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Město Čáslav

Zastupitelstvo města
19. 04. 2021

VYHODNOCENÍ PROGRAMU REGENERACE
MĚSTSKÉ PAMÁTKOVÉ ZÓNY ZA ROK 2020

Předkládá:
Mgr. Filip velímský, Ph.D., člen Rady města

Zpracovala:

Be. jiřina Kožená, vedoucí odboru školství, kultury a památkové péče

Návrh na usneseni: .
... /2021 VYHODNOCENÍ PROGRAMU REGENERACE MPZ ZA ROK 2020
Zastupitelstvo města Čáslavi schvaluje vyhodnoceni programu regenerace městské
památkové zóny za rok 2020, podle předloženého hodnocení.

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 žádosti 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 . . , oprava hradebních zdí p.č.

Hradebni opevnení 7 761 000,00 1957/1, 1957/2, 370/1,
Čáslav 370/2, 370/3, 19 st. 168

Město Čáslav Pomnikjana Žižky 443 900,00 Réstaurování 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 Richterovi Oprava a výměna 347 000,00 Oprava a výměna oken

oken Cp. 251
Římskokato|ická cIrkev Kostel sv. Petra a 977 000,00 Restaurátorské a

Pavla kamenosochařské práce

l



\1
cás av

Pravidla rozdě|enífinančnÍch prostředků:

Majitel objektu Podíl města Podíl státu Podíl vlastníka

CIrkev min. 10 % max. 50 % min. 40 %

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

_Město, obec min. 50 % max. 50 %

Komise regenerace MPZ při Mělj Čáslav navrhla 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
Státní Příspěvek města v KČ/Nazev akce CELKEM v Kc V, V

prispevek v Kc podíl vlastnika, vratka
268 000,00

Restaurováni pomníku 386 000,00 69,43% 118 000,00
Jana žižky na náměstijana 100 % viz příloha 30,57 %
Žižky z Trocnova v Čáslavi procentuální

rozdělení

, . vlastník 64 781,00Oprava a výmena oken 161 951,00 78 170,00 40,00 %
v obytném domě Cp. 251' 100 % 48,26 % město 19 000,00

Čáslavi 11,74 %

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

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

CELKEM 1 117 951,00 631170,00 486 781,00

Komise navrhla rozdělenI státního příspěvku v celkové výši 645 tis. KČ /vratka st. příspěvku
13,83 tis. KČ/ rozdělit na tYto akce:
Restaurování sochy jana Žižky včetně opravy kamenného soklu, kdy na restaurování 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 Rozhodnuti o restaurování, byl zpracován restaurátorský záměr včetně
položkového rozpočtu. RM/49/2020 dne 5.2.2020 schválila obeslání firmy -
akademický sochař a restaurátor, k podáni nabídky v rámci zadáni zakázky
malého rozsahu formou uzavřené výzvy. Na restaurování pomníku město Čáslav získalo
dotaci z programu 2020 pro poskytování dotaci z rozpočtu Stč. Kraje ze Stč. Fondu kultury a
obnovy památek v rámci Tematického zadáni obnova kulturních památek. Smlouva č.
S-6167/KUL/2020 ze dne 15. 9. 2020 na částku 266,34 tis. KČ, na pomník vyčerpána částka
175,90 tis. Kč, Stč. Kraji vrácena částka 90,44 tis. KČ z důvodu nevyčerpání finančních
prostředků /R0 Č. 6/2020/. Restaurování pomníku proběhlo úspěšně restaurátorem J.
PospIšilem za dohledu Státní památkové péče MěÚ Čáslav a pracovnice NPÚ.
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obytný dům Cp. 251 v osobním vlastnictví manželů 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. Vrácení části dotace od MK ČR z výše uvedeného
programu v celkové výši 13,83 tis. KČ z důvodu nevyčerpání finančních prostředků /RO č.
6/2020, RO č. 7/2020/. Oprava a výměna oken proběhla za dohledu pracovnice NPÚ a Státní
památkové péče Mělj Čáslav.
Kostel sv. Petra a Pavla, ŘImskokatoIická 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
restaurátorské a kamenosochařské práce. Vzhledem k finančním možnostem snížen celkový
objem restaurátorských prací i finančních prostředků. Restaurátorské a kamenosochařské
práce na kostele proběhly během roku 2020 za za dohledu pracovnice NPÚ a Státní
památkové péče MěÚ Čáslav.

Město Čáslav, v rámci Programu regenerace MPR a MPZ, přispělo na opravu památek
částkou 194 tis. KČ bez DPH, na pomník j. Žižky 118 tis. KČ a 76 tis. KČ vC. DPH - min. 10%
podílem dle pravidel rozdě|enjfinančnÍch prostředků na další dvě akce.

PřIloha:
Vyhodnoceni programu regenerace MPZ Čáslav 2020 - k nahlédnutí
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