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Město Nové Město na Moravě
N Á V R H  U S N E S E N Í

38. Rady města
konané dne 15.3.2021

Návrh na poskytnutí dotací z Programu regenerace MPZ Nové Město na Mor. na rok 2021

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 15.09.2020 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 došly 4 žádosti, a to na obnovu nemovité kulturní památky:
1. měšťanský dům čp. 4 -░░░░ ░░░░ ░░░░ ░  - oprava fasády do náměstí, oprava omítek, nový fasádní
nátěr
2. městský dům čp. 133 - ░░░░ ░░░░ - výměna střešní krytiny hospodářského křídla
3. sousoší Pohřeb v Karpatech - město Nové Město na Moravě - očištění, revize výplní, tmelů a spárování,
konsolidace, barevné retuše, hydrofobizace
4. městský dům čp. 119 - ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ - obnova interiérových dveří a oken směrem do dvora
 
Došlé žádosti projednala na svém zasedání pracovní skupina pro Program regenerace dne 5.3.2021 s tím,
že doporučuje poskytnout neinvestiční dotaci (příspěvek):
1. obnova měšťanského domu čp. 4 - oprava fasády do náměstí, oprava omítek, nový fasádní nátěr 
2. obnova městského domu čp. 133 - výměna střešní krytiny hospodářského křídla
3. restaurování sousoší Pohřeb v Karpatech- restaurování sousoší - očištění, revize výplní a
spárování, konsolidace, barevné retuše, hydrofobizace
4. obnova městského domu čp. 119 - obnova interiérových dveří a oken směrem do dvora
 

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

I. Rada města bere na vědomí
rekapitulaci akcí obnovy připravovaných v Programu regenerace městských památkových rezervací a
městských památkových zón na rok 2021 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

 

II. Rada města ukládá
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odboru ŠKSV, aby v součinnosti s žadateli zpracoval konečný Návrh na poskytnutí neinvestičních dotací na
obnovu památek v Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón
na rok 2021 a ten opětovně předložil na příští schůzi RM

Stanislav Marek
místostarosta

Předkladatel: Michal Šmarda

Schvalovatel: Mgr. Petr Hanych

Zpracovatel: Mgr. Lenka Klapačová

Vyjádření: Pracovní skupina pro Program regenerace MPZ NMNM a odbor ŠKSV
doporučuje radě města vzít na vědomí návrh na poskytnutí
neinvestičních dotací na regeneraci památek a dalších objektů v MPZ v
NMNM z Programu regenerace městské památkové zóny NMNM na rok
2021 dle přílohy předloženého materiálu. 
 

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 15.09.2020 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 došly 4 žádosti, a to na obnovu
nemovité kulturní památky:
1. měšťanský dům čp. 4 -oprava fasády do náměstí, oprava omítek,
nový fasádní nátěr
2. městský dům čp. 133 - výměna střešní krytiny hospodářského
křídla
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3. sousoší Pohřeb v Karpatech- restaurování sousoší - očištění, revize
výplní a spárování, konsolidace, barevné retuše, hydrofobizace
4. městský dům čp. 119 - obnova interiérových dveří a oken směrem
do dvora
 
Do výběrového řízení na restaurování sousoší Pohřeb v Karpatech v
NMNM přišly 4 nabídky, a to :
- nabídka restaurátora ░░░░ ░░░░ ░░░ , v částce 58 650,00 Kč včetně
DPH
- nabídka společnosti Sochaři, v.o.s., v částce 119 830,00 Kč včetně DPH
- nabídka restaurátora ░░░░ ░░░░ , v částce 217 350,00 Kč včetně
DPH
- nabídka restaurátora ░░░░ ░░░░ ░░░░ , v částce 437 000 00 Kč
včetně DPH
S ohledem na skutečnost, že výběrovým kritériem na restaurování
sousoší Pohřeb v Karpatech byla nejnižší nabídková cena, byl vybrán
restaurátor ░░░░ ░░░░ ░░ . 
 
Došlé žádosti projednala na svém zasedání pracovní skupina pro
Program regenerace dne 5.3.2021 s tím, že doporučuje poskytnout
neinvestiční dotaci (příspěvek):
1. obnova měšťanského domu čp. 4 - oprava fasády do náměstí,
oprava omítek, nový fasádní nátěr 
2. obnova městského domu čp. 133 - výměna střešní krytiny
hospodářského křídla
3. restaurování sousoší Pohřeb v Karpatech- restaurování sousoší -
očištění, revize výplní a spárování, konsolidace, barevné retuše,
hydrofobizace
4. obnova městského domu čp. 119 - obnova interiérových dveří a
oken směrem do dvora
 
 

Materiál obsahuje: Příloha - Příloha č. 1 - Rekapitulace akcí obnovy připravovaných v
Programu regenerace MPR a MPZ (Veřejná) 

Materiál projednán: pracovní skupina pro regeneraci MPZ Nové Město na Moravě a vedení
města

Přizváni:

https://ejednani.nmnm.cz/wgj/priloha

