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V Králíkách:  13.11.2017 
 
 

Zápis z jednání Komise regenerace MPZ Králíky (dále  jen „komise“) 
konaného dne 13. 11.2017 od 10:00 hodin v kancelá ři místostarosty m ěsta (Městský 

úřad Králíky, Velké nám ěstí 5, Králíky). 
 

 
Přítomni (p říloha č. 1): 

� Mgr. Martin Hejkrlík, Město Králíky – místostarosta, předseda komise, 
� Ing. Jan Divíšek, MÚ Králíky – vedoucí odboru OS, člen komise, 
� Mgr. Michal Kos, Městské muzeum Králíky – ředitel, člen komise, 
� Petr Venzara, externista – nezávislý odborník, člen komise, 
� Jitka Prausová, MÚ Králíky – administrátorka, členka komise 
� Ing. Lucie Chudá, MÚ Králíky – referentka památkové péče OVTS, host, 
� Mgr. Denisa Černohousová – referentka OOS, host.  

 

Omluveni: 
� Ing. arch. Pavel Středa, externista – nezávislý odborník, člen komise, 
� Ing. Milan Mariánek, KrÚ Pa kraje – člen komise, 
� Ing. Josef Orlita, MÚ Králíky – vedoucí odboru ŽP, člen komise 
� Jan Čuma, externista – nezávislý odborník, člen komise. 

 

Program jednání: 
1. Zahájení 
2. Projednání žádostí občanů o příspěvky z II. kola Fondu památkové péče města 

Králíky (dále jen FPPMK) 
3. Aktuální informace 
4. Diskuze 

 

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

2. Komise schválila program jednání.  

3. Komise projednala jedinou žádost, která byla doručena do II. kola o příspěvky z 
FPPMK a doporučila ji podpořit finančními částkou dle zápisu k příjmu žádostí (viz 
příloha č. 2). Celková výše navrhovaného příspěvku je 38.308 Kč. 

4. Komise projednala návrh M. Hejkrlíka na jmenování paní Ing. Lucie Chudé další 
členkou komise z důvodů jejího nástupu na místo referentky památkové péče MÚ 
Králíky. Dále komise souhlasí se setrváním pana Petra Venzary v komisi i po 
ukončení jeho pracovního poměru v MÚ Králíky. 

 
5. Diskuze 

• Pan J. Divíšek Informoval o situaci týkající se žádosti p. J. V., Králíky (žádost 
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ze dne 30.05.2017). Při kontrole prací souvisejících s vyúčtováním dotace 
bylo zjištěno, že některé stavební práce nebyly provedeny v souladu se 
stanoviskem orgánu státní památkové péče č.j. 2650/2017/OVTS/VS. 
Žadatel byl vyzván o nápravu. Vzhledem ke skutečnosti, že žadatel výslovně 
odmítl řešit odstranění zjištěných nedostatků, bylo ve smyslu ust. čl. 11 odst. 
3 pravidel pro poskytování dotací z Fondu památkové péče města Králíky 
zasláno sdělení o nevyplacení dotace (dle § 10a odst. 4 zákona č. 250/2000 
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů). 

•  Pan J. Divíšek dále informoval o přípravě rozpočtu na r. 2018 a Rozpočet – 
návrh 2018 s tím že v položce Fond památkové péče města Králíky bude 
rozpočtováno 367.262 Kč (z toho 200 tis. roční dotace + 167.262 Kč převod 
z roku 2017). 

• Pan M. Hejkrlík informoval o aktuální situaci v převodu pozemků aleje, která 
je součástí MPZ na město Králíky. 

 

6. Jednání ukončeno v 10:45 hod.  

 

Kontrola úkol ů 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, referentka památkové péče Ing. Lucie Chudá 

 

Úkoly: 

1. Znovu projednat možnost využití dotace s p. R., na výměnu oken v příštím 
dotačním období. 
Zodpovídá: odbor OS a odbor VTS, referentka památkové péče Ing. Lucie Chudá 
 
     

 
Zapsal: Mgr. Martin Hejkrlík   ……………………...........  
předseda komise      (podpis) 
       
 
Přílohy: 

- Prezenční listina 
- Tabulka zápisu k příjmu žádostí z FPPMK 

 


