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konané dne 26. dubna 2021 v Zasedací místnosti starosty - náměstí T. G. Maséıíyka 38, Dvůr 
Králové nad Labem 

přítomní členové komise: Bedřich Machek 
Mgr. Alexandra Jiřičková 
Ing. Miloš Kudrnovský 
Mgr. Ivana Černá 
Ing. arch. Ota Černý 
Bc. Vladimír Jiřìčka 
Ing. Táňa Nováková 

omluvení členové komise: Ing. Ctirad Pokorný 
Ing. Pavel Tschiedel 

Členové komise RM byli seznámeni S dvěma došlými žádostmi O poskytnutí dotace Z městského 
dotačního programu na obnovu vnějšího pláště objektů, které jsou nemovitou kulturní 

památkou, nebo které se nachází na území Městské památkové Zóny města Dvůr Králové 
nad Labem. 

Žádosti byly podány v řádném termínu (15.03.2021 - 16.04.2021), s povinnými přílohami. 
Celkový objem peněžních prostředků vyčleněných vrozpočtu města Dvůr Králové nad Labem 
na podporu tohoto programu je 200.000 Kč, maximální výše podílu dotace města na celkových 
výdajích žadatele činí 75 %, minimální výše dotace je 20.000 Kč. 

Památková komise RM doporučuje přidělení dotace Z výše uvedeného programu, pro objekty: 
0 Palackého 88, DKnL, žadatel firma LUKAS EKO s.r.o., IČO 015 56 975, Slovany 3051, Dvůr 

Králové nad Labem - na výměnu 4 ks oken v čelnífasádě - navrhovaná dotace 120.000 Kč, 
jedná se O kulturní památku a obnovu historického řešení oken 

0 Přemyslova 478, DKnL, žadatel Soňa Dvůr 

Králové nad Labem - na údržbu, nátěr dřevěných i zděných částí domu - navrhovaná 
dotace 80.000 Kč, jedná se O kulturní památku, nutné udržovací práce. 

Dále členové komise byly seznámeni Ing. M. Kudrnovským S historií a plánovanou rekonstrukcí budovy 
čp. 828 (v současnosti kino Svět), náměstí Václava Hanky, Dvůr Králové nad Labem, na pozemku 
st. p. č. 992/1, k. ú. Dvůr Králové nad Labem. Na základě těchto informací doporučují členové památkové 

komise vlastníku, kterým je Město Dvůr Králové nad Labem, aby podal podnět kzápisu do kulturních 
památek pro tento objekt. 

Zapsala dne 27.04.2021: Ing. Táňa Nováková 

Předseda komise: Bedřich Machek


