
Zápis z jednání komise pro regeneraci městské památkové zóny 
konané PER ROLLAM 9. března 2022 

 
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. Rozdělení dotace z Programu regenerace MPZ na rok 2022 

Návrh komise: 

Poř.     
č.  

Kulturní památka 
(identifikace 

objektu) 

Akce obnovy 
(stručná 

charakteristika) 

Druh 
vlastníka  

Celkové 
náklady 

2022          
(v tis. Kč) 

včetně DPH 

Dotace 
MK ČR 

Příspěvek 
města 

Spoluúčast 
vlastníka  
40% + 
církev 
DPH 

1 
Kostel sv. 
Gotharda, 
37731/2-712 

Obnova 
vstupních dveří církev 343 640 142 000 28 500 190 800 

4 

Občanská 
záložna (nová 
radnice), čp. 70, 
106220 

Výmalba 
vnitřních 
prostor – 
chodeb a 
schodiště 

město 300 000 123 000 177 000 0 

5 
Městské 
opevnění,  
30659/2-714 

 Údržba 
opravených 
částí hradeb 

město  883 300 365 000 518 300 0 

7 
Sokolovna v 
Českém Brodě, 
105745 

Oprava 
dřevěného 
schodiště 
v suterénu 
sokolovny 

PO 281 083 140 000 28 200 112883 

Akce obnovy připravované na rok 2022 celkem 1 808 023 770 000 752 000 

  

Pro letošní rok obdrželo město Český Brod příslib dotace 770 tis. Kč z Programu 
regenerace MPZ. Je to prakticky polovina toho, na co jsme byli „zvyklí“ předchozí roky, 
nicméně nastává doba šetření, a to se výrazně dotklo i dotačních titulů pro památky a 
kulturu.  

K návrhu rozdělení je potřeba na úvod předeslat, že výběr projektů určuje 
připravenost projektů – realizace nejpozději do 31.12.2022 a finanční náklady předložených 
projektů.  

Jeden z návrhů dát celou částku na údržbu městských hradeb není možní, protože – 
jak nás informoval restaurátor MgA. Martin Kulhánek, který nyní zpracovává restaurátorský 
průzkum a záměr na údržbu opravených částí hradeb – v současné době je možné pouze 



vyčistit a vyspárovat korunu hradeb – více dělat nelze, protože zeď je vlhká, zasolená. Je 
třeba vyčkat na výsledky průzkumu – celková obnova se do konce roku 2022 nestihne 
zrealizovat. 
Dotaci je dále, vzhledem k připravenosti projektů, možné přerozdělit na výmalbu obnoveného 
schodiště v čp. 70 a na opravu původního dřevěného schodiště v suterénu sokolovny. 
Římskokatolická farnost nemá dostatek finančních prostředků na dofinancování projektů, pro 
rok 2022 vyčerpá z dotace „pouze“ částku ve výši 140 tis. Kč. 

Na MK ČR byly předloženy ještě dva projekty – výměna krytiny střechy kostela sv. 
Máří Magdaleny, ale celkové náklady byly v roce 2020 odhadovány na 6 mil. Kč – ani celá 
dotace pro rok 2022 zde nepokryje podstatnou část. Dalším předloženým projektem byly 
stavební úpravy sekretariátu starosty města a obnova dveří v čp. 70. Tento projekt není 
připraven tak, aby bylo možné jej v tomto roce realizovat. 
 

Ověřila: L. Farkasová 


