
MĚSTO LYSÁ NAD LABEM

Materiál pro: 5. jednání Zastupitelstva města Lysá nad Labem, konané dne 25. 9. 2019

Návrh na poskytnutí podílů vlastníků kulturních památek z dotace Programu 
regenerace a z rozpočtu města a schválení veřejnoprávních smluv 

Zprávu předkládá: Mgr. Jiří Havelka

Zprávu vypracoval: Samková Diana (vedoucí odboru výstavby a ŽP, st.správa lesů, myslivosti)

Důvodová zpráva:
Město Lysá nad Labem se v roce 2018 přihlásilo do Programu REGENERACE městských památkových rezervací a 
městských památkových zón, ve kterém získalo pro rok 2019 dotaci ve výši 1 845 000,- Kč. Závazné finanční podíly musí 
vlastníkům kulturních památek schválit zastupitelstvo města a jsou povinnou součástí žádosti o příspěvek – příslušným 
dokladem je usnesení zastupitelstva města o poskytnutí určeného podílu.
OVŽP předkládá RM návrh na přidělení finančního podílu z programu regenerace na rok 2019. O příspěvek požádala 
Římskokatolická farnost Lysá nad Labem, nám. B. Hrozného 7, 289 22 Lysá nad Labem, na II. etapu repase a zhotovení 
tvarových kopií oken fary č.p.7, v 1. patře včetně úpravy vnitřních křídel pro osazení izolačních dvojskel.
Návrh finančních podílů je uveden v následující tabulce:
Dotace – Program REGENERACE MPZ na rok 2019: 1 845 000,- Kč
Poskytnutý příspěvek je nutné zaokrouhlit na tisíce. V případě opravy a repase oken fary č.p. 7 jsou veškeré náklady 
uznatelné.

Fara č.p. 7 je zapsanou nemovitou kulturní památkou a současně se nachází v městské památkové zóně našeho města. 
Záměrem je II. etapa repase a zhotovovaní tvarových kopií oken fary č.p. 7 v 1 patře včetně úpravy vnitřních křídel pro 
osazení izolačních dvojskel z důvodu, že jsou dožilá a již neplní svoji funkci.
Také zámek č.p. 1 je zapsanou nemovitou kulturní památkou a současně se nachází v městské památkové zóně našeho 
města. Záměrem je oprava zahradního domku (včelí domek), která bude spočívat ve stavebních úpravách dle 
projektové dokumentace vypracované Ing. Svatoplukem Slováčkem, se sídlem Dobročovice č.p. 15 Úvaly. Odbor VŽP 
současně předkládá ZM ke schválení návrh veřejnoprávních smluv o poskytování příspěvků cizím vlastníkům v rámci 
dotace programu regenerace MPR a MPZ na rok 2019
Návrhy veřejnoprávních smluv byly zkontrolovány právníkem města.

Dosavadní rozhodnutí RM a ZM:
RM 20.8.2019 a 24.9.2019

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Lysá nad Labem

 schvaluje
I.Římskokatolické farnosti Lysá nad Labem z Programu regenerace částku ve výši 190 000,- Kč, z rozpočtu města částku 
ve výši 39 469,- a současně schvaluje návrh veřejnoprávních smluv
II. Obnovu domku zahradníka v zámeckém parku Lysá nad Labem pozemek. p.č. st. 1357 v k.ú. Lysá nad Labem z 
Programu regenerace částku ve výši 1 655 000,- Kč, z rozpočtu města částku ve výši 1 655 000,-Kč a současně schvaluje 
návrh veřejnoprávní smlouvy.

Vazba na rozpočet města:

2019 12 | Odbor městského investora

Nekryto 5171 2 100 000,00 Kč

domek zahradníka

         

Stanovisko k návrhu:



Bylo projednáváno

20. 8. 2019 Projednáno RM

494 schválila

         

Dosavadní rozhodnutí:
         


