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Číslo jednací: MUKR/15983/2018/OOS/JPr 

Evidenč. číslo:  16842 

Spis. znak: 101.2.3 Skart. zn./skart. lhůta:  A/10 

Poč. listů: 1 Počet příloh/listů příloh:     

V Králíkách:  03.10.2018 

 

 

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

konaného dne 03.10.2018 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, 
 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. Milan Mariánek, KrÚ Pa kraje – člen komise, 
 Ing. Josef Orlita, MÚ Králíky – vedoucí odboru ŽP, člen komise 
 Mgr. Denisa Černohousová – referentka OOS, host.  
 Andrea Holková, MÚ Králíky – referentka památkové péče OVTS, host, 

 

Omluveni: 

 Ing. arch. Pavel Středa, externista – nezávislý odborník, člen komise, 
 Jan Čuma, externista – nezávislý odborník, člen komise. 

 

Program jednání: 

1. Zahájení 

2. Projednání žádostí občanů o příspěvky z I. kola Fondu památkové péče města 

Králíky (dále jen FPPMK) 

3. Projednání aktualizace Programu regenerace městské památkové zóny 

4. Diskuze 
 

Zápis: 

1. Mgr. Hejkrlík zahájil jednání v 13:00 hod. 

2. Komise schválila program jednání.  

3. Komise projednala celkem 13 žádostí o příspěvky z FPPMK (přehled žádostí viz 
příloha č. 2). Celková výše požadovaných příspěvků byla 511.583 Kč. V rozpočtu 
města na rok 2018 je stanovena částka 413.022 Kč. Komise vyřadila 2 žádosti 
z důvodu formálních nedostatků. U jedné žádosti byl zjištěn rozpor mezi závazným 
stanoviskem orgánu SPP a rozsahem prací uvedených v žádosti a u druhé žádosti 
pak toto stanovisko chybělo zcela. U ostatních žádostí komise posoudila jednotlivé 
záměry a stanovila výši příspěvku tak, aby celková výše nepřekročila stanovenou 
rozpočtovanou částku a zohlednila kvalitu projektů a jejich potřebnost z hlediska 
priorit města Králíky a přínosu MPZ.  

4. Komise projednala a schválila prodloužení platnosti stávajícího Programu 
regenerace MPZ pro rok 2019 s tím, že během roku 2019 bude vypracován a 
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schválen nový Program regenerace městské památkové zóny. 

 
5. Diskuze 

 Projednána potřeba navýšení ročního příspěvku do fondu min. o 200 tis. Kč 
z důvodu zvětšujícího se zájmu vlastníků nemovitostí o příspěvky. Z toho 
plyne potřeba aktualizovat Statut fondu památkové péče města Králíky a 
Fond památkové péče města Králíky – Pravidla pro poskytování příspěvku. 

 

6. Jednání ukončeno v 15:30 hod.  

 

Kontrola úkolů z minulého jednání: 

1. Svolání příštího jednání Komise regenerace.  
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 Andrea Holková 

 

Úkoly: 

1. Komise navrhuje aktualizovat Statut fondu památkové péče města Králíky a to 
navýšením ročního příspěvku do fondu z rozpočtu města minimálně o 200 tis. Kč 
s účinností od roku 2019.  
Zodpovídá: odbor VTS, referentka památkové péče Andrea Holková 

 

2. Komise navrhuje aktualizovat Fond památkové péče města Králíky – Pravidla pro 
poskytování příspěvku zejména v čl. 7, tj. stanovit klíč k určení kvality projektů a 
jejich potřebnosti z hlediska priorit města Králíky a přínosu MPZ.   
Zodpovídá: odbor VTS, referentka památkové péče Andrea Holková 

 

3. Připravit podklady pro jednání RM - prodloužení platnosti stávajícího Programu 

regenerace MPZ pro rok 2019. 

Zodpovídá: odbor VTS, referentka památkové péče Andrea Holková 

     

 

Zapsal: Mgr. Martin Hejkrlík, v. r.      

předseda komise       

       

 

Přílohy: 

- Prezenční listina 
- Tabulka zápisu k příjmu žádostí z FPPMK 

 


