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IL
Město Nové Město na Moravě

NÁVRH USNESENÍ
11. Zastupitelstva města

konaného dne 7.6.2020

Návrh na poskytnutí dotací z Programu regenerace MPZ Nové Město na Mor. na rok 2020

Rada města Nové Město na Moravě v souladu s Pravidly Zastupitelstva města pro poskytování příspěvku města

na obnovu a údržbu objektů v městské památkové zóně Nové Město na Moravě a ostatních památek na

Novoměstsku a schváleným Programem regenerace městské památkové zóny Nové Město na Moravě vyhlásila

dne 16.9.20 19 výzvu na poskytnutí neinvestičních dotací města na opravy památkových a nepamátkových

objektů a nemovitostí v městské památkové zóně (dále jen MRZ) v Novém Městě na Moravě.

Město obdrželo pro letošní rok z MK ČR kvótu ve výši 400 tis. Kč.

Na základě výzvy na obnovu památek došla 1 žádost od majitele budovy v MPZ, a to na obnovu nemovité

kulturni pamatky měšt‘ansky dům čp 32 -

V souladu s doporučením pracovní skupiny pro regeneraci MRZ v Novém Městě na Moravě byla do Programu na

letošní rok zařazena i obnova kašny se sochou Vratislava z Pernštejna v NMNM. Do výběrového řízení na

restaurování kašny přišly dvě nabídky, a to

- nabidka restauratora ‚ v častce 472 505,00 Kč včetně DPH

- nabidka restauratora ‚ v častce 497 950,00 Kč včetně DPH

Nabidka na restaurovani p však musela byt vyřazena z důvodů nedodrženi terminu podani nabidky,

proto byl vybran na restaurovani kašny

Žadost pana byla posouzena v navaznosti na požadovane nalezitosti vyhlašene ve vyzvě o podani

žádostí o poskytnutí dotace z Programu regenerace MPR a MRZ na rok 2020. Podmínky na poskytnutí dotace

však nesplnila, a to ani na základě výzvy o doplnění povinných náležitostí, proto dotace není navrhována.

Doporučujeme radě města a zastupitelstvu města využít stanovenou kvótu dotace na obnovu

památek ve výši 400 tis. Kč z Programu regenerace MPZ a MPR na rok 2020 na restaurování kašny

Vratislava z Pernštejna na Vratislavově náměstí v Novém Městě na Moravě.

85 písm. c) zák. o obcích, zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

I. Zastupitelstvo města schvaluje

návrh na poskytnutí neinvestiční dotace na regeneraci památek v Městské památkové zóně v Novém

Městě na Moravě z Programu regenerace městské památkové zóny Nové Město na Moravě na rok 2020,

a to dle přílohy č. 2 materiálu.

Stanislav Marek

místostarosta
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Předkladatel: Stanislav Marek

Schvalovatel: Mgr. Alena Lukášová

Zpracovatel: PhDr. Žofie Řádková

Vyjádření: Odbor ŠKSV doporučuje předložený návrh.

RM na své 23. schůzí doporučila předložený návrh.

Na vědomí:

Předpokládaná doba trvání: 00:05

Text důvodové zprávy: Rada města Nové Město na Moravě v souladu s Pravidly Zastupitelstva

města pro poskytování příspěvku města na obnovu a údržbu objektů v

městské památkové zóně Nové Město na Moravě a ostatních památek na

Novoměstsku a schváleným Programem regenerace městské památkové

zóny Nové Město na Moravě vyhlásila dne 16.9.2019 výzvu na

poskytnutí neinvestičních dotací města na opravy památkových a

nepamátkových objektů a nemovitostí v městské památkové zóně (dále

jen MPZ) v Novém Městě na Moravě.

Město obdrželo pro letošní rok z MK ČR kvótu ve výši 400 tis. Kč.

Na základě výzvy na obnovu památek došla 1 žádost od majitele

budovy v MPZ, a to na obnovu nemovité kulturní památky - měšťanský

dům čp 32 -

V souladu s doporučením pracovní skupiny pro regeneraci MRZ v Novém

Městě na Moravě byla do Programu na letošní rok zařazena i obnova

kašny se sochou Vratislava z Pernštejna v NMNM. Do výběrového

řízení na restaurování kašny přišly dvě nabídky, a to

- nabidka restauratora ‚ v častce 472 505,00 Kč

včetně DPH

- nabidka restauratora ‚ v častce 497 950,00 Kč

včetně DPH

Nabidka na restaurovani však musela byt vyřazena z

důvodů nedodržení termínu podání nabídky, proto byl vybrán

na restaurovani kašny

Žadost byla posouzena v navaznosti na požadovane

náležitosti vyhlášené ve výzvě o podání žádostí o poskytnutí dotace z

Programu regenerace MPR a MRZ na rok 2020. Podmínky na poskytnutí

dotace však nesplnila, a to ani na základě zaslané výzvy o doplnění

povinných náležitostí, proto není dotace navrhována.

Doporučujeme radě města a zastupitelstvu města využít stanovenou

kvótu dotace na obnovu památek ve výši 400 tis. Kč na restaurování

kašny Vratislava z Pernštejna.

Materiál obsahuje: Příloha - č.1 Záis z oracovní skuniny oro regeneraci MRZ (Veřelná)

Příloha - č.2 MRZ - tabulka 2020 (Veřejná)

Materiál projednán: pracovní skupina pro regeneraci MRZ Nové Město na Moravě

Přizváni:
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Zápis

ze zasedání pracovní skupiny pro regeneraci MPZ Nové Město na Moravě, konané dne 5.9.2019 na
radnici města v Novém Městě na Moravě.

Přítomni:

Bc. J. Mrkvičková, Mgr. P. Severa, Ing. R. Fila, M. Popelková, Ing. Z. Krejčí, PhDr. Ž. Řádková, St.
Marek, MgA. M. Kovařík

Omluveni:

Ing.arch. O. Čermáková, Mgr. A. Vašíčková

Jednání:

Pracovní skupina pro Program regenerace MPZ Nové Město na Moravě na své schůzce projednala
následné:
1) obnova nemovité kulturní památky - kašny Vratislava z Pernštejna
2) plánovaná obnova zeleně na Vratislavově náměstí, zejména park
3) obnova nepamátkových objektů na rok 2020

1) obnova nemovité kulturní památky - kašny Vratislava z Pernštejna

Město navrhuje zařadit do Programu na rok 2020 obnovu kamenné (žula) kašny Vratislava z Pern.,
kdy dochází ke značnému úniku vody. P. Popelková se domnívá, že vodu odebírají z kašny kořeny z
vedle rostoucího smrku.

Pan Kovařík přišel s návrhem instalace olověné vložky do kašny, což by vycházelo na částku cca
300 — 350 tis. Kč.

Komise vyhodnocovala pozitiva i negativa obnovy touto formou.

Pozitiva:
- není nezbytně nutné realizovat hloubkovou revizi spár kašny
- kašna se touto metodou dobře utěsní a nedochází k úniku vody

Negativa:
- olovo je velmi křehký materiál a může dojít snadno k mechanickému protržení olověné vložky
- diskutabilní je vrchní zakončení a uchycení vložky — buď vyfrézovat po celém obvodu kamene
drážku, což je velmi náročné a narušuje to památku, nebo vložku uchytit lištami, vzhledem ke tvaru
kvadrilobu kašny, je toto opět velmi náročné
- není možné provést revizi dna kašny pod vložkou, zda-li nedochází k dalšímu poškozování
památky

Po vyhodnocení tohoto uáměru restaurování kašny, se přítomní shodli, že je vhodnější obnovit
kašnu tradiční metodou, tj. provést hloubkovou revizi všech spár kašny a provést jejich následné
utěsnění.
Předpokládané celkové náklady na tento restaurátorský postup — 350 tis. Kč.



2) plánovaná obnova zeleně na Vratislavově náměstí, zejména park

Ing. Krejčí informoval, že město nechalo zpracovat plán obnovy zeleně zejména stromů na
Vratislavově náměstí — park a plocha před Komerční bankou.

Pracovní skupina vítá plánovanou obnovu zeleně s tím, že je třeba vyměnit poškozené a dožité
stromy a upravit zanedbanou nízkou zeleň.

Má však výhrady a nedoporučuje:
- výsadbu jednoho stromu —jírovce v parku u přechodu (před 1. ZS) tak, aby byl zachován průhled:
škola, morový sloup, Horácká galerie
- výsadbu stromů před Komerční bankou v ose Stursových plastik — Raněný a busta T.G.M.,
důvodem je zejména:
a) nepůvodní záměr (historicky byly stromy vysazeny podél silnice)
b) narušení kompozice instalace plastik,
c) poškozování soch vzrostlými stromy, apod.

3) Obnova nepamátkových objektů na rok 2020:

V případě, že by se město rozhodlo o dotaci z rezervy na výše uvedené objekty požádat, pracovní
skupina pro regeneraci je plně podporuje
obnovu 2 ks vstupních vrat na budově 1. ZŠ — č.p.124, Vratislavovo náměstí

Zapsala: dr. Řádková



Příloha k Anketnímu dotazníku

Návrh na poskytnutí neinvestičních dotací na obnovu památek v Programu regenerace městských
památkových rezervací ti městských památkových zón na rok 2020

Název městské památkové rezervace nebo městské památkové zóny: Nové Město na Moravě

Druh Předpoklád
vlastníka ané celkové ‚Podii

. - - (FO PO nakiady v Podii Dotace z
Por. kuiturni pamatka Akce obnovy (strucna ‘ mesta

. O
. cirkev, obec, r.2020 vlastnika MK CR Poznamka

c. (identifikace objektu) charakteristika) kraj) plátce (V tis Kč) v tis Kč (v tis Kč)
DPH, včetně IS.

neplátce DPH DPH

u plátců
DPH se

restaurování kašny — bazénu Obec
— 498 98 400

dotace
restaurování kašny se tvaru kvadritobu (provést plátce DPI-i poskytuje
sochou Vratislava z hloubkovou revizi všech spár na práce
Pernštejna kašny a provést jejich následné bez DPI-l

( Vratislavovo nám.) utěsnění)

měšťanský dům Čp. 32 obnova fasády domu, vysprávky
(Palackého nám.) fasádních omítek a nátěr fasády nesplňuje

(do dvora i boční + čelní fasády) FO — náležitosti
2 neplátce 165 83 0 O dané

DPH výzvou —

vyřadit

Akce obnovy připravované na rok 2020 celkem
663 181 O 400

Schváleno na ZM Nové Město na Moravě dne ‚.4.2020 Nlichal Šmarda

Zpracovala: PhDr. Ž. Řádková starosta


