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"UV nflmàfkvvć komise. komise RM _ 

konané dne 29. dubna 2020 v Zasedací místnosti starosty - náměstí T. G. Masaryka 38, Dvůr 
Králové nad Labem 

přítomní členové komise : Bedřich Machek 
Mgr. Alexandra Jiřičková 
lng. Ctirad Pokorný 
Ing. Pavel Tschiedel 
Mgr. Ivana Černá 
lng. arch. Ota Černý 
Bc. Vladimír Jiřička 
lng. Táňa Nováková 

Omluvení členové komise: lng. Miloš Kudrnovský 
lng. Dagmar Flosová 

Členové komise RM byli seznámeni s pěti došlými žádostmi O poskytnutí dotace změstského 
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. 

Bylo posuzováno 5 žádostí, které byly podány v řádném termínu, tj. 16. 03. 2020 až 17. 04. 2020, včetně povinných příloh. Šestá žádost na nátěr dřevěných a zděných částí č. 478, ul. Přemyslova, Dvůr Králové nad Labem nebyla posuzována, protože požádala O vyřazení žádosti, Z důvodu Změny priorit a přesunu financí na dofinancování akce. 
Celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu města Dvůr Králové nad Labem na podporu tohoto programu je 400.000 Kč, maximální výše podílu dotace města na celkových výdajích žadatele činí 75 %, minimální výše dotace je 20.000 Kč. 

Památková komise doporučuje přidělení dotace Z výše uvedeného programu, pro objekty: 0 náměstí T. G. Masaryka 82, DKnL,  - na provedení fasády do námětí T. G. Masaryka - navrhovaná dotace 100.000 Kč, nejedná se O kulturní památku, práce jsou již provedeny (v roce 2020), došlo k obnovení 
plastické patrové římsy a šambrán, jedná se O fasádu na hlavním 

0 Švehlova 401, DKnL,  - na výměnu oken Za eurookna - navrhovaná dotace 60.000 Kč, nejedná se O kulturní památku, nemovitostje bez architektonických a historických hodnot, 
0 Palackého 89, DKnL,   - na opravu fasády do náměstí a provedení nových vchodových dveří- navrhovaná dotace 100.000 Kč, jedná se o kulturní památku a obnovu fasády, 
0 Legionářská 1311, 

 opravu oken - navrhovaná dotace 100.000 Kč, jedná seo kulturní památku, okna jsou vhavarijním stavu, jedná se O jejich záchranu, proto 
je doporučena dotace v požadované výši,



0 Havlíčkova 13, DKnL, - 

na provedení nových vchodových dveří za repliku - navrhovaná dotace 40.000 Kč, nejedná 
se o kulturní památku, Zarchitektonického hlediska jsou tyto dveře nejhodnotnějši 
Z vnějšího pláště objektu. 

V současné chvíli je počet členů památkové komise RM sudý, tak památková komise doporučuje jmenovat 
novou členku (telefonicky sdělila, že S případným 
členstvím souhlasí). 

Zapsala dne 30. 04. 2020: Ing. Táňa Nováková 

Předseda komise: Bedřich Machek


