 tis. Kč – dotace ve výši 65 tis. Kč
S rozdělením státní finanční podpory všichni přítomní souhlasili. (pro 8, proti 0, zdržel se0)
4) Fond regenerace města Kutné Hory – rozdělení příspěvků na rok 2013 v celkové výši
2 310 000,- Kč (viz. příloha)
Základní rozdělení finančních prostředků:
na majetek ve vlastnictví fyzických a právnických osob
1 230 000,- Kč
na majetek ve vlastnictví církví
1 080 000,- Kč
zbytek
79 486,- Kč

Objekty bez navrženého příspěvku:
Čp. 293 Mezibranská ulice – objekt není zapsaný jako kulturní památka – v roce 2000 byl poskytnut
příspěvek 150 tis. Kč na obnovu střechy a v roce 2011 příspěvek 70 tis. Kč na obnovu fasády SZ a
SV stěny
Čp. 151 Husova ulice – v roce 2000 byl poskytnut příspěvek 409 tis. Kč na obnovu fasády – dle
předloženého rozpočtu jde o údržbové práce - objekt komerčně využíván
Čp. 104 Husova ulice (dvojdům čp.104-105)– v roce 1995 byl poskytnut příspěvek 60 tis. Kč na
obnovu střechu, v roce 1996 příspěvek 387 tis. Kč na obnovu fasády čp. 104-105 a v roce 2007
příspěvek 70 tis. Kč na obnovu střechy čp. 104-105 - dle předloženého rozpočtu jde pouze o lokální
opravu fasády – oprava omítek a nátěru fasády do úrovně I. patra do Vysokostelské ulice – návrh na
příspěvek ve výši 50 tis. Kč na restaurování maleb na fasádě čp. 105
Čp. 152 Husova ulice – v roce 1997 byl poskytnut příspěvek 296 tis. Kč na obnovu fasády a v roce
2007 příspěvek 60 tis. Kč na obnovu oken - restaurování a zhotovení kopií kamenných prvků
balustrády neřeší celkový stav domu – bylo by vhodné začít statikou objektu a střešním pláštěm –
omezení vlastnického práva k objektu (nařízení exekuce)
Čp. 134 Bartolomějská ulice – dle předloženého rozpočtu jde o výměnu oken – komise upřednostňuje
priority v pořadí statické zajištění domu, oprava střešního pláště, oprava vnějšího pláště a oprava
významných historických prvků – výměna oken je samostatná akce
S rozdělením finančních prostředků všichni přítomní souhlasili. (pro 8, proti 0, zdržel se0)

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

4) Reakce rady města :

Zapsala: Jana Jelínková, odbor památkové péče a školství, oddělení regenerace památek
Elektronicky ověřila: Dagmar Fundová, předseda komise památkové péče

