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1) Návrh usnesení pro RM :
bere na vědomí
zápis z jednání komise památkové péče ze dne 14.2.2013

2) program jednání komise včetně krátkého komentáře :
1) Fond regenerace města Kutné Hory na rok 2012 – byl předložen přehled čerpání příspěvků ke
dni 31.12.2012:
K čerpání pro rok 2012
2 249 532,- Kč
Schválená výše příspěvků
2 200 000,- Kč
Vyčerpané příspěvky
2 100 000,- Kč
Poštovné čp. 140 Husova (příspěvek zaslaný složenkou) 46,- Kč
Zůstatek k 31.12.2012
149 486,- Kč
Č.p. 85 Havlíčkovo náměstí – schválený příspěvek na obnovu střešního pláště ve výši 100 000,- Kč
byl vlastníky objektu odmítnut – nevyčerpaná částka bude ve Fondu ponechána a převedena do roku
2013
Ostatní schválené příspěvky byly na základě předložených dokladů vyplaceny.
2) Město Kutná Hora vyhrálo krajské kolo v soutěži o historické město roku 2012, postoupilo
do celostátního kola a získalo odměnu do Programu regenerace MPR Ministerstva kultury ve výši
100 tis. Kč. Dne 19.2.2013 přijede do Kutné Hory komise hodnotící celostátní kolo. Po 18.4.2013
budeme vědět jak jsme uspěli v celostátním kole. V případě umístění na 2. nebo 3. místě by Město
Kutná Hora získalo do programu regenerace dalších 100 tis. Kč a v případě výhry 1 mil. Kč.
3) Program regenerace MPR Ministerstva kultury na rok 2013 – přidělená kvóta 965 tis. Kč +
100 tis. Kč za výhru, celkem 1 065 tis. Kč. Na příštím jednání oddělení regenerace památek předloží
komisi návrh rozdělení dotace na jednotlivé akce.
Hodnocení územně plánovací dokumentace při stanovování kvót je číslem 3, i když ještě v roce 2011
jsme měli 2. Ministerstvo kultury sdělilo, že číslo 3 je proto, že Město Kutná Hora nemá nový
územní plán a jsou prováděny pouze změny. Platnost územního plánu z roku 2001 byla prodloužena
do roku 2020. Ing. arch. Železný k tomuto sdělil, že s vedoucím odboru regionálního rozvoje řeší
možnost aktualizace platného územního plánu, do které budou zapracovány všechny odsouhlasené
změny. Zadání nového územního plánu by znamenalo velké finanční náklady a pokud územní plán
platí, jde o zbytečné plýtvání finančních prostředků daňových poplatníků.
4) K 31.1.2013 bylo podáno celkem 25 žádostí o zařazení do Programu regenerace MPR Kutná
Hora a poskytnutí příspěvku z Fondu regenerace města Kutné Hory na rok 2013 (viz. přiložený
seznam).

5) Výše finančních prostředků Fondu regenerace města Kutné Hory na rok 2013 činí
2 389 486,- Kč – dle stanov
2 000 000,- Kč
- 1/2 příjmů od filmařů
240 000,- Kč
- zůstatek roku 2012
149 486,- Kč
6) Fond regenerace města Kutné Hory na rok 2013 – pracovní návrh na rozdělení příspěvků ze
dne 14.2.2013 ve výši 2 310 tis. Kč (viz.příloha).
Na dnešním jednání byl vypracován návrh jednotlivých příspěvků, který bude na příštím jednání
odsouhlasen nebo upraven.
7) Pan Rezler poukázal na špatný stav hrobů a náhrobků významných rodáků Kutné Hory na
hřbitově U všech svatých. Komise požaduje, aby rada města pověřila příslušný odbor vypracování
záměru na opravu hrobů a náhrobků.
8) Komise upozorňuje na havarijní stav opěrných zdí ve městě (např. park pod Vlašským dvorem,
Kremnická ulice) s tím, že by bylo nutné připravit jejich opravu.

3) Připomínky, dotazy, návrhy k projednání v RM :
1) Komise žádá Radu města Kutná Hora, aby pověřila příslušný odbor vypracováním záměru
na opravu hrobů a náhrobků významných rodáků na hřbitově U všech svatých.
2) Komise upozorňuje Radu města Kutná Hora na havarijní stav opěrných zdí ve městě (např.
park pod Vlašským dvorem, Kremnická ulice) s tím, že by bylo nutné připravit jejich opravu.

4) Reakce rady města :
1) Řeší se v rámci přípravy obnovy hřbitova U všech svatých.
2) Probíhá jednání s Krajskou správou a údržbou silnic o zdi v Kremnické ulici a jedná se o
obnově parku pod Vlašským dvorem.
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