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

konaného dne 28.03.2018 od 15:30 hodin v kanceláři místostarosty města (Městský 

úřad Králíky, Velké náměstí 5, Králíky). 
 

 

Přítomni (příloha č. 1): 

 Mgr. Martin Hejkrlík, Město Králíky – místostarosta, předseda komise, 
 Ing. Jan Divíšek, MÚ Králíky – vedoucí odboru OS, člen komise,  
 Ing. Josef Orlita, MÚ Králíky – vedoucí odboru ŽP, 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,  
 Jan Čuma, externista – nezávislý odborník, člen komise.  
 Ing. Lucie Chudá, MÚ Králíky – referentka památkové péče OVTS, host, 

 

Omluveni: 

 Ing. arch. Pavel Středa, externista – nezávislý odborník, člen komise, 
 Ing. Milan Mariánek, KrÚ Pa kraje – člen komise, 
 Mgr. Denisa Černohousová – referentka OOS, host.  

 

Program jednání: 

1. Zahájení 

2. Projednání rozdělení dotačních programů MK ČR, 

3. Aktuální informace 

4. Diskuze 
 

Zápis: 

1. Mgr. Hejkrlík zahájil jednání v 15:30 hod. 

2. Komise schválila program jednání.  

3. Komise projednala návrh a schvaluje rozdělení dotace z Programu regenerace 
městských památkových rezervací a městských památkových zón dle níže uvedené 
tabulky (viz příloha č. 2). Celková výše příspěvku je 1.105.000 Kč.   

4. Diskuze 

 Ing. Chudá informuje, že v roce 2018 končí platnost programu regenerace 
MPZ, který je nezbytnou podmínkou žádosti o dotace z MK. Z diskuze 
vyplynulo, že existují dvě možná řešení. Prodloužení stávajícího programu 
nebo vytvoření nového na další víceleté období. Jako nevhodnější se, 
vzhledem k časové náročnosti, jeví aktuální program prodloužit a připravit se 
na tvorbu programu nového, který by platil od roku 2020. Bude ověřeno, za 
jakých podmínek by bylo možné nový plán zvládnout ještě během stávajícího 
roku.  
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5. Jednání ukončeno v 16:15 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, referentka památkové péče Ing. Lucie Chudá 

 

Úkoly: 

1. Znovu projednat možnost využití dotace s paní Rapantovou, Dlouhá ulice čp. 300, 
na výměnu oken v příštím dotačním období. 
Zodpovídá: odbor OS a odbor VTS, referentka památkové péče Ing. Lucie Chudá 

2. Zjistit možnosti realizace tvorby nového nebo prodloužení stávajícího Programu 
regenerace MPZ, kterému končí v roce 2018 platnost. 
Zodpovídá: odbor OS a odbor VTS, referentka památkové péče Ing. Lucie Chudá 

 

 

     

 

Zapsal: Mgr. Martin Hejkrlík   ……………………...........  

předseda komise      (podpis) 

       

 

Přílohy: 

- Prezenční listina 
- Podklady pro výběr zhotovitelů akcí obnovy 
- Tabulka rozdělení dotace z Programu regenerace městských památkových 

rezervací a městských památkových zón 

 


