Číslo materiálu: 4/02
Komise:
Datum :
Přítomni:
Omluveni:
Neomluveni:
Člen RM:
Příští jednání:

památkové péče
8.2.2017
Mgr. Jakub Obraz, Karel Koubský st., Eva Malinová, Leon Pelikán DiS., Ing. Soňa
Telecká, Jaroslav Rezler, Mgr. Jaroslav Slavotínek,
MUDr. Bohuslav Procházka, Luděk Kment
Jaroslav Nádvorník, Mgr. Lukáš Pečenka
Ing. Zuzana Moravčíková - omluvena
1.3.2017

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 8.2.2017

2) program jednání komise včetně krátkého komentáře :
1) Fond regenerace města Kutné Hory na rok 2016 – byl předložen přehled čerpání schválených
příspěvků k 31.12.2016 (viz. příloha č. 1):
schválená výše příspěvků ve výši
2 570 000,- Kč
příspěvky, které nebyly čerpány
480 000,- Kč
čerpáno na opravy
2 090 000,- Kč
čerpané příspěvky na reklamní štíty
26 030,- Kč
celkem ve Fondu k čerpání pro rok 2016
2 837 392,- Kč
celkem čerpáno v roce 2016
2 116 030,- Kč
celkem k 31.12.2016 nevyčerpáno
721 362,- Kč
(nevyčerpaná částka byla převedena do roku 2017).
2) Fond regenerace města Kutné Hory na rok 2017 – finanční prostředky (viz. příloha č. 2):
z rozpočtu města dle stanov
2 000 000,- Kč
½ z příjmu filmařů
393 250,- Kč
zůstatek z roku 2016
721 362,- Kč
celkem pro rok 2017
3 114 612,- Kč.
3) Seznam podaných žádostí o poskytnutí příspěvku z Fondu regenerace města Kutné Hory na
rok 2017 – ke dni 31.1.2017 (nejkrajnější termín pro podání žádosti) bylo podáno celkem 28 žádostí
(viz. příloha č. 3).
4) Dům č.p. 619 Smíškova ulice (bývalá synagoga) - žádost o příspěvek z Fondu regenerace města
Kutné Hory na rok 2017 vlastník objektu Náboženská obec Církve československé husitské v Kutné
Hoře pozastavil, protože je zapotřebí zamýšlené opravy dopracovat a vyřídit potřebné doklady.
Žádost nebude posuzována.
5) Fond regenerace města Kutné Hory na rok 2017 – předběžný návrh na rozdělení finančních
prostředků ze dne 8.2.2017 ve výši 2 475 000,- Kč (viz. příloha č. 4). Na příštím jednání bude
rozdělení finančních prostředků opětovně projednáno, případně pozměněno a poté odsouhlaseno.

6) Soutěž o historické město roku 2016 – Město Kutná Hora v letošním roce přihlášku do soutěže
nepodalo, v současné době nemáme významné dokončené akce obnov a rekonstrukcí, s kterými
bychom usilovali o vítězství.
7) Soutěž Památka roku 2016 – do soutěže byla přihlášena hrobka III (Orclmeistrova) –
restaurování výmalby interiéru hrobky, které bylo provedeno v roce 2016.
8) Závěrečná zpráva Programu regenerace MPR za rok 2016 – komisi byla předložena závěrečná
zpráva MPR a jejího nejbližšího okolí, kde jsou uvedeny všechny významné akce, které byly
provedeny v rámci finančních příspěvků Ministerstva kultury a z rozpočtu Města Kutná Hora.
9) Program regenerace MPR a MPZ Ministerstva kultury ČR na rok 2017 – stanovená kvóta pro
Kutnou Horu činí 2 325 tis. Kč (viz. příloha č. 5). Tato částka bude rozdělena mezi jednotlivé akce:
- Morový sloup – restaurování II. etapa
- č.p. 540 Jánské náměstí – střecha, fasáda
- sochy u jezuitské koleje – restaurování, akce bude pravděpodobně rozdělena na 2-3 etapy
- opěrné zdi v areálu chrámu sv. Barbory – oprava zdí, akce bude rozdělena do několika etap dle
finančních možností Města Kutná Hora
- č.p. 515 Havlíčkovo náměstí – střecha – soukromý vlastník.
V nejbližší dobou na akce v majetku Města Kutná Hora vyhlášena výběrová řízení, po jejich
vyhodnocení bude možné stanovit výši dotace. Na příštím jednání bude k jednotlivým akcím
poskytnuto více informací.
10) Další jednání komise se uskuteční ve středu 1.3.2017 od 12,30 hod.

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

4) Reakce rady města :

Zapsala: Bc. Jana Jelínková, odbor památkové péče, školství a kultury
Elektronicky ověřil: Mgr. Jakub Obraz, předseda komise

