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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 16.1.2019

2) program jednání komise včetně krátkého komentáře :
1) Představení členů komise a předání jmenovacích listin – jednotliví členové se představili,
zároveň každý člen převzal jmenovací listinu a vyplnil prohlášení o mlčenlivosti.
2) Volba předsedy komise – po diskuzi byl navržen Bc. Štěpán Drtina, který byl zvolen všemi
přítomnými členy. (pro 5, proti 0, zdržel se 1)
3) Informace o práci komise – byl vysvětlen vztah komise k Radě města Kutná Hora - komise
funguje jako poradní orgán, může navrhovat nebo doporučovat podněty a připomínky. Členové
komise obdrželi Statut komise památkové péče (viz. příloha č. 1). Komise byla seznámena se
systémem jednotlivých dotačních programů – Fond regenerace města Kutné Hory a dále dotační
tituly Ministerstva kultury (Program regenerace MPR a MPZ a Program záchrany architektonického
dědictví) a Středočeského kraje (Středočeský Fond kultury a obnovy památek), se kterými pracuje
odbor památkové péče, školství a kultury. K programům Ministerstva kultury bude na příštím jednání
podán podrobnější výklad.
4) Fond regenerace města Kutné Hory – členové komise obdrželi Statut Fondu regenerace města
Kutné Hory (viz. příloha č. 2) a Zásady pro poskytování příspěvků z Fondu regenerace města Kutné
Hory (viz. příloha č. 3). Zároveň byli upozorněni na to, aby si do příštího jednání doklady
prostudovali a seznámili se s podmínkami Fondu regenerace města Kutné Hory. Dne 31.1.2019 bude
ukončeno přijímání žádostí o poskytování příspěvků pro letošní rok a komise bude po
prostudování jednotlivých akcí podávat návrhy na rozdělení finančních prostředků z tohoto Fondu.
Příspěvky by měly být odsouhlaseny radou a zastupitelstvem v měsíci březnu 2019 tak, aby vlastníci
objektů měli dostatek času na sepsání smlouvy o dílo se zhotovitelem a samotnou realizaci
stavebních prací. Ukončení stavebních prací, předložení požadovaných dokladů (faktury včetně
dokladů o zaplacení a předávací protokol ukončených prací), kontrola předložených dokladů a
proplacení samotného příspěvku musí proběhnout v daném rozpočtovém roce. Členové komise
požadují elektronické zaslání zpracovaných podkladů k podaným žádostem pro rok 2019 v předstihu,
aby se mohli na jednání dostatečně připravit.
Tvorba finančních prostředků ve Fondu na příslušný rok: z rozpočtu města dle stanov
2 000 000,- Kč, ½ z příjmu filmařů za minulý rok a zůstatek finančních prostředků z minulého roku.

5) Fond regenerace města Kutné Hory na rok 2018 – byl předložen přehled čerpání schválených
příspěvků k 31.12.2018 (viz. příloha č. 4):
schválená výše příspěvků ve výši
2 900 000,- Kč
snížení příspěvků o
19 500,- Kč
příspěvky, které nebyly čerpány
435 000,- Kč
čerpáno na opravy
2 445 500,- Kč
čerpané příspěvky na reklamní štíty
4 320,- Kč
poplatek za převod příspěvku na účet na Slovensko
500,- Kč
celkem ve Fondu k čerpání pro rok 2018
3 038 602,- Kč
celkem čerpáno v roce 2018
2 450 320,- Kč
celkem k 31.12.2018 nevyčerpáno
588 282,- Kč
(nevyčerpaná částka byla převedena do roku 2019).
6) Holubi – paní Jelínková seznámila komisi s problémem přemnožených holubů v historickém jádru
města. V loňském roce byla realizována I. etapa restaurování uliční fasády Kamenného domu, na této
fasádě bylo před započetím prací velké množství hnízd a nánosy holubího trusu, proto bylo
přistoupeno k osazení zábran proti sedání ptactva. Holubi se ovšem přemístili na čelní fasádu kostela
sv. Jana Nepomuckého a střechy okolních objektů (viz. příloha č. 5). Chodník podél kostela, ale i
v části Husovy ulice, je znečištěn. Objevují se stížnosti vlastníků okolních nemovitostí. V loňském
roce proběhl odchyt holubů, ale bylo by zapotřebí v tomto odchytu pravidelně pokračovat. Komise
apeluje na Radu města Kutná Hora, aby se touto otázkou zabývala a pověřila příslušný odbor jejím
řešením.
7) Dům č.p. 99 Jakubská ulice – pan Kment upozornil na to, že na uliční fasádě domu jsou patrné
trhliny ve fasádě a na římse. Pan Kment v poslední době pozoruje pohyb v plášti objektu, to je
v omítkových vrstvách a i v ose lomu. Další pohyb registruje i v nosném pilíři budovy od korunní
římsy přes střed loubí až k nosným částem zdi domu uvnitř loubí, kde dochází k destrukci zdiva celou
konstrukcí stavby. Pan Kment se obává, že v budoucnu by mohlo dojít k odpadnutí větších částí
omítek a tím k úrazu procházejících osob (viz. příloha č. 6). Jelikož je vlastníkem objektu soukromá
osoba, komise žádá Radu města Kutná Hora, aby pověřila stavební úřad přešetřením celé záležitosti.
8) Seznam kulturní památek – paní Dekojová požádala o zaslání seznamu kulturní památek, které
jsou ve vlastnictví Města Kutné Hory.
9) Druhý termín jednání komise byl po domluvě stanoven na pondělí 11.2.2019 od 16,00 hod. a
následující termín jednání byl stanoven na pondělí 25.2.2019 od 16,00 hod.
3) Připomínky, dotazy, návrhy k projednání v RM :
1) Komise památkové péče apeluje na Radu města Kutná Hora, aby řešila problém
přemnožených holubů ve městě.
2) Komise památkové péče žádá Radu města Kutná Hora, aby pověřila stavební úřad
přešetřením trhlin ve fasádě a na římsách u domu č.p. 99 Jakubská ulice v Kutné Hoře.

4) Reakce rady města :
1) Přemnožení holubů – již probíhá odchyt.
2) Stavební úřad bude pověřen přešetřením trhlin na domě č.p. 99 Jakubská ulice.

Zapsala: Bc. Jana Jelínková, odbor památkové péče, školství a kultury
Elektronicky ověřil: Bc. Štěpán Drtina, předseda komise památkové péče

