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

konaného dne 15. března 2017 od 10:00 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, 
 Ing. Jan Divíšek, MÚ Králíky - vedoucí odboru OS, člen komise, 
 Mgr. Michal Kos, Městské muzeum Králíky - ředitel, člen komise, 
 Ing. Josef Orlita, MÚ Králíky - vedoucí odboru ŽP, 
 Denisa Černohousová, MÚ Králíky – administrátorka.  
 Jan Čuma, člen komise. 

 

Omluveni: 
 Jitka Prausová, MÚ Králíky - referentka kanceláře úřadu, 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, 
 

Program jednání: 
1. Zahájení, 
2. Projednání rozdělení dotačních programů MK ČR,  
3. Aktuální informace ze SHSČMS 
4. Diskuze. 

 

Zápis: 
1. Mgr. Hejkrlík zahájil jednání ve 10:00 hod., 

2. Projednání rozdělení dotačních programů MK ČR: 

 Program MK ČR „ORP“ – zatím řešen v režimu předpokládaných finančních 
prostředků. Konstatován menší zájem o financování akcí, jehož důvodem je zřejmě 
malá připravenost projektů. V letošním roce se předpokládá větší využití finančních 
prostředků ze strany obce Červená Voda – plánovaná oprava sousoší Nejsvětější 
Trojice. Město Králíky počítá s pokračováním oprav drobných objektů v Dolních  
Boříkovicích. Výzva je veřejně přístupná. 

 Program MK „Regenerace MPZ“ Králíky – alokováno 980.000 Kč. Menší zájem 
ze strany vlastníků kulturních památek. Prostřednictvím administrátora králické 
farnosti ŘKC pana Mgr. Pavla Plíška potvrzen zájem o finanční dotaci ve výši 
152.000 Kč na dokončení opravy fasády kostelní věže. Na financování památek ve 
vlastnictví města tak bude vyčleněna částka 828.000 Kč. Připravovány jsou opravy 
střech na domech čp. 274 a 275. 

    Komise schvaluje výše popsané dělení alokovaných prostředků. 

3. Předány informace z jednání SHSČMS. Představen projekt společné propagace 
sdružení a jeho členských měst pomocí tištěného průvodce a soutěže prezentující města 
formou klíčových slov. Za město Králíky byla navržena klíčová slova: klášter, betlémy a 
řezbářství, bunkry a pevnostní turistika. Bude financováno z projektu SHSČMS. 

4. Byla diskutována otázka stavu kostela v Červeném Potoce, který je v majetku církve, 
ale dlouhodobě je z pohledu Státní památkové péče řešen stav vzlínání vlhkosti 
v objektu. Diskutována byla otázka možnosti posunutí okraje vozovky dále od zdi kostela 
s ohledem na vyhrnování sněhu v zimním období a také možnost řešit výšku terénu 
ze strany od hřbitova. Bylo by dobré ověřit, zda by i toto bylo možné financovat 
z programu ORP. 

5. Jednání ukončeno v 10:50 hod.  
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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. 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 

3. Ověřit možnosti řešení a financování sanačních prací v kostele v Červeném Potoce. 
Zodpovídá: odbor VTS 

 
 
 
V Králíkách dne 15.03.2017 

 

Zapsal: Mgr. Martin Hejkrlík  
 

 

Přílohy: 
- Prezenční listina 


