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

konaného dne 27. června 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, 

 Petr Venzara, MÚ Králíky - vedoucí odboru VTS, člen komise, 

 Ing. Jan Divíšek, MÚ Králíky - vedoucí odboru OS, člen komise, 

 Mgr. Michal Kos, Městské muzeum Králíky - ředitel, člen komise, 

 Jitka Prausová, MÚ Králíky - referentka kanceláře úřadu, člen komise, 

 Ing. Josef Orlita, MÚ Králíky - vedoucí odboru ŽP. 
 

Omluveni: 

 Ing. arch. Pavel Středa, externista - nezávislý odborník,  

 Ing. Milan Mariánek, KrÚ Pa kraje, pověřen zastupováním vedoucího oddělení kultury a 

památkové péče, člen komise, 

 Jan Čuma, člen komise. 
 

Program jednání: 

1. Zahájení, 

2. Projednání žádosti podané Duchovní správou poutního kostela v Králíkách na příspěvek z fondu 

památkové péče,  

3. Diskuze. 
 

Zápis: 

1. Mgr. Hejkrlík zahájil jednání v 10:30 hod., 

2. Projednání žádosti podané Duchovní správou poutního kostela v Králíkách na příspěvek z fondu 

památkové péče. Jedná se o žádost na příspěvek mimo řádný termín a s vazbou na přidělení 

individuální dotace ve významné výši z rozpočtu Pardubického kraje, podmíněné právě finanční 

spoluúčastí města. Z tohoto důvodu komise navrhuje schválit příspěvek ve výši 100.000,- Kč v 

roce 2016 na nátěry střech v areálu Kláštěra nikoliv z fondu památkové péče, ale formou 

individuální dotace a to pouze za podmínky, že bude přidělena dotace z Pardubického kraje, 

3. Proběhla diskuze týkající se pokračování členství pana Jana Čumy v Komisi RMPZ i po ukončení 

jeho pracovního poměru na MÚ Králíky. Komise se shodla na tom, aby byl pan Čuma i nadále 

členem komise, pokud bude mít o členství zájem, 

4. Jednání bylo ukončeno v 11:30 hod. 
 

Kontrola úkolů z minulého jednání: 

1. Svolání příštího jednání Komise regenerace. Trvá 

Zodpovídá: Mgr. Martin Hejkrlík 

2. Aktivní komunikace s vlastníky KP a nemovitostí v MPZ Králíky, především při přípravě 

anketního dotazníku, žádostí o dotace atd.. Trvá 

Zodpovídá: odbor VTS 
 

Úkoly: 

1. Projednat pokračování členství pana J. Čumy v Komisi RMPZ i po ukončení jeho pracovního 

poměru na MÚ Králíky. 

Zodpovídá: místostarosta 
  

V Králíkách dne 27. 6. 2016 
 

Zapsal: Mgr. Martin Hejkrlík  
 

Přílohy: 

- Prezenční listina 

- Žádost o příspěvek z Fondu památkové péče města Králíky pro rok 2016 


