Zápis
z jednání komise při Radě města Litoměřice
Komise regenerace měst. památek (subkomise)
konané dne 31.10.2012 od 16.00 v kanceláři odboru ŠKASaPP č. dveří 401
Přítomni:
•
•
•
•
•
•

Ing. Andrea Křížová
Bořivoj Závodný
Jana Počíková
Mgr. Lucie Radová
Ing. Jan Nejtek
Vlastimil Hauf

Omluven:
•
•

Doc. Ing. arch. Jan Mužík, Csc.
Ing. Luděk Záhejský

Jednání řídil: Ing. Andrea Křížová
Zapisovatel: Bořivoj Závodný
Program:
1. Informace o realizaci Programu v roce 2012
2. Projednání anketních dotazníků na rok 2013 a jejich odsouhlasení k podání na Ministerstvo kultury
Konec jednání: 16.45
Termín příštího jednání: Začátkem roku 2013. Termín bude upřesněn po obdržení dokumentů z Ministerstva
kultury ČR – vyhlášení programu pro rok 2013 a zveřejní rozpisu státní finanční podpory pro jednotlivé obce.
Zapsal: Bořivoj Závodný
Jednání komise zahájil sekretář komise pan Závodný, který přivítal přítomné, seznámil je s programem a
předal slovo předsedkyni komise Ing. Křížové.

1. Informace o realizaci Programu v roce 2012
Ing. Andrea Křížová informovala přítomné o realizaci jednotlivých akcí zařazených do Programu v tomto
roce:
• Obnova střechy domu č.p. 88/1, ulice Kláštěrní (vlastníka INVA družstvo) byla již ukončena a
profinancována.
• Obnova střechy domu č.p. 6/8, ulice Jezuitská (vlastníků fyzických osob) byla již ukončena, ale ze
strany vlastníků objektu nebyly zatím předloženy doklady k proplacení dotace.
• Obnova domu č.p. 10, Dómské náměstí (vlastníka Katedrální kapitula u sv. Štěpána) byla již
ukončena a profinancována.
• Obnova – restaurování jižní stěny kaple sv. Vavřince (vlastníka Biskupství litoměřické) ještě nebyla
zcela dokončena.
• Obnova oken, dveří a vrat domu č.p. 232/4 ulice Mostecká (vlastníka Welltex, s.r.o.) nebyla
realizována, protože vlastník odstoupil na poslední chvíli od podepsání Smlouvy o poskytnutí
finančního příspěvku. Účelová státní dotace byla dle podmínek programu obratem vrácena na účet
MK ČR
• V návaznosti na tuto skutečnost město Litoměřice jako vlastník objektu čp.16 na Mírovém náměstí
(budova radnice) zažádal o účelový finanční příspěvek z rezervy Programu MPR na obnovu fasády,
repasi oken a restaurování kamenných prvků ve výši 143.000,- Kč, kterou se podařilo získat.
V současné době je akce realizována, výběr barevnosti fasády proběhl po konzultaci s NPÚ a
referentkou st. památkové péče dne 31.10.2012, vápenný nátěr bude proveden v nejbližší době za
vhodných klimatických podmínek.

2. Projednání anketních dotazníků na rok 2013 a jejich odsouhlasení k podání na Min. kultury
Ing. Andrea Křížová informovala přítomné o přípravě Programu regenerace městských památkových
rezervací a městských památkových zón na rok 2013. Komise byla seznámena s návrhem anketního
dotazníku a s vybranými objekty městské památkové rezervace Litoměřice, které jsou navrženy k obnově
v r.2013. Jedná se o 21 objektů v celkové hodnotě opravy cca 19.134 tis. Kč (suma bude upřesněna po
dodání rozpočtu na opravu střešní krytiny a krovu budovy čp. 171 - Oblastní muzeum Litoměřice).
Požadovaný příspěvek z MK je ve výši cca 11.500 tis. Kč.
Komise návrh projednala a doporučuje jeho projednání a podepsání zástupci požadovaných institucí (NPÚ
Ústí n.L., KÚ ÚK Ústí n/L a Město Litoměřice) a odeslání ve stanoveném termínu na MK ČR. Komise si je
vědoma, že požadovaná výše dotace nebude v plné výši Ministerstvem kultury pokryta, a proto po
vyrozumění o výši dotace bude znovu posuzovat předložený přehled žadatelů vlastníků objektů s tím, že
provede výběr do výše přidělené dotace.

