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1) Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo města Žatce schvaluje rozdělení finančních prostředků z Programu regenerace MPR
a MPZ pro rok 2017 dle předloženého návrhu:
Městská památková rezervace: 1 220 000,- Kč

Objekt

č. p. 8

č. p. 49
č. p. …..

Dotace
Celkové náklady z programu
Charakteristika obnovy
akce v Kč
regenerace
MPR v Kč

Oprava fasády, omítek i
nátěru (včetně
podloubí)
Částečná oprava
fasády, provedení
nového nátěru a
výměna klempířských
prvků
Obnova fasády a výplní
otvorů

Podíl
města v
Kč

Podíl vlastníka
v Kč

126 000
253 677,77

127 677,77
0

98 000
196 309,69
365 084,00

98 309,69
0

182 000

36 509

146 575,00

č. p. 137

č. p. 149

č. p.
150,151
č. p. ….

č. p. …..
CELKEM

Oprava fasády,
provedení nového
nátěru a výměna oken
ze dvora, repase oken
z náměstí, výměna 5 ks
gar. vrat a 5 ks výdřevy
nadsvětlíku a repase 1
ks dřevěných vrat
Oprava fasády, omítek i
nátěru (včetně
podloubí) a
oplechování
Lokální oprava fasády,
oprava omítek v
podloubí, provedení
nového nátěru a oprava
klempířských prvků
oprava fasády - celý
dům
Obnova fasády do
ulice, nátěr soklu,
obnova fasády do
dvora, oprava gotické
zdi (+ omítky) ve dvoře

250 000

617 114,85

367 114,85

0
109 000

219 740,00

110 740,00
0

262 000
524 667,08
126 500,00

262 667,08
0

63 000

12 650

130 000
261 345,63
2 564 439,02

1 220 000

50 850,00

105 210,63
26 135
75 294

1 269 145,02

O: Ing. Havelka
T: 31. 3. 2017

2) Zdůvodnění:
Rada Města Žatce doporučuje Zastupitelstvu Města Žatce usnesením č. 129/17 ze dne
6.3.2017 schválit rozdělení finančních prostředků z Programu regenerace městských
památkových rezervací a městských památkových zón pro rok 2017 dle výše předloženého
návrhu.
Ministerstvo kultury rozhodlo o rozdělení státní finanční podpory v Programu regenerace
městských památkových rezervací a městských památkových zón (dále jen MPR, MPZ) pro
rok 2017. Pro MPR Žatec činí podpora 1 220 000,-Kč, pro MPZ Žatec je ve výši 0,-Kč (v MPZ
neprojevil letos žádný vlastník nemovitosti zájem o podporu).
Maximální výše dotace z Programu regenerace MPR a MPZ je 50 % celkových nákladů
v daném roce. Dle platných předpisů činí podíl města min. 10 % z celkových nákladů akce
v daném roce – u akcí realizovaných jiným vlastníkem než je město.

Zdroje
Prostředky vlastníka nebo uživatele, případně jiné
neveřejné zdroje
Rozpočet města
Prostředky z Programu

města, kraje

FO, PO

min. 50 %

min. 40 %

0

min. 10 %

max. 50 %

max. 50 %

Dne 14.2.2017 zasedala komise pro výstavbu a regeneraci MPR, MPZ. Komise na svém
jednání projednala a schválila přerozdělení finančních prostředků ve výši 1 220 000 Kč (kvóta
MKČR) z Programu regenerace MPR a MPZ pro letošní rok. Byly doporučeny k podpoře tyto
akce:
1. č. p. 8 - Město Žatec, jež žádá o dotaci na akci Oprava fasády, omítek i nátěru (včetně
podloubí)
2. č. p. 49 - Město Žatec, jež žádá o dotaci na akci Částečná oprava fasády, provedení
nového nátěru a výměna klempířských prvků
3. č. p. ….. - …………………, spol. s.r.o., jež žádá o dotaci na akci Obnova fasády
a výplní otvorů
4. č. p. 137 - Město Žatec, jež žádá o dotaci na akci Oprava fasády, provedení nového
nátěru a výměna oken ze dvora, repase oken z náměstí, výměna 5 ks gar. vrat a 5 ks
výdřevy nadsvětlíku a repase 1 ks dřevěných vrat
5. č. p. 149 - Město Žatec, jež žádá o dotaci na akci Oprava fasády, omítek i nátěru
(včetně podloubí) a oplechování
6. č. p. 150,151 - Město Žatec, jež žádá o dotaci na akci Lokální oprava fasády, oprava
omítek v podloubí, provedení nového nátěru a oprava klempířských prvků
7. č. p. ……. - ……………., jež žádá o dotaci na akci oprava fasády - celý dům
8. č. p. …. - ……………………., jež žádá o dotaci na akci Obnova fasády do ulice, nátěr
soklu, obnova fasády do dvora, oprava gotické zdi (+ omítky)
ve dvoře
Komise na svém jednání schválila přerozdělení kvóty z Ministerstva kultury ČR ve výši
1 220 000,-Kč pro MPR následovně:
č. p. 8
č. p. 49
č. p. …..
č. p. 137

……………… 126.000,- Kč
……………… 98.000,- Kč
……………… 182.000,- Kč
……………… 250.000,- Kč

č. p. 149
č. p. 150,151
č. p. …….
č. p. ……..

……………… 109.000,- Kč
……………… 262.000,- Kč
……………… 63.000,- Kč
……………… 130.000,- Kč

Komise doporučuje RM resp. ZM toto přerozdělení schválit.
Podíl Města Žatce na spolufinancování akcí, kde není Město Žatec vlastníkem, celkem letos činí
75 294,-Kč. Tyto prostředky jsou zahrnuty v rozpočtu města na rok 2016.
Úplné žádosti včetně všech
na Ministerstvo kultury ČR.

požadovaných

dokladů

budou

následně

3) Stanovisko odboru:
Odbor Kancelář úřadu – dotace doporučuje schválit dle předloženého návrhu.

.

odevzdány

