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Předchozí usnesení

Regenerace MPZ Trutnov - rozdělení dotací MKČR a města v roce 2016

Návrh na usnesení PV

Návrh na usnesení RM

Návrh na usnesení ZM

Porada vedení
doporučuje
01.01
radě města přijmout níže uvedené usnesení
Rada města Trutnov
doporučuje
01.01
schválit rozdělení dotace z Programu regenerace MPZ Ministerstva kultury ČR a
poskytnutí dotace z rozpočtu města v roce 2016, obojí dle předloženého návrhu
Zastupitelstvo města Trutnova
schvaluje
01.01
rozdělení dotace z Programu regenerace MPZ Ministerstva kultury ČR a
poskytnutí dotace z rozpočtu města v roce 2016, obojí dle předloženého
návrhu
ukládá
02.01
městskému úřadu zajistit uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí
dotace z Programu regenerace MPZ Ministerstva kultury ČR dle
předloženého návrhu

Důvodová zpráva:
Předkládáme ke schválení návrh rozdělení dotace z Ministerstva kultury ČR v Programu regenerace MPZ pro
rok 2016 spolu s dotací z rozpočtu města mezi přijaté žádosti - viz přiložená tabulka. Oprava těchto objektů
přispěje ke zlepšení stavebně-technického stavu a současně i vzhledu města.
1.

Dům Jihoslovanská ul. č.p. 24 - oprava dvorní fasády, odstranění statických poruch
Investor: Milan Fiedler
Celková cena: 504.434,- Kč
Dotace: 210.000,- Kč
Příspěvek: 50.440,- Kč
Uzavře se veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace dle předloženého vzoru; spoluúčast
investora min. 40%.

2.

Dům Jihoslovanská ul. č.p. 27 - oprava boční fasády, sanace vlhkosti
Investor: Jihoslovanská 27, s.r.o., zastoupený Petrem Nedvídkem
Celková cena: 307.800,- Kč
Dotace: 100.000,- Kč
Příspěvek: 30.780,- Kč
Uzavře se veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace dle předloženého vzoru; spoluúčast
investora min. 40%.

3.

Dům Jihoslovanská ul. č.p. 36 - celková oprava střechy a práce související
Investor: Ing. Jan Bouška
Celková cena: 1 608.795,- Kč
Dotace: 460.000,- Kč
Příspěvek: 160.880,- Kč
Uzavře se veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace dle předloženého vzoru; spoluúčast
investora min. 40%.

4.

Dům Bulharská ul. č.p. 52 (SZŠ) - obnova fasády v původní historické podobě - S a Z průčelí
Investor: Královéhradecký kraj, zastoupený SZŠ Trutnov
Celková cena: 438 762,44 Kč
Dotace: 215.000,- Kč
Uzavře se veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace dle předloženého vzoru; spoluúčast
investora min. 50%.
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5.

Muzeum Podkrkonoší č.p. 150 - celková obnova Z fasády
Investor: město Trutnov
Celková cena: 1 298.843,- Kč
Dotace: 600.000,- Kč
Neuzavře se veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace.

6.

Městská galerie č.p. 38 - celková oprava a nátěr fasády
Investor: město Trutnov
Celková cena: 523.109,34 Kč
Dotace: 210.000,- Kč
Neuzavře se veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace.

Uvedené ceny jsou stanoveny na základě výsledků výběrového řízení.
V rozpisu se rozumí termínem dotace dotace z Programu regenerace MPZ Ministerstva kultury ČR,
rozdělovaná prostřednictvím města Trutnov. Ta může činit max. 50% z celkových dotačně uznatelných nákladů.
Termínem příspěvek se v rozpisu rozumí dotace, poskytovaná v souladu s pravidly Programu regenerace MPZ
Ministerstva kultury ČR z rozpočtu měst, která činí 10 % z celkových dotačně uznatelných nákladů. To se však
netýká objektů ve vlastnictví územních samosprávných celků (obcí, měst, krajů); těm se z rozpočtu města žádný
příspěvek neposkytuje.
Akce byly projednány v pracovní skupině pro regeneraci MPZ Trutnov na zasedání dne 23.3.2016, která je
doporučuje k realizaci.
Finanční krytí je v rozpočtu města (ORG 5037) zajištěno částkou 0,50 mil. Kč., tato bude rozdělena jako
povinná 10% dotace soukromým vlastníkům.
Přislíbená dotace Ministerstva kultury ČR byla pro rok 2016 stanovena ve výši 1 795 tis. Kč.
Přílohy: Vzor veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
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