
Zápis z jednání komise pro regeneraci městské památkové zóny 
konané PER ROLLAM 29. března 2021 

 

Obesláni: PhDr. Vladimír Jakub Mrvík, Ph.D., Ing. Irena Vomáčková, Ing. arch. 
Markéta Havlíčková, Ludmila Raková, Zdenka Bočková, Bc. Lenka 
Kovářová, Jan Psota, Bc. David Novotný, Ing. Jaroslav Petrásek, Jan 
Firbas, Lenka Farkasová, Mgr. Hana Dočkalová, Bc. Jakub Nekolný, Mgr. 
Tomáš Klinecký, Ing. Aleš Kašpar 

Zapisovatel: PhDr. Vladimír Jakub Mrvík, Ph.D. 

 

1) Návrh na rozdělení dotace na obnovu nemovitých památek v MPZ - 
AKTUALIZACE 

Ministerstvo kultury ČR přidělilo pro MPZ Český Brod dotaci 1.355.000 Kč na 
obnovu památek podle Anketního dotazníku z roku 2020. Oproti původnímu 
návrhu na rozdělení dotace TJ Sokol a římskokatolická farnost nakonec letos 
dotaci nepřijmou, protože jsou značně finančně vázaní jinými investičními 
akcemi. Byl tedy vypracován aktualizovaný návrh na rozdělení, podle kterého 
by se měly kompletně obnovit dvě městské památky a zrenovovat schodiště 
na hlavní budově MěÚ. Komise doporučuje rozdělit dotaci následným 
způsobem: 
 

Projekt Celkové 
náklady 

Dotace MK 
ČR 

spoluúčast 
města 

Kouřimské předbraní celá oprava 973 143 697 084 276 059 

Pomník Prokopa 
Holého   (smlouva + 
dodatek) 

smlouva 395 850 177 471 28 000 
dodatek na sloupky a 
obrubníky 157 559 125 595 31 964 

Radnice čp. 70 

schody 125 840 104 000 21 840 

pískovec zábradlí  max. 181 500 150 000 31 500 

podlaha 97 850 80 850 17 000 

CELKEM 1 335 000 406 363 

 

Je nutné si položit otázku, na jaké akce budeme přidělovat dotaci příští rok – 
většina památek v MPZ je prakticky obnovena (což je ideální stav). Jednou 
z možností je obnova fasády na historické radnici čp. 1 (stávající je z roku 
1994). 
Nazrál čas pro politické vedení města rozhodnout, jestli bude mít město zájem 
od příštího roku začít s opravou zvonice u sv. Gotharda, což by ale znamenalo 
během letošního roku vyřešit otázku spolufinancování (jedná se o majetek ŘK 
farnosti, pro kterou je to nereálná investiční akce), případně vyřešit např. 



smlouvu o partnerství a podobně. Zároveň doporučujeme Radě města pověřit 
odbor rozvoje prověřením možností etapizovat obnovu vnějšího pláště zvonice 
u kostela sv. Gotharda v návaznosti na dotační titul Regenerace MPR a MPZ. 
 
2) Obnova schodiště v budově čp. 1 
CVIK připravuje obnovu kamenných prvků na schodišti budovy čp. 1, existuje cenová 
nabídka od firmy Kamenictví Procházka Český Brod. Odbor rozvoje ovšem zároveň 
intenzivně řeší možnost získání dotace na vybudování výtahu v budově čp. 1. Tato 
stavební akce má z logiky věci přednost před čištěním kamenných prvků schodiště. 
 
3) Zásady regulace reklamy v MPZ 
Městský architekt Arch. Pavlíček má od roku 2019 zadaný úkol vypracování, resp. 
přepracování Zásad regulace reklamy v MPZ. Tento materiál nebyl dosud na 
zasedání Rady nebo zastupitelstva Města projednán. 
 
Ověřila: Lenka Farkasová 


