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Návrh na usnesení:
... /2020 VYHODNOCENÍ PROGRAMU REGENERACE MPZ' ZA ROK 2019
Zastupitelstvo města Čáslavi schvaluje vyhodnocení Programu regenerace městské
památkové zóny za rok 2019, podle předloženého hodnocení.

Důvodová zpráva :
Pro rok 2019 získalo město Čáslav z rozpočtu státu částku 775 000 KČ. Komise regenerace
MPZ při MěÚ Čáslav dne 12. 2. 2019 posuzovala 3 žádosti o finanční příspěvek v rámci
Programu regenerace městské památkové zóny. Byly to nás|edujÍcÍ akce:

žadatel objekt Celková částka Popis záměru
Městský dům čp· 60 000,00 Oprava oken

147
Město Čáslav , V . oprava hradebních zdi p.č.

Hradebni opevněn' 10 380 000,00 1957/1, 1957/2, 370/1,
Čáslav 370/2, 370/3, 19 st. 168

Město Čáslav budova Cp. 197 - Oprava a obnova výplni,
sídlo městské 895 000,00 "ýměna -oken a dveří

knihovny, MěÚ a
lC

Pravidla rozdělenÍfinančních 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 %
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Komise regenerace MPZ při MěÚ Čáslav navrhla rozdělit finanční příspěvek státu a schválit
finanční podíl města pro tuto uvedenou akci (ceny jsou uváděny bez DPH):
Konečný návrh přiděleni finančního příspěvku státu a schválení finančního podílu města
takto:

ceny bez DPH
Státní Příspěvek města v KČ/

Nazev akce CELKEM v Kc prispevek v Kc podíl vlastníka
Udržovací práce - oprava 1 858 142,00 775 000,00 1 083 142,00
hradebnízdi za Grandem 100 % 41,70 % 58,30%

19 st. 168
CELKEM 1 858 142,00 775 000,00 1 083 142,00

Komise navrhla celý státní příspěvek na akci Udržovací práce - oprava hradební zdi za
Grandem. Připravenost akce z hlediska státní památkové péče byla, kdy pod č.j.
MěÚ/2907/2018/ŠKP bylo dne 26. 3. 2018 vydáno závazné stanovisko, dále i z hlediska
stavebního úřadu, kdy pod č.j. MěÚ/706/2019 bylo dne 28. 1. 2019 vydáno stavební
povoleni. Dokumentace Statické posouzení a návrh opravy hradební zdi zpracovala firma
SATER - PROJEKT s.r.o. Kolin.
Město Čáslav obdrželo dotaci na základě podané žádosti, a to od Středočeského kraje
z Programu kultura a obnova památek 2019 ve výši 500 tis. KČ. V žádosti podané na kraj byl
vlastní podíl žadatele podle zadávací dokumentace ve výši 2 118 872 KČ tedy 80,908% na
celkových nákladech, dotace - 500 000 KČ činila 19,092 % dle žádosti, celkové náklady
opravy dle dokumentace byly v žádosti 2 618 872 KČ /100%/.
RM Čáslavi svým usnesením č. 76/2019 dne 6. 2. 2019 schválila obeslání firem na výše
uvedenou akci, jednalo se o otevřenou výzvu, byla tedy zveřejněna i na profilu zadavatele
v terminu od 19. 2. 2019 - 12:00 do 5. 3. 2019 - 12:00. Zakázku získala firma DALFOS s.r.o.,
Libenice 44, 280 02 Kolín, lČ: 62966511, splnila ji v daném termínu od 15. 5. do 31. 10. 2020.
Cena dle smlouvy s dodavatelskou firmou DALFOS Kolín byla v celkové výši 2 248 352 KČ vC.
DPH 21%, tedy cena opravy v nižší výši, než bylo uvedeno v žádosti o dotaci, tedy město
mohlo využít dotaci od Středočeského kraje ve výši 429 435,23 KČ /v rámci svého podilu/.
Nevyčerpanou část dotace město vrátilo.

Akce opravy památky proběhla bez potíží a byly dodrženy podmínky Programu regenerace
MPR a MPZ na rok 2019. Opravy prováděny pod státním stavebním dozorem, v souladu
s vydanými závaznými stanovisky, která vydal MěÚ Čáslav, odbor ŠKP, na stavbě probíhaly
pravidelné kontrolnI dny.

Zpráva o vyhodnocení Programu regenerace 2019 včetně fotodokumentace je připravena lx
k nahlédnutí.
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