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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 12.3.2015

2) program jednání komise včetně krátkého komentáře :
1) Fond regenerace města Kutné Hory na rok 2015 – návrh na rozdělení finančních prostředků byl
dne 4.3.2015 odsouhlasen Radou města Kutná Hora a dne 31.3.2015 bude předložen k projednání
Zastupitelstvu města Kutná Hora.
2) Program regenerace MPR a MPZ Ministerstva kultury na rok 2015 – přidělená kvóta
1 690 000,- Kč + 100 000,- Kč za vítězství v krajském kole soutěže Historické město roku 2014,
celkem tedy 1 790 000,- 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, projektové dokumentace, modernizace objektů, izolační
střešní folie a další.
Návrh na rozdělení dotace:
č.p. 206 Pirknerovo náměstí – restaurování 3 ks vitrážových oken (restaurování vitráží a dřevěných
rámů, lešení) – celkové náklady dle poptávkového řízení ve výši 460 074,- Kč včetně DPH, navržená
výše dotace 285 000,- Kč
č.p. 613 Vocelova ulice – oprava uliční fasády dle SOD ve výši 364 053,- Kč včetně DPH, navržená
výše dotace 100 000,- Kč
pomník Národního odboje – restaurování pomníku – celkové náklady dle poptávkového řízení ve
výši 50 586,- Kč včetně DPH, navržená výše dotace 35 000,- Kč
kamenné prvky ve Vorlíčkových sadech – restaurování prvků druhotně osazených do kamenné zdi
a restaurování kamenných prvků schodiště – celkové náklady dle poptávkového řízení ve výši
118 400,- Kč bez DPH (zhotovitel není plátce), navržená výše dotace 80 000,- Kč
č.p. 181 Václavské náměstí – kompletní obnova střešního pláště a fasád uličního i dvorního objektu
– celkové náklady dle poptávkového řízení ve výši 2 272 407,- Kč včetně DPH, navržená výše dotace
700 000,- Kč
č.p. 182 Václavské náměstí – kompletní obnova střešního pláště a fasád uličního i dvorního objektu
– celkové náklady dle poptávkového řízení 1 461 345,- Kč včetně DPH, navržená výše dotace
440 000,- Kč
č.p. 148 Husova ulice (vlastník objektu fyzická osoba) – obnova fasády – předpokládané náklady
770 tis. Kč včetně DPH, navržená výše dotace 150 000,- Kč
S rozdělením dotace z Programu regenerace MPR a MPZ Ministerstva kultury pro rok 2015
všichni přítomní souhlasili. (pro 7, proti 0, zdržel se 0)

4) Nedostatek finančních prostředků v rozpočtu oddělení regenerace památek – po rozdělení
dotací z Programu regenerace MPR a MPZ Ministerstva kultury na jednotlivé akce bylo zjištěno, že
oddělení regenerace památek nemá dostatek finančních prostředků na pokrytí povinných podílů
Města Kutná Hora k některým dotacím.
č.p. 206 Pirknerovo náměstí –
povinný podíl města
175 074,- Kč
pomník Národního odboje –
povinný podíl města
15 586,- Kč
kamenné prvky, Vorlíčkovy sady – povinný podíl města
38 400,- Kč
č.p. 181 Václavské náměstí –
povinný podíl města 1 572 407,- Kč
č.p. 182 Václavské náměstí povinný podíl města 1 021 345,- Kč
rekapitulace – povinné podíly města 2 822 812,- Kč
pokryté podíly
1 071 861,- Kč
nepokryté podíly
1 750 951,- Kč
Oddělení regenerace památek o výši nepokrytých podílů k dotacím informovalo místostarostku Ing.
Moravčíkovou. Ve spolupráci s ekonomickým odborem bylo vytvořeno rozpočtové opatření
s návrhem na navýšení rozpočtu oddělení regenerace památek o částku 1 750 000,- Kč.
3) Vývěsní a reklamní štíty – problém vývěsních a reklamních štítů byl přesunut na další jednání,
protože tento týden oddělení regenerace památek od pracovnice Ministerstva kultury získalo
informaci, že v Chebu tuto problematiku řeší vyhláškou, na štíty vlastníkům přispívají z rozpočtu
města a docela dobře to funguje. Tímto problémem se komise dále bude zabývat na příštím jednání a
oddělení regenerace se pokusí získat více informací.
3) Připomínky, dotazy, návrhy k projednání v RM :

4) Reakce rady města :

Zapsala: Jana Jelínková, odbor památkové péče a školství, oddělení regenerace památek
Elektronicky ověřil: Mgr. Jakub Obraz, předseda komise památkové péče

