
Město Nové Město na Moravě

N Á V R H  U S N E S E N Í
41. Rady města

konané dne 7.6.2021

Smuteční síň Nové Město na Moravě - studie

Radě města je v návaznosti na závěry s předchozí schůze RM opětovně předkládán seznam dalších 5 architektů 
a architektonických kanceláří, které v posledních letech byli úspěšní (oceněni) se svojí studií a následně 
zajišťovali zpracování i projektové dokumentace na smuteční síně, které byly již realizovány pro města v České 
republice. 

§ 102 odst. 3 zák. o obcích

I. Rada města ukládá
- odboru investic prověřit zejm. časových kapacity architektů č.......... za účelem jejich následného oslovení 
pro zpracování Studie Smuteční síně v Novém Městě na Moravě
- odboru finančnímu připravit následně návrh na navýšení organizace Smuteční síně v rozpočtu pro rok 
2021 tak, aby bylo možné zpracování studie osloveným uchazečům zadat

Stanislav Marek
místostarosta

Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera

Schvalovatel: Mgr. Petr Hanych

Zpracovatel: Ing. Andrea Kramárová

Vyjádření: - předkládán návrh dle závěrů předchozí schůze RM 

Na vědomí:

Předpokládaná doba trvání: 00:15

Text důvodové zprávy: V návaznosti na úkoly z RM a revokaci usnesení z 37. rady města, bod 
usnesení 5/37/RM/2021 je radě města předkládán nový seznam pěti  
možných architektů, kteří se v posledních 5 letech úspěšně podíleli 
na zpracování studie smuteční síně v obdobných městech v ČR. 
Vytipovaní architekti pro diskusi radě města jsou uvedeni v příloze č. 1 
tohoto materiálu. Jednotliví architekti dosud nebyli se záměrem města 
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osloveni, tudíž jejich případné časové kapacity i finanční nároky za 
zpracovanou studii nejsou v současnosti známy.
Současně v příloze 2 jsou opětovně uvedeny zadávací podmínky pro 
zpracovatele studie, které byly rovněž dne 22.2.2021 na 37. zasedání 
rady města schváleny.

S ohledem na rozsah a koncepci smuteční síně je otázka, zda do studie 
nové smuteční síně nadále požadovat zakomponování umístění tzv. 
kadovských křížů zejm. z důvodů, že
- smuteční síň je zamýšlena jako univerzální prostor pro občany různých 
náboženských vyznání, tak i pro občany bez vyznání
- kadovské kříže a pomníky historicky mapují průmyslovou výrobu železa 
na celém Novoměstsku. 
Možnosti čerpat dotace na obnovu křížů jsou v současnosti dvě:
- pokud by ty kříže byly součástí sbírkového fondu např. Horáckého 
muzea, je možné využít dotaci z MK ČR na restaurování sbírek za účelem 
jejich výstavy
- pokud by kříže byly MK ČR prohlášeny za movité kulturní památky ve 
smyslu památkového zákona (časově náročnější varianta), bylo by možné 
využít opět dotační titul z MK ČR

Fin. krytí akce je zajištěno v rozpočtu města na rok 2021 ve výši pouze 
151 tis. Kč, s tím, že nelze předpokládat, že tato částka bude dostačující 
v případě zadání zpracování studie všem 5 navrhovaným architektům.

Materiál obsahuje: Příloha - č.1 - návrh architektů (Veřejná)
Příloha - č.2 - specifikace podkladů pro zpracování studie (Veřejná)

Materiál projednán:

Přizváni:
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