Číslo materiálu: 4/01
Komise:
Datum :
Přítomni:
Omluveni:
Neomluveni:
Člen RM:
Příští jednání:

památkové péče
16.9.2015
Mgr. Jakub Obraz, Mgr. Jaroslav Slavotínek, Karel Koubský st., Jaroslav Rezler, Ing.
Soňa Telecká, MUDr. Bohuslav Procházka, Eva Malinová
Luděk Kment, Ing. Ivana Vopálková, Leon Pelikán DiS., RNDr. Ivo Šanc CSc., Mgr.
Lukáš Pečenka
Jaroslav Nádvorník
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 16.9.2015
II. o d v o l á v á
s účinností od 16.9.2015 Ing. Ivanu Vopálkovou z funkce člena komise památkové péče na vlastní
žádost
Zodpovídá: Eva Hnátková
Termín: 20.10.2015
2) program jednání komise včetně krátkého komentáře :
1) Ing. Ivana Vopálková osobně požádala o uvolnění z funkce člena komise památkové péče
z důvodu zaměstnání v Praze. Počet členů je suchý, proto komise požaduje doplnění o jednoho člena.
2) Dům č.p. 169 Šultysova ulice – vlastník objektu požádal komisi o navýšení příspěvku z Fondu
regenerace města Kutné Hory na rok 2015 o částku 20 000,- Kč. Schválený příspěvek z Fondu na
obnovu uliční fasády a opravu oken činí 80 000,- Kč. Při realizaci opravy bylo zjištěno, že vnější
okenní křídla již není možné opravit a bude nutné vyrobit křídla nová. Okenní rámy a vnější křídla
budou opraveny. Výroba nových okenních křídel (20 ks) si vyžádá vícenáklady ve výši 99 tis. Kč
včetně DPH. Komise souhlasí s navýšením příspěvku o 20 tis. Kč. (pro 7, proti 0, zdržel se 0)
3) Program záchrany architektonického dědictví – Město Kutná Hora získalo navýšení příspěvku
pro rok 2015 o částku 315 tis. Kč (celkem 915 tis. Kč) na opravu krovu a střešního pláště Vlašského
dvora. V letošním roce byla dokončena oprava západního křídla, to je položení břidlicové krytiny a
dále bylo započato s opravou krovu a střešního pláště severozápadního křídla. Do konce letošního
roku bude ještě realizováno dokončení severozápadního křídla. V současné době připravujeme žádost
o příspěvek na rok 2016 – oprava krovu a střešního pláště severního křídla.
4) Rozpočet na rok 2016 – limit činí 5 010 tis. Kč. V současné době je rozpočet ve fázi přípravy, o
jednotlivých akcích Vás budu informovat na dalším jednání.

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

1) Komise památkové péče žádá Radu města Kutná Hora o doplnění jednoho člena komise.

4) Reakce rady města :

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

