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Zápis Z pracovní porady 

památkové komise, komise RM 
konané dne 04. března 2020 v Zasedací místnosti starosty- náměstí T. G. Masaryka 38, Dvůr 
Králové nad Labem 

Přítomní členové komise : Bedřich Machek 
Mgr. Alexandra Jiřičková 
Bc. Vladimír Jiřička 
Ing. Miloš Kudrnovský 
Mgr. Ivana Černá 
lng. Táňa Nováková 

Omluvení členové komise: lng. Ctirad Pokorný 
lng. Pavel Tschíedel 
lng. arch. Ota Černý 
Ing. arch. Kateřina Sedláčková 
Ing. Dagmar Flosová 

Přítomní členové památkové komise RM byli seznámeni se žádostmi O finanční příspěvek 
Zprostředků Zprogramu Ministerstva kultury „Podpora obnovy kulturních památek 
prostřednictvím obci S rozšířenou působností" a rozpisem Státní finanční podpory pro rok 2020, 
který činí 950.000 Kč. 

Bylo projednáváno 6 žádostí, členové památkové komise RM doporučují rozdělení dotací ve výše 
uvedeném ministerském programu takto: 

0 sousoší Nejsvětější Trojice ve Stanovících - restaurování, ll. etapa - výše dotace 
300.000 KČ, 

0 hřbitovní kaple v Lanžově obnova vnitřních omítek - výše dotace 144.000 Kč, 
0 kostel Nejsvětější Trojice v Litíči - restaurování vitrážového okna a návrat ciferníků 

věžních hodin - výše dotace 171.000 Kč, 
0 stará škola čp. 74 v Kohoutově - obnova 9 ks dveří- výše dotace 50.000 Kč, 
0 oltář sv. Františka Z kaple kostela sv. Anny v Žirči, V. etapa - výše dotace 187.000 Kč, 
0 bývalá fara čp. 33 v Bílé Třemešné - obnova části fasády - výše dotace 98.000 Kč. 

E-mailem byly zaslány návrhy na rozdělení dotace, které zaslala lng. Dagmar Flosová a lng. Pavel 
Tschiedel. Tyto návrhy byly přítomným členům komise předloženy. 
Přítomní Členové komise Zvážili význam a důležitost kulturních památek a plánovaných akcí 
a upřednostnili pokračování restaurování sousoší Nejsvětější Trojice ve Stanovicích. Dále bylo 
dohodnuto vyhovět žádostem vplné výši pro obec Litíč pro kostel Nejsvětější Trojice a pro 
Oblastní charitu Červený Kostelec pro oltář sv. Františka. Jedná se kulturní památky, na kterých 
probíhají opravy a restaurováníjiž několik let. 
Pro fyzické osoby Z důvodu nedostatku finančních prostředků vtomto programu byla navržena 
snížená výše dotace. U obnovy dveří ve staré škole v Kohoutově dojde ktechnickému



iestetickému Zlepšení, nejedná se však o havarijní Stav. Bývalá fara čp. 33 vBílé Třemešné 
dlouhodobě prochází obnovou, provedením části fasády dojde ktechníckému ale í vizuálnímu 
Zlepšení. 
Hřbitovní kaple v Lanžově rovněž dlouhodobě prochází obnovou, kdy byla řešena Statika pilíře, 
nové Zastřešení a klenby v postranních lodích. Bylo požádáno o příspěvek na východní fasádu. 
Provedení části vnitřních omítek je dalším důležitým krokem k úplné obnově. 
Vzhledem k doporučenému příspěvku je jednáno S žadateli, kterým je doporučena Snížená 
dotace, O zmenšeném rozsahu prací, tj. provedení omítek pouze v jedné lodi hřbitovní kaple v 
Lanžově a provedení fasády bývalé fary v Bílé Třemešné, která je méně Zdobná. 

Zapsala dne 06.03. 2020 Z lng. Táňa Nováková

Předseda komise: Bedřich Machek 


