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

konaného dne 9. listopadu 2016 od 13:00 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, 

 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, 

 Denisa Černohousová, MÚ Králíky – administrátorka. 
 

Omluveni: 

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

 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 žádostí o příspěvek z Fondu památkové péče města Králíky pro rok 2016 podaných ve 

3. kole s termínem podání 09.11.2016,  

3. Diskuze. 
 

Zápis: 

1. Mgr. Hejkrlík zahájil jednání ve 13:00 hod., 

2. Projednání žádostí o příspěvek z Fondu památkové péče města Králíky pro rok 2016 podaných ve 

3. kole s termínem podání 09.11.2016. Doručena byla 1 žádost. Komise jí posoudila a doporučila 

podpořit. Podrobnosti k akci, včetně procentního vyjádření navrhované podpory jsou uvedeny 

v příloze č. 2, 

3. Byla diskutována otázka způsobů ochrany nemovitostí v MPZ a míra nároků na vlastníky při 

rekonstrukci těchto nemovitostí. Pan Venzara podal informaci o dokončování sběru dat do 

anketního dotazníku k programu regenerace MKČR. Dále byla diskutována možnost využití 

financí z tohoto programu k opravě podloubí v roce 2017 – doporučeno. Pan Michal Kos 

informoval o potřebě řešit vytvoření nových prostor pro depozitář Městského muzea Králíky.   

4. Jednání bylo ukončeno v 14:00 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. Zpracovat podklady z jednání komise pro jednání RM dne 14.11.2016 a následně pro jednání ZM 

dne 14.11.2016. 

Zodpovídá: místostarosta a odbor OS 
 

V Králíkách dne 09.11.2016 

Zapsal: Mgr. Martin Hejkrlík  
 

Přílohy: 

- Prezenční listina 

- Tabulka – Zápis k příjmu 3. kola žádostí o příspěvek z FPPMK pro rok 2016 


