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

konaného dne 9. června 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, 
 Jan Čuma, člen komise. 
 Jitka Prausová, MÚ Králíky – administrátorka.  

 

Omluveni: 
 Ing. arch. Pavel Středa, externista - nezávislý odborník, člen komise 
 Ing. Milan Mariánek, KrÚ Pa kraje, člen komise 

 

Program jednání: 

1. Zahájení, 

2. Projednání žádostí občanů na příspěvky z Fondu památkové péče města Králíky (dále 

FPPMK), 

3. Návrh na vyhlášení II. kola příjmu žádostí na příspěvky z FPPMK, 

4. Aktuální informace  

5. Diskuze. 
 

Zápis: 
1. Mgr. Hejkrlík zahájil jednání v 10:00 hod. 

2. Komise schválila program jednání.  

3. Komise projednala jednotlivé žádosti občanů na příspěvky z FPPMK a doporučila 
podpořit jednotlivé žadatele finančními částkami dle zápisu k příjmu žádostí (viz příloha 
č. 2). Celková výše navrhovaného příspěvku je 189.023 Kč. 

4. Na základě celkové navrhované výše příspěvku žadatelům z aktuálního kola navrhuje 
Komise regenerace MPZ vyhlášení II. kola příjmu žádostí na příspěvky z FPPMK. 
Vyhlášení zajistí odbor OS s termínem v letních měsících. 

 
5. Diskuze 

 J. Divíšek – informoval o změně Pravidel pro poskytování příspěvku z FPPMK, 
týkající se především vlastníků, kteří využívají objekt k podnikání. 

 Dále byla diskutována povinnost propagace poskytnutého příspěvku. Žadatelé 
budou smluvně zavázáni k propagaci a bude jim zapůjčen banner s informací o 
poskytnutí příspěvku k vyvěšení během stavebních úprav.   

 Komise jednala o způsobu, jakým jsou o výše uvedených změnách pravidel 
informováni potencionální žadatelé. Bylo sděleno, že informace je předávána 
všem zájemcům o příspěvek. 

 Diskuze se dále týkala dalších objektů v MPZ a možností získání finančních zdrojů 
na jejich rekonstrukce a volby vhodných metod pro jejich opravu.   

 

6. Jednání ukončeno v 10:45 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. Ověřit možnosti řešení a financování sanačních prací v kostele v Červeném Potoce. 

Zodpovídá: odbor VTS     Trvá 

2. Vyhlášení II. kola příjmu žádostí na příspěvky z Fondu památkové péče města Králíky. 
Zodpovídá: odbor OS      

 
 
V Králíkách dne 09.06.2017 

 

Zapsal: Mgr. Martin Hejkrlík  
 

 

Přílohy: 
- Prezenční listina 
- Tabulka zápisu k příjmu žádostí z FPPMK 


