
Zápis z jednání Komise památkové péče Rady města Nepomuku

Datum jednání: 04. 03. 2020
Místo jednání:  Zasedací síň Městského úřadu v Nepomuku

PREZENČNÍ LISTINA – členové komise památkové péče

Jméno a příjmení Funkce Přítomnost
PhDr. Pavel Kroupa Předseda KPP ANO
Tomáš Karel Člen KPP ANO
Bc. Lukáš Mácha Člen KPP ANO
Ing. Monika Vraštilová Členka KPP NE
Mária Rašínová Členka KPP ANO
Eva Járová Honsová Tajemnice KPP ANO
Mgr. Alena Aubrechtová Členka KPP NE
Mgr. Tomáš Kofroň Člen KPP NE

Ze zasedání se omluvili členové Komise památkové péče (dále „KPP“): Mgr. A. Aubrechtová, 
Ing. M. Vraštilová

Hosté: Mgr. Šárka Kasalová, Vladimír Vokurka

Komise je usnášení schopná, je přítomná nadpoloviční většina členů (5 z 8). 

1. Zahájení

Předseda KPP Pavel Kroupa zahájil jednání KPP ve 13:00 hod.

Předseda komise památkové péče v úvodu pozdravil a přivítal všechny přítomné a následně 
je seznámil s návrhem programu jednání. 

Návrh programu jednání:

1. Zahájení, kontrola plnění usnesení

2. Hodnocení žádostí z dotačního programu Podpora obnovy kulturních památek 
prostřednictvím obcí s rozšířenou působností
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3. Hodnocení žádostí z dotačního programu Obnova historického jádra města Nepomuk

4. Různé

5. Závěr

K  návrhu programu jednání nebyl vznesen žádný pozměňující návrh.

Program byl schválen v     původním znění (5-0-0).

Kontrola plnění usnesení: Pavel Kroupa informoval o řešení podnětů p. místostarosty z 
minulého jednání – socha sv. Jana Nepomuckého (bude projednáno v bodu Různé) a brána 
na hřbitov (dohledává se historická fotodokumentace).

2. Hodnocení žádostí z dotačního programu Podpora obnovy kulturních 
památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností

V dotačním programu Ministerstva kultury ČR bylo rozdělováno 446 tisíc Kč. Do uzávěrky byly 
podány čtyři žádosti s požadavkem na příspěvek v celkové výši 517 tisíc Kč.. Tři žádosti byly 
kompletní, u žádosti obce Klášter chyběly některé povinné přílohy (výrobní dokumentace, 
kopie podepsané smlouvy o dílo, položkového rozpočtu prací a snímek katastrální mapy). Po 
diskuzi se komise usnesla na podpoření všech žádostí, které splnily předepsané náležitosti. 
Pokud  by žadatel obec Klášter doložila  ve stanoveném termínu do 13.3.2020 všechny 
povinné přílohy, navrhuje komise podpořit i její žádost – a to v plné výši. O částku 71.000 Kč 
by následně byla ponížena dotace žadatele č. 4 – Mara-Design s.r.o.   dočlenů komise nad 
jednotlivými žádostmi byly nakonec všechny doporučeny k podpoření.

USNESENÍ (USN-KPP-2020/2/1):

Komise schvaluje podpoření žádostí dle tabulky rozdělení finančních příspěvků v příloze.

Schváleno (5-0-0)

3. Hodnocení žádostí z dotačního programu Obnova historického jádra 
města Nepomuk

Do dotačního programu města Nepomuk bylo v termínu doručeno pět žádostí s celkovým 
požadavkem na veřejnou podporu ve výši 305.600 Kč. Po diskuzi nad všemi záměry, kdy 
jednotlivé projekty byly ohodnoceny slovně i bodově (obě hodnocení v příloze) na základě 
preferenčních kritérií uvedených v Pravidlech dotačního programu, se komise usnesla 
podpořit všechny předložené projekty a to ve výši dle tabulky v příloze. V závislosti na výši 
bodového ohodnocení byla stanovena výše příspěvku (v poměru k požadované částce). 

USNESENÍ (USN-KPP-2020/2/2):
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Komise  památkové  péče  navrhuje  radě  města  a  zastupitelstvu  poskytnutí  dotací.  z 
programu Obnova historického jádra města ve výši dle přílohy.

Schváleno (5-0-0)

4. Různé

Místostarosta V. Vokurka předložil k projednání projektovou dokumentaci rozšíření urnového 
háje dle projektu ing. arch. Saláta. Členové komise vyjádřili názor, že předložený záměr je 
vhodnější než dříve připravovaný projekt ing. Strakové. Ocenili zejména osovou symetrii, plné 
provedení ohradní zdi, materiálově a výrazově navazující na historickou zeď staré části 
hřbitova (koruna krytá pálenými taškami či cihlami), či kovaný plot kolem cesty k hřbitovní 
bráně.
Dále místostarosta přednesl podnět od občanky, že se hroutí opěrná zeď bývalého Dannerova 
pivovaru. KPP navrhla opravit stávající opěrnou zeď z kamene, nebo kámen použít alespoň 
pohledově - vyzdít kamennou stěnu, před konstrukci ze ztraceného bednění. Dále byla řešena 
ještě opěrná zeď naproti kostelu sv. Jakuba se stejnými doporučeními.
P. Kroupa dále přednesl návrh stanoviska k instalaci sochy sv. Jana Nepomuckého ze Lnář dle 
podkladů od PhDr. Kovaříka z NPÚ, které komise projednala. 

USNESENÍ (USN-KPP-2020/2/3):

Komise  památkové  péče  doporučuje  radě  města  dále  rozpracovat  projekt  nového 
urnového háje  dle návrhu ing.  arch.  Saláta.  Při  řešení  obou urnových hájů by měl  být 
kladen  důraz  na  osovou  symetrii  (v  návaznosti  na  starý  hřbitov),  tradiční  materiály, 
přiměřené měřítko a intimitu hřbitova (plná zeď)..

Schváleno (5-0-0)

USNESENÍ (USN-KPP-2020/2/4):

Komise památkové péče schvaluje vyjádření k instalaci sochy sv. Jana Nepmuckého ze Lnář.

Schváleno (5-0-0)

5. Závěr

Předseda KPP Pavel Kroupa poděkoval všem za účast a ukončil jednání v 15:15 hod.

Zapsali: Eva Járová Honsová a Pavel Kroupa

Přílohy:
1.  Prezenční listina z jednání KPP
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2. Rozdělení dotací z programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím 
ORP

3. Bodové hodnocení žádostí a návrh na výši příspěvků z dotačního programu Obnova 
historického jádra města Nepomuk

4. Slovní hodnocení žádostí z dotačního programu Obnova historického jádra města 
Nepomuk

5. Vyjádření k instalaci sochy sv. Jana Nepomuckého ze Lnář
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