
Město Nové Město na Moravě

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

konané dne 6.9.2021

Návrh na vyhlášení výzvy pro poskytnutí dotací na obnovu památek z Programu regenerace MPZ 
Nové Město na Moravě na rok 2022

V souladu se Zásadami MK ČR a schváleným Programem regenerace Městské památkové zóny Nové Město na 
Moravě (dále jen MPZ) a zákonem č. 250/2000 Sb., v platném znění a městským dotačním programem "Pravidla 
Zastupitelstva města pro poskytování příspěvku města na obnovu a údržbu objektů v Městské památkové zóně 
Nové Město na Moravě a ostatních památek na Novoměstsku" vyhlašuje město na kalendářní rok 2022 výzvu na 
poskytnutí dotací města na obnovu a opravu všech nemovitých kulturních památek a objektů v  MPZ Nového 
Města na Moravě.
Termín zahájení příjmu žádostí je navržen na 8.10.2021 a termín ukončení příjmu žádostí je navržen 8.11.2021.

§85 písm. c) zák. o obcích

I. Rada města vyhlašuje
v souladu se Zásadami MK ČR, schváleným Programem regenerace městské památkové zóny Nové Město 
na Moravě a "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" výzvu na 
poskytnutí dotací na obnovu a údržbu nemovitých kulturních památek a ostatních objektů v Městské 
památkové zóně Nové Město na Moravě pro rok 2022 včetně podmínek výzvy, a to dle přílohy materiálu

Michal Šmarda
starosta

Předkladatel: Michal Šmarda

Schvalovatel: Mgr. Lenka Klapačová

Zpracovatel: PhDr. Žofie Řádková

Vyjádření: V souladu s výše uvedeným doporučuje odbor ŠKSV vyhlásit výzvu na 
poskytnutí dotací města na obnovu a opravu všech nemovitých kulturních 
památek a ostatních objektů v MPZ Nové Město na Moravě na rok 2022 
dle předloženého návrhu.

Na vědomí:
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Předpokládaná doba trvání: 00:05

Text důvodové zprávy: V souladu se Zásadami MK ČR a schváleným Programem regenerace 
Městské památkové zóny Nové Město na Moravě (dále jen MPZ) a 
zákonem č. 250/2000 Sb., v platném znění a městským dotačním 
programem "Pravidla Zastupitelstva města pro poskytování příspěvku 
města na obnovu a údržbu objektů v Městské památkové zóně Nové 
Město na Moravě a ostatních památek na Novoměstsku" vyhlašuje město 
na kalendářní rok 2022 výzvu na poskytnutí dotací města na obnovu a 
opravu všech nemovitých kulturních památek a objektů v  MPZ Nového 
Města na Moravě.
Obnova památek města z Programu na rok 2022
Do Programu regenerace na příští rok navrhujeme zařadit obnovu vrat na 
čelní fasádě budovy 1. ZŠ. Vzhledem k tomu, že se nejedná o 
nemovitou památku, je třeba zažádat o dotaci z tzv. zbytkových peněz 
programu.
Dále proběhlo jednání s panem farářem Kulifajem z Farního úřadu církve 
římskokatolické v Novém Městě, na kterém bylo dojednáno, že do 
Programu na rok 2022 bude zařazeno restaurování sochy sv. Jana 
Nepomuckého, která je umístěna za presbytářem katolického kostela.
S touto nabídkou byla oslovena i ředitelka Horácké galerie.
V souladu s výše uvedeným doporučujeme radě města vyhlásit výzvu na 
poskytnutí dotací města na obnovu a opravu všech nemovitých kulturních 
památek a ostatních objektů v MPZ Nové Město na Moravě na rok 2022.

Materiál obsahuje: Příloha - Tiskopis žádosti (Veřejná)
Příloha - Výzva na obnovu památek na rok 2022 (Veřejná)

Materiál projednán: každoročně RM

Přizváni:
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