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Návrh na usnesení:
... /2020 PROGRAM REGENERACE MPZ ZA ROK 2020
Zastupitelstvo města Čáslavi schvaluje rozdělení finančního příspěvku státu a finanční
příspěvek města pro rok 2020 na podporu obnovy kulturních památek v rámci Programu
regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zÓn, podle
předloženého návrhu.

Důvodová zpráva :
Pro rok 2020 získalo město Čáslav z rozpočtu státu Částku 645 000 KČ. Komise regenerace
MPZ při MěÚ Čáslav dne 2. 3. 2020 posuzovala 5 žádostí o finanční příspěvek v rámci
Programu regenerace městské památkové zóny. Byly to nás|edujÍcÍ akce:

V Kč

Celková
žadatel objekt předpokládaná Popis záměru

Částka
Město Čáslav , V , oprava hradebních zdí p.č.

Hradebni opevnen' 7 761 000,00 1957/1, 1957/2, 370/1,
Čáslav

370/2, 370/3, 19 st. 168
Město Čáslav Pomníkjana Žižky 443 900,00 Restaurování a oprava

z Trocnova pomníku
Město Čáslav Oprava a výměna - Oprava a obnova výplní,

okna do dvora - 977 000,00 výměna oken
budova Cp. 1

Manželé R Oprava a výměna 347 000,00 Oprava a výměna oken
oken Cp. 251

ŘímskokatoIická církev Kostel sv. Petra a 977 000,00 Restaurátorské a
Pavla kamenosochařské práce
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Pravidla rozdě|enífinančnÍch prostředků:

Majitel objektu Podíl města Podíl státu Podíl vlastníka

Církev min. 10 % max. 50 % min. 40 %

Soukromý vlastník min. 10 % max. 50 % min. 40 %

Město, obec min. 50 % max. 50 %

Komise regenerace MPZ při MěÚ Čáslav navrhuje rozdělit finanční příspěvek státu a schválit
finanční podíl města pro tyto niže uvedené akce (ceny jsou uváděny bez DPH u města Čáslav,
neboť je plátcem, ostatní neplátci ceny s DPH):

ceny bez DPH u města, s DPH ostatní

Název akce CELKEM v KČ Státní Příspěvek města v KČ/příspěvek v KČ podíl vlastníka
268 000,00

Restaurování pomníku 386 000,00 69,43%
Jana Žižky na náměstíjana 100 y viz příloha 118 000,00
Žižky z Trocnova v Čáslavi ° procentuální 30,57%

rozdělení
vlastník 75 244,00

Oprava a výmena oken 186 244,00 92 000,00 40,40%
v obytném domě Cp. 251" 100% 49,40% město 19 000,00

Čáslavi 10,20%

vlastník 228 000,00
Restaurátorské a 570 000,00 285 000,00 40%

kamenosochařské práce 100% 50% město 57 000,00
10%

CELKEM 1 142 244,00 645 000,00 497 244,00

Komise navrhuje státní příspěvek v celkové výši 645 tis. KČ rozdělit na tyto akce:
Restaurování sochy Jana Ž"žky včetně opravy kamenného soklu, kdy na restaurován' lze
čerpat příspěvek ve stoprocentní výši, na opravu soklu max. 50%. Připravenost akce
z hlediska státní památkové péče je, kdy pod č.j. MěÚ/24274/2019/ŠKP ze dne 24.10.2019
bylo vydáno Rozhodnutí o restaurování, byl zpracován restaurátorský záměr včetně
položkového rozpočtu. RM/49/2020 dne 5.2.2020 schválila obeslání firmy - josef PospIšil,
akademický sochař a restaurátor, Kutná Hora, k podáni nabídky v rámci zadání zakázky
malého rozsahu formou uzavřené výzvy.
obytný dům Cp. 251 v osobním vlastnictví manželů R připravenost z hlediska
státní památkové péče je, kdy pod č.j. MěÚ/27746/2019/ŠKP ze dne 10.11.2019 bylo vydáno
Závazné stanovisko na opravu a výměnu oken. Změna v celkové ceně nastala úhradou zálohy
na výrobu oken truhlářství již v roce 2019.
Kostel sv. Petra a Pavla, ŘImskokatolická cIrkev, připravenost z hlediska státní památkové
péče je, kdy pod č.j. 27993/2019/ŠKP ze dne 10.11.2019 bylo vydáno Závazné stanovisko na
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restaurátorské a kamenosochařské práce. Vzhledem k finančním možnostem snížen celkový
objem restaurátorských prací j finančních prostředků.

Město Čáslav, v rámci Programu regenerace MPR a mpz, přispěje na opravu památek
Částkou 118 tis. KČ bez DPH na pomníkj. Žižky a 76 tis. KČ vC. DPH -10% podílem dle pravidel
rozdě|enífinančních prostředků.

Komise pro reReneraci kulturních památek nenavrhla státní finanční příspěvek na akce:
Výměna oken Cp. 1, neboť dle zásad programu výměna nesplňuje podmínku přesných kopií
oken. Připravenost akce z hlediska státní památkové péče je, kdy pod č.j. MěÚ/24376/2019
ze dne 10.11.2019 bylo vydáno Závazné stanovisko na výměnu oken Cp. 1. RM/48/2020 dne
5.2.2020 schválila obeslání firem k podání nabídky v rámci zadání zakázky malého rozsahu
formou uzavřené výzvy /cena zakázky 807,50 tis. KČ bez DPH/. Následně vybraného
dodavatele schválí RM a dojde k uzavření smlouvy o dílo. Náklady na výměnu oken Cp. 1
budou finančně kryty z rozpočtu města.
Hradební opevnění Čáslav, dochází k postupnému dořešení vlastnických vztahů a uzavíránÍ
smluv. V rozpočtu města částka 500 tis. KČ na nutné zabezpečeni hradeb u Žižkovy brány,
osloven statik Ing. D z firmy SATER Kolin se žádostí o posouzeni aktuálního stavu
hradebního opevnění.

Příloha:
Tabulky - rekapitulace akcí obnovy a procentuální rozdělení
Anketní dotazník k programu regenerace - lx k nahlédnutí
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