
Město Nové Město na Moravě

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

konané dne 26.7.2021

Žádost o dotaci na opravu nemovité kulturní památky - vodní mlýn Petrovice

Barokní vodní mlýn v Petrovicích s číslem popisným 16 je ojedinělá zachovalá technická památka na 
Novoměstsku. Cílem současných vlastníků je vodní mlýn opravit, uvést do původního stavu a zprovoznit jej za  
účelem vzniku muzea.
V návaznosti na usnesení č. 18/14/ZM/2020 ze zasedání Zastupitelstva města Nové Město na Moravě ze dne 
14.12.2020, kdy město deklarovalo, že pokud obdrží společnost FJT Invest s.r.o., která mlýn vlastní, dotaci 
od Kraje Vysočina na opravu vodního mlýna v Petrovicích, je připraveno této společnosti finančně pomoci, a to 
ve výši 10% uznatelných  nákladů na opravu. Vzhledem k tomu, že společnost FJT Invest s.r.o. (dále jen 
žadatel) dotaci na opravu vodního mlýna od Kraje Vysočina obdržela (viz přiložená smlouva ze dne 02.06.2021), 
a to ve výši 350 tis. Kč, požádala společnost město Nové Město na Moravě o poskytnutí neinvestiční dotace ve 
výši 181 500,- Kč na opravu střechy hlavní budovy nemovité kulturní památky barokního vodního mlýna č.p. 16 
v Novém Městě na Moravě, místní části Petrovice, rej. číslo památky 106610, parcelní číslo pozemku 252/1 k.ú. 
Petrovice. Žádost byla podaná dne 24.6.2021 pod číslem JID MUNMNM /12545038/2021.
Předmětem žádosti o neinvestiční dotaci je 1. etapa rozsáhlých rekonstrukčních prací, které spočívají ve výměně 
stávající střešní krytiny za modřínový šindel (dvojité krytí včetně laťování) a prací s tím souvisejících na hlavní 
budově vodního mlýna v Petrovicích. Celkové náklady na obnovu jsou v letošním roce v plánované částce 1, 815 
mil. Kč.
Kromě dotace od Kraje Vysočina má žadatel přislíbenou dotaci z MK ČR z Havarijního programu, a to také ve 
výši 350 tis. Kč.

§ 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

I. Rada města doporučuje
Zastupitelstvu města Nové Město na Moravě poskytnout společnosti FJT Invest s.r.o. se sídlem 
Komenského 249, 664 52 Sokolnice, IČ: 26348390 neinvestiční dotaci  ve výši 181 500,- Kč na opravu 
střechy a dalšími pracemi s tím souvisejícími na hlavní budově nemovité kulturní památky barokního 
vodního mlýna č.p. 16 v Novém Městě na Moravě, místní část Petrovice, rej. číslo památky 106610, 
parcelní číslo pozemku 252/1 k.ú. Petrovice, a za tím účelem schválit veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí 
dotace uzavřené mezi městem Nové Město na Moravě a žadatelem tj., společností FJT Invest s.r.o. se 
sídlem Komenského 249, 664 52 Sokolnice.

Michal Šmarda
starosta
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Předkladatel: Michal Šmarda

Schvalovatel: Mgr. Lenka Klapačová

Zpracovatel: PhDr. Žofie Řádková

Vyjádření: Barokní vodní mlýn v Petrovicích je ojedinělá zachovalá technická 
památka na Novoměstsku. Cílem současných vlastníků je vodní mlýn 
opravit, uvést jej do původního stavu a zprovoznit jej za  účelem vzniku 
interaktivního muzea. V návaznosti na výše uvedené a na usnesení č. 
18/14/ZM/2020 Zastupitelstva města Nové Město na Moravě ze dne 
14.12.2020 a poskytnutí dotace z Kraje Vysočina doporučujeme žadateli 
společnosti FJT Invest s.r.o. IČ 26348390 poskytnout neinvestiční dotaci 
na opravu střechy nemovité kulturní památky - mlýna č.p. 16 v Novém 
Městě na Moravě místní části Petrovice a za tím účelem schválit 
veřejnoprávní smlouvu.

Na vědomí:

Předpokládaná doba trvání: 00:05

Text důvodové zprávy: V návaznosti na usnesení č. 18/14/ZM/2020 ze zasedání Zastupitelstva 
města Nové Město na Moravě ze dne 14.12.2020 požádala společnost 
FJT Invest s.r.o. (dále jen žadatel) město Nové Město na Moravě o 
neinvestiční dotaci ve výši 181 500,- Kč na opravu střechy nemovité 
kulturní památky vodního mlýna č.p. 16 v Petrovicích, rej. číslo památky 
106610, parcelní číslo pozemku 252/1 k.ú. Petrovice. Žádost byla podána 
dne 24.6.2021 pod číslem JID NMNM 12545038.
Předmětem žádosti o neinvestiční dotaci je 1. etapa rozsáhlých 
rekonstrukčních prací, které spočívají ve výměně stávající střešní krytiny 
za modřínový šindel (dvojité krytí včetně laťování) a prací s tím 
souvisejících na hlavní budově vodního mlýna. Celkové náklady na 
obnovu památky jsou v letošním roce v plánované částce 1, 815 mil. Kč.
 Na opravu střechy vodního mlýna poskytl dotaci Kraj Vysočina ve výši 
350 tis. Kč (smlouva ze dne 02.06.2021) a dále má žadatel přislíbenou 
dotaci z MK ČR z Havarijního programu, také ve výši 350 tis. Kč.

Materiál obsahuje: Příloha - Žádost o dotaci - mlýn Petrovice (Veřejná)
Příloha - Smlouva o poskytnutí dotace uzavřená mezi žadatelem a Krajem 
Vysočina ze dne 2.6.2021 (Veřejná)

Materiál projednán: starostou města

Přizváni:
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