
Zápis z jednání Komise památkové péče Rady města Nepomuku

Datum jednání: 17.03.2021 od 13:00
Místo jednání:  on-line (Google Meet)

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 NE
Mgr. Alena Aubrechtová Členka KPP NE
Mgr. Tomáš Kofroň Člen KPP NE
Mgr. Bc. Šárka Kasalová Členka KPP ANO

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

Komise je usnášení schopná, je přítomná nadpoloviční většina členů (5 z 9). 

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
3. Hodnocení žádostí z dotačního programu Obnova historického jádra města Nepomuk
4. Usnesení přijatá per-rollam
5. Různé
6. Závěr

K  návrhu programu jednání nebyl vznesen žádný pozměňující návrh.

Program byl schválen v     původním znění (5-0-0).
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Kontrola plnění usnesení: Usnesení přijatá na posledním jednání a v průběhu předchozích 
6 měsíců prostřednictvím e-mailové konference byla postoupena příslušným orgánům.

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 tři žádosti v celkové výši 415 tisíc Kč. Po předchozím projednání prostřednictvím e-
mailové konference a diskuzi členů komise nad  jednotlivými žádostmi byly nakonec všechny 
doporučeny k podpoření.

USNESENÍ (USN-KPP-2021/1/1):

Komise  schvaluje  podpoření  všech  žádostí  z  dotačního  programu  Podpora  obnovy 
kulturních památek prostřednictvím ORP v plné výši. 

Schváleno (5-0-0)

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

Do dotačního programu města Nepomuk byly v termínu doručeny dvě žádosti s celkovým 
požadavkem na veřejnou podporu ve výši 130.000 Kč. Záměry byly posouzeny v předstihu 
prostřednictvím e-mailové konference, kdy projekty byly ohodnoceny i bodově (obě 
hodnocení v příloze) na základě preferenčních kritérií uvedených v Pravidlech dotačního 
programu. Po posouzení musela být žádost č. 1  vyřazena kvůli nesplnění podmínek Pravidel 
dotačního programu - čl. III, odst. 2. Žádost č. 2 byla doporučena k podpoření v plném 
rozsahu. 

USNESENÍ (USN-KPP-2021/1/2):

Komise  památkové  péče  navrhuje  radě  města  a  zastupitelstvu  poskytnutí  dotace  z 
programu Obnova historického jádra města ve výši dle přílohy.

Schváleno (5-0-0)

4. Usnesení přijatá per-rollam

Od posledního zasedání komise dne 16.9. uplynulo z důvodu epidemiologické situace už půl 
roku. Komise ovšem po celou dobu pracovala distančně, jednala a hlasovala prostřednictvím 
e-mailové konference a operativně řešila obdržené podněty (zejména ze strany stavebního 
úřadu a vedení města). Jednalo se o výměnu oken na budově č.p. 88 (Volnočasové centrum 
Fénix – stanovisko ze dne 15.10.2020), nový bankomat ČS na OC Úslava (stanovisko ze dne 
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8.1.2020), obnovu stromořadí před Piaristickou kolejí (20.1.2020) a úpravu projektu 
rekonstrukce domu č.p. 281 v ulici J.J. Ryby. Komise také schválila per-rollam 18.11.2020 
zrušení plánovaného zasedání a doporučila radě města vyhlášení dotačního programu 
Obnova historického jádra města pro rok 2021. Dále proběhly předběžné konzultace k 
záměrům novostavby v Klášterecké ulici, přístavby v Zelenohorské ulici č.p. 153, opravy č.p. 
75 tamtéž a průběžné konzultace při rekonstrukci a dostavbě č.p. 78.

USNESENÍ (USN-KPP-2020/5/1):

Komise památkové schvaluje zrušení jednání komise dne 18.11.2020

Schváleno (7-0-0) – 18.11.2020

USNESENÍ (USN-KPP-2020/5/2):

Komise památkové péče doporučuje Radě města vyhlášení dotačního programu Obnova 
historického jádra města Nepomuku pro rok 2021 se shodnými Pravidly programu jako v 
roce 2020 a s alokací nejméně 165.000 Kč

Schváleno (7-0-0) – 18.11.2020

USNESENÍ (USN-KPP-2021/1/3):

Komise  památkové  péče  potvrzuje  schválení  svých  stanovisek,  ke  kterým  došlo  od 
posledního zasedání per-rollam. Stanoviska jsou přílohou zápisu.

Schváleno (5-0-0)

5. Různé

Pavel Kroupa informoval o jednání s projektanty z architektonické kanceláře Masák & 
Partners ve věci připravované rekonstrukce výpravní budovy na nepomuckém nádraží.

6. Závěr

Předseda KPP Pavel Kroupa poděkoval všem za účast a ukončil jednání v 13:40 hod.

Zapsal: Pavel Kroupa

Přílohy:
1. Bodové hodnocení žádostí a návrh na výši příspěvků z dotačního programu Obnova 

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

Nepomuk
3. Stanovisko k výměně oken na budově č.p. 88
4. Stanovisko k instalaci nového bankomatu ČS na OC Úslava
5. Stanovisko k úpravě projektu rekonstrukce podkroví a střech domu č.p. 281
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6. Stanovisko k obnově stromořadí před Piaristickou kolejí
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