Číslo materiálu : 4/06
Komise:
Datum :
Přítomni:
Omluveni:
Neomluveni:
Člen RM:
Příští jednání:

památkové péče
3.10.2013
Dagmar Fundová, Karel Koubský st., Jaroslav Rezler, PhDr. Aleš Pospíšil,
Ing. Ivana Vopálková,
Mgr. Vojtěch Vaněk, Ing. Soňa Telecká, Ing. arch. Pavel Železný, Mgr. art. Jakub
Ďoubal, Jakub Obraz
Mgr. Dana Vepřková - omluvena
listopad 2013

1) Návrh usnesení pro RM :
bere na vědomí
zápis z jednání komise památkové péče ze dne 3.10.2013

2) program jednání komise včetně krátkého komentáře :
1) Mgr. Art. Jakub Ďoubal požádal o uvolnění z funkce člena komise památkové péče z důvodu
velkého pracovního vytížení. Počet členů bude dle statutu lichý (9 členů).
2) Kostel sv. Vavřince, Kaňk – Římskokatolická farnost Kutná Hora – Sedlec doplnila žádost o
požadovaný položkový rozpočet na předpokládané navýšení prací v souladu s klimatickými
podmínkami. Cena za opravu omítek jihovýchodní stěny kostela je ve výši 204 438,- Kč. Komise
žádost projednala a po zvážení všech skutečností souhlasí s navýšením příspěvku z Fondu regenerace
na rok 2013 o částku 80 000,- Kč. Celkové roční náklady na obnovu činí 463 623,- Kč. Celková
částka příspěvku po navýšení bude činit 180 000,- Kč.
3) č.p. 136 Zámecká ulice, Sedlec – vlastník objektu požádal o možnost navýšení příspěvku z Fondu
regenerace na rok 2013 z důvodu náročnosti a navýšení rozsahu prací při realizaci opravy nejvíce
poškozených částí budovy. Příspěvek na rok 2013 ve výši 200 000,- Kč byl odsouhlasen na opravu
střešního pláště (rekonstrukce krovu chladírny včetně střešní krytiny a souvisejících prací).
Předložený rozpočet na navýšení prací se týká odstranění druhotných konstrukcí, bouracích prací,
kovářských a truhlářských prvků. Komise po projednání žádosti konstatuje, že předložený rozpočet
nelze považovat za navýšení rozsahu prací spojených s opravou střešního pláště. Pokud vlastník
předloží položkový rozpočet na rozšíření prací opravy střešního pláště, komise žádost opětovně
projedná. V opačném případě doporučuje vlastníkovi připravit novou žádost na rok 2014.

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

1) Komise žádá o případné doplnění 2 členů komise.

4) Reakce rady města :

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

