
Zápis z jednání Komise pro památkovou péči 
 

konaného dne 28.03.2022 prostřednictvím e-mailu. 
 

 
Členové:   Mgr. Kristýna Licinbergová, Ing. arch. Eva Vyletová, Ing. arch. Milan Macoun, Zdeněk 

Sieber, Mgr. Lenka Zikmundová 
 
Komise projednala rozdělení příspěvků z Programu pro poskytování dotací na obnovu nepamátkových 
objektů nacházejících se na území městské památkové zóny Mnichovo Hradiště a z Programu regenerace 
MPZ pro rok 2022 prostřednictvím e-mailové korespondence. 
 
Program pro poskytování dotací na obnovu nepamátkových objektů nacházejících se na území 
městské památkové zóny Mnichovo Hradiště:  
 
Pro rok 2022 byla z rozpočtu města pro Program vyčleněna částka 200 000 Kč. 
Všem členům komise byl zaslán přehled podaných žádostí a hodnocení jednotlivých objektů. 
 
Komise posoudila jednotlivé žádosti a rozhodla se doporučit podporu obnovy následujících objektů: 
 
Usnesení: 
Komise navrhuje Radě města a Zastupitelstvu města Mnichovo Hradiště následující rozdělení příspěvků: 
 
žadatel nemovitost akce celkové 

náklady 

podíl 

vlastníka 

výše 

požadované 

dotace 

návrh 

komise 

Tomáš Kobylák čp. 307, 
Arnoldova 

obnova omítky 72 605 36 303 36 302 36 000 

Václav Bednář čp. 547, 
Havlíčkova 

výměna oken 
jednotky 

93 435 46 735 46 700 46 000 

Lada Antošová čp. 438, 
Podskalská 

výměna oken 107 759 54 759 53 000 53 000 

     136 002 135 000 

 
 
 
Program regenerace MPZ: 
 
Kvóta pro rok 2022, stanovená Ministerstvem kultury ČR pro MPZ Mnichovo Hradiště, je 200 000 Kč. Dle 
zásad Programu je minimální podíl vlastníka na celkových nákladech za obnovu v daném roce minimálně 
40 %, podíl obce minimálně 10 % a příspěvek MK ČR maximálně 50 %. 
 
Zdejšímu úřadu byly předloženy následující žádosti o poskytnutí dotace: 
 
 
žadatel kulturní 

památka 
akce celkové 

náklady 
2022 

státní 
podpora 

příspěvek 
obce 

příspěvek 
vlastníka 

Anna 
Bubelová 

areál domu 
čp. 7, Víta 
Nejedlého 

obnova vnější omítky 
chléva 

139 300 68 000 15 000 56 300 

Ladislav 
Živný 

dům čp. 1502, 
Masarykovo 
náměstí 

oprava roubené stěny 
v přízemí 

422 654 200 000 45 000 177 654 

 



Usnesení: 
Komise vyhodnotila opravu roubené stěny v přízemí domu čp. 1502 jako naléhavější, a proto doporučuje 
přidělit státní podporu a s ní související příspěvek města Ladislavu Živnému.  
Žádost o příspěvek na obnovu chléva v areálu domu čp. 7 doporučujeme podat do rezervy Programu 
regenerace.  
 
 
 

Zapsala:  Lenka Zikmundová   Ověřila: Kristýna Licinbergová 

Rozesláno:  
 
Obdrží dle e-mailového rozdělovníku: 
členové Komise pro památkovou péči a asistentka odboru Kanceláře vedoucího úřadu.  


