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Obsah materiálu: Důvodová zpráva
Návrh usnesení
Krátká důvodová zpráva:
V rámci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón byla
Ministerstvem kultury ČR pro rok 2020 městu Heřmanův Městec přidělena dotace ve výši 600.000 Kč,
která má být rozdělena mezi jednotlivé akce obnovy památek realizované v roce 2020. Pokud je
vlastníkem památky jiná osoba než město, je podmínkou přidělení příspěvku z dotace MK ČR také
finanční spoluúčast města a schválení poskytnutí příspěvku vlastníkovi památky Zastupitelstvem města.
Akce obnovy památek zahrnuté do anketního dotazníku na rok 2020, na které je možné dotaci použít,
jsou uvedené v přiložené tabulce.
Z památek ve vlastnictví města je to obnova kaple sv. Kříže a restaurování kamenných pilířů brány do
dvora u domu č.p. 33 (Medov), Protože obnova kaple nebyla schválena v rozpočtu města na letošní rok a
výběr dodavatele je nyní připravován s termínem realizace v roce 2021, pro letošní rok je připravována
realizace restaurování pilířů brány. V současnosti jsou poptáni restaurátoři pro podání cenových nabídek.
Z jiných vlastníků památek je na rok 2020 zahrnuta pouze Římskokatolická farnost - děkanství Heřmanův
Městec (ŘKF) a tři akce týkající se budovy fary č.p. 26 na náměstí Míru - pokračování ve výměně a
opravě výplní otvorů, sanace poruchy severovýchodního nároží a obnova fasády.
Dle předpokládaných nákladů na restaurování pilířů brány u č.p. 33 bude město na tuto akci žádat o
příspěvek z dotace MK ČR ve výši 300.000 Kč, zbývajících 300.000 Kč bude tedy možné využít pro
příspěvek ŘKF.
ŘKF využije příspěvek z Programu regenerace v roce 2020 na pokračování opravy výplní otvorů v
budově fary (okna v přízemí, dveře do dvora a vnější prosklená stěna v patře směrem do dvora) s
celkovými náklady ve výši 1.130.523 Kč včetně DPH.
Žádáme Zastupitelstvo města o schválení poskytnutí příspěvku Římskokatolické farnosti - děkanství
Heřmanův Městec opravu výplní otvorů v budově fary č.p. 26 z dotace MK ČR ve výši 300.000 Kč a
příspěvku z rozpočtu města ve výši 114.000 Kč.

Financování akce pro rok 2020 by bylo následující (v závorce jsou uvedeny povinné podíly dle podmínek
Programu regenerace):
Celkové náklady: 1.130.523 Kč včetně DPH
z toho:
příspěvek MK (max. 50 %): 300.000 Kč
příspěvek z rozpočtu města (min. 10 %): 114.000 Kč
vlastní zdroje vlastníka (min. 40 %): 716.523 Kč
Přidělení příspěvku z dotace MK ČR a z rozpočtu města projednala Rada města na svém jednání č.4 dne
4.3.2020 usnesením č. R/2020/070 a doporučuje zastupitelům města předložený materiál ke schválení.
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USNESENÍ
ze dne 16.3.2020
Program regenerace - poskytnutí příspěvku na rok 2020

Zastupitelstvo města Heřmanův Městec
I.

s c h v a l u j e
poskytnutí příspěvku z Programu regenerace MPZ na rok 2020 Římskokatolické farnosti děkanství Heřmanův Městec v celkové výši 414.000 Kč, z toho 300.000 Kč z finanční podpory
Ministerstva kultury ČR a 114.000 Kč z rozpočtu Města Heřmanův Městec, na akci oprava výplní
otvorů v budově fary č. p. 26 na náměstí Míru v Heřmanově Městci
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