
Záznam z jednání Komise regenerace MPZ Králíky (dále jen „komise“) 
 

konaného dne 10. února 2016 od 10:30 hodin 
v kanceláři místostarosty města (Městský úřad Králíky, Velké náměstí 5, Králíky). 

 
Přítomni (příloha č. 1): 
 Mgr. Martin Hejkrlík, Město Králíky - místostarosta, předseda komise, 
 Jan Čuma, MÚ Králíky - vedoucí odboru VTS, člen komise 
 Ing. Jan Divíšek, MÚ Králíky - vedoucí odboru ŠKT, člen komise 
 Mgr. Michal Kos, Městské muzeum Králíky - ředitel, člen komise 
 Jitka Prausová, MÚ Králíky - referentka kanceláře úřadu, člen komise 
 Petr Venzara, MÚ Králíky - referent odboru ŠKT, člen komise 
 Ing. Milan Mariánek, KrÚ Pa kraje, pověřen zastupováním vedoucího oddělení kultury a 

památkové péče, člen komise 
 Mgr. Pavel Plíšek, administrátor farnosti, pozvaný host 
 ICLic. Karel Moravec, rektor poutního kostela na Hoře Matky Boží, pozvaný host. 

 

Omluveni: 
 Ing. Josef Orlita, MÚ Králíky - vedoucí odboru ŽP, 
 Ing. arch. Pavel Středa, externista - nezávislý odborník. 

 
Program jednání: 

1. Zahájení 
2. Informace p. Venzary o výši rezervované dotace v rámci Programu regenerace MPZ, informace o 

celkovém přehledu navržených prací včetně návrhu na stanovení preferencí podle připravenosti 
jednotlivých žadatelů realizovat akci obnovy. 

3. Informace p. Venzary o přidělené kvótě v rámci Programu ORP MK ČR včetně rozpisu 
navržených prací. 

4. Informace Ing. Divíška o vyhlášení termínu pro příjem žádostí o příspěvek z Fondu památkové 
péče města Králíky. 

5. Informace Mgr. Hejkrlíka o jednání SHSČMS. 
6. Informace Ing. Mariánka o aktuálním dění v oblasti památkové péče. 
7. Diskuze. 

 
Zápis: 

1. Mgr. Hejkrlík zahájil jednání v 10:30 hod. 
2. P. Venzara informoval o aktuální výši rezervované finanční podpory pro MPZ Králíky v rámci 

rozpisu Programu regenerace MPZ (dále jen „Regenerace“). Rozpis Regenerace - viz. příloha č. 
2. Na základě uvedené informace podali jednotliví žadatelé informaci o připravenosti realizovat 
jednotlivé projekty. Mgr. Pavel Plíšek podal informaci o skutečnosti, že v současné době musí 
technicky zajistit jiné budovy a nemá další finanční prostředky na spoluúčast pro zařazení do 
Regenerace. Z tohoto důvodu není možné plánovanou aktivitu zařadit do Regenerace 2016.  

3. Na základě sdělení účastníků pracovního jednání komise rozhodla o zařazení projektů do 
Programu 2016: 
a) opravy a nátěry výplní stavebních otvorů kaple Svatých schodů - klášter Servitů s poutním chrámem 

Nanebevzetí Panny Marie), vlastník Duchovní správa poutního kostela v Králíkách II 
b) nátěry střech a klempířských prvků - klášter Servitů s poutním chrámem Nanebevzetí Panny Marie), 

vlastník Duchovní správa poutního kostela v Králíkách II 
c) oprava střechy, obnova dvorních fasád budovy – městský dům – radnice (č.p. 5), vlastník město 

Králíky 
d) obnova dvorní fasády budovy – Spořitelna (č.p. 364), vlastník město Králíky. 
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4. Mgr. Hejkrlík a p. Venzara informovali komisi o termínu dodání povinných podkladů pro finální 
rozhodnutí MK ČR o přidělení finančních prostředků na zařazené akce t.j. do 25. 3. 2016. 

5. Ing. Divíšek informoval o vyhlášené výzvě Rady města Králíky na předkládání žádostí o dotaci 
z Fondu památkové péče města Králíky, z čehož vyplývá nutnost svolat jednání komise 
bezprostředně po ukončení termínu pro podávání žádostí, to jest po 30. 3. 2016. 

6. Mgr. Hejkrlík informoval komisi o výstupech z jednání Pardubické sekce SHSČMS, konané v 
Chrudimi dne 19. 1. 2016. 

7. Ing. Mariánek podal informaci o aktuální situaci v oblasti památkové péče (dotace, kontrolní 
činnost atd.). 

8. Jednání bylo ukončeno v 11:52 hod. 
 
Kontrola úkolů z minulého jednání: 

1. Svolání příštího jednání Komise regenerace. Trvá 
Zodpovídá: Mgr. Martin Hejkrlík 

2. Iniciování jednání s ŘK farností Králíky o dokončení opravy fasády kostelní věže a příprava 
akce do programu regenerace 2016. Splněno 

3. Aktivní komunikace s vlastníky KP a nemovitostí v MPZ Králíky, především při přípravě 
anketního dotazníku, žádostí o dotace atd.. Trvá 
Zodpovídá: odbor ŠKT 
Zodpovídá: Ing. Jan Divíšek 

 
Úkoly: 

1. Připravit podklady pro podání žádostí o dotaci z Programu na schválené akce dle bodu 3 tohoto 
zápisu. 
Zodpovídá: Petr Venzara 

2. Připravit podklady pro jednání komise – projednání žádostí o dotaci z Fondu památkové péče 
města Králíky. 
Zodpovídá: odbor ŠKT  

 
 

V Králíkách dne 10. 2. 2016 

 
Zapsal: Ing. Jan Divíšek       Mgr. Martin Hejkrlík, v.r. 

       předseda Komise regenerace MPZ Králíky 
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