MĚSTO HRANICE

MATERIÁL
pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 25. 4. 2019

Bod programu:

17

Předkládá:

Rada města

Okruh zpracovatelů:

Odbor školství, kultury a tělovýchovy; Kaštovská Barbora

Zpracoval:

Mgr. Vojtěch Bušina, vedoucí odboru školství, kultury a tělovýchovy
Barbora Kaštovská, referentka odboru školství, kultury a
tělovýchovy

Název bodu:

Podání žádosti o dotaci – Program regenerace městských
památkových rezervací a městských památkových zón na rok
2019

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo města Hranic po projednání:
1. schvaluje/neschvaluje
Podání žádosti o dotaci na projekt Restaurování sochy Panny Marie Bolestné z dotačního
titulu Ministerstva kultury ČR Program regenerace městských památkových rezervací (MPR)
a městských památkových zón (MPZ) na rok 2019, za podmínek uvedených v důvodové
zprávě.
T: 20. 06. 2019
O: Mgr. V. Bušina

2. schvaluje/neschvaluje
Rozpočtové opatření:
a)
odd.§ 3322
pol. 5171 orj. 03
Kč
b)
odd.§ 3322
pol. 5493 orj. 03
Kč
c)
odd.§ 6399
pol. 6901 orj. 16
Kč

org. 20 00000 000000

+ 531 960,-

org. 20 00000 000000

- 100 000,-

org. 70 00000 000000

- 431 960,-

ad a) Restaurování sochy Panny Marie Bolestné – zapsaná památka, realizace OŠKT
ad b) Rozpočtovaný podíl města na dotaci z programu regenerace
ad c) Snížení investiční rezervy města
T: 20. 06. 2019
O: Ing. Vladimír Zemek

3. pověřuje
Starostu města podpisem žádosti o dotaci na projekt Restaurování sochy Panny Marie
Bolestné z dotačního titulu Ministerstva kultury ČR Program regenerace městských
památkových rezervací (MPR) a městských památkových zón (MPZ) na rok 2019, dle
důvodové zprávy.
4. schvaluje/neschvaluje
Podání žádosti o dotaci na projekt Restaurování stropních maleb radnice z dotačního titulu
Ministerstva kultury ČR Program regenerace městských památkových rezervací (MPR) a
městských památkových zón (MPZ) na rok 2019, za podmínek uvedených v důvodové
zprávě.
T: 20. 06. 2019
O: Mgr. V. Bušina

5. schvaluje/neschvaluje
Rozpočtové opatření:
a)
odd.§ 3322
pol. 5171 orj. 03
b)
odd.§ 6399
pol. 6901 orj. 16

org. 30……000000
org. 70 00000 000000

+ 559 275,- Kč
- 559 275,- Kč

ad a) Restaurování stropních maleb na radnici č. p. 71 – zapsaná památka, realizace OSM
ad b) Snížení investiční rezervy města
T: 20. 06. 2019
O: Ing. Vladimír Zemek
6. pověřuje
Starostu města podpisem žádosti o dotaci na projekt Restaurování stropních maleb radnice z
dotačního titulu Ministerstva kultury ČR Program regenerace městských památkových
rezervací (MPR) a městských památkových zón (MPZ) na rok 2019, dle důvodové zprávy.
T: 20. 06. 2019
O: Mgr. V. Bušina

Předcházející usnesení ve věci:
318/2019-RM 9 ze dne 9. 4. 2019
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Důvodová zpráva:
ad bod 1 a 4 usnesení:
Odbor školství, kultury a tělovýchovy (dále jen OŠKT) obdržel sdělení od Ministerstva kultury
České republiky o přidělení kvóty státní finanční podpory v Programu regenerace MPR a
MPZ na rok 2019. Pro MPZ Hranice byla přidělena kvóta ve výši 400 000,- Kč.
Pracovní skupina pro dotační titul Programu regenerace MPR a MPZ ČR na svém jednání
doporučila využít částku dotace 400 000,- Kč na níže uvedené akce o celkovém rozpočtu 1
091 235,- Kč:
1. Restaurování sochy Panny Marie Bolestné v Komenského ulici, parc. č. 2445/12, kulturní
památka ÚSKP ČR 29055/8-423.
Předpokládané rozpočtové náklady
Dotace z Ministerstva kultury ČR
Podíl města

531 960,-Kč
200 000,-Kč
331 960,-Kč

Akci bude realizovat OŠKT.
2. Restaurování stropních maleb radnice č.p. 71 na Masarykově náměstí v Hranicích, parc.
č. st. 124, nemovitá kulturní památka ÚSKP ČR 34072/8-432.
Předpokládané rozpočtové náklady
Dotace z Ministerstva kultury ČR
Podíl města

559 275,-Kč
200 000,-Kč
359 275,-Kč

Akci bude realizovat odbor správy majetku.
Aby se předešlo vrácení části dotace ze státního rozpočtu, navrhuje Pracovní skupina
realizaci obou výše uvedených akcí za účelem splnění podmínky minimální 50% finanční
spoluúčasti. Celkový finanční podíl Ministerstva kultury ČR je 400 000,- Kč. Celkový finanční
podíl města Hranice je 691 235,- Kč.
Rada města Hranic po projednání doporučuje Zastupitelstvu města Hranic schválit podání
žádosti o dotaci na akci Restaurování sochy Panny Marie Bolestné v Komenského ulici a na
akci Restaurování stropních maleb radnice z dotačního titulu Ministerstva kultury ČR
Program regenerace MPR a MPZ ČR na rok 2019.
ad bod 2 a 5 usnesení:
V rozpočtu města na rok 2019 nejsou na tyto akce vyčleněny finanční prostředky, vyjma 100
000,- Kč na kapitole OŠKT určených každoročně na případnou spoluúčast města v rámci
Programu regenerace MPR a MPZ.
Zbývající nutná výše finančních prostředků na celkové předfinancování obou akcí ve výši
991 235,- Kč bude financována z investiční rezervy města, která je vytvořena snížením
výdajů na rozpočtovanou akci Regenerace panelového sídliště Struhlovsko II. etapa, jejíž
realizace proběhne až v roce 2020. Jinými volnými zdroji rozpočet města tuto chvíli
nedisponuje.
Rada města Hranic po projednání doporučuje Zastupitelstvu města Hranic schválit
rozpočtové opatření na výše uvedené žádosti o dotace.
Projednáno v komisi RM - Pracovní skupina pro dotační titul Program regenerace MPR
a MPZ ČR.
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Připomínkové řízení
Materiál byl projednán
(kým)
Ing. arch. Marek Kuchta,
odbor rozvoje města
Ing. Vladimír Zemek, finanční
odbor
PhDr. Vladimír Juračka - 1.
místostarosta města

Dne

Výsledek

2. 4. 2019

připomínky zapracovány

26. 3. 2019

připomínky zapracovány

25. 3. 2019

bez připomínek

Přílohy:
Bez příloh
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