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Zastupitelstvo městské části

U S N E S E N Í
č. 484

ze dne 17.06.2014

Poskytnutí peněžitého daru z rozpočtu městské části Praha 3 na rok 2014 
-  Program regenerace městských památkových rezervací a městských 
památkových zón MK ČR

Zastupitelstvo městské části

I. s c h v a l u j e
1. poskytnutí peněžitého daru z rozpočtu městské části Praha 3 na rok 2014 ve výši 

4.220,- Kč Židovské obci v Praze, Maiselova 250/18, 110 00 Praha 1 - Josefov, jakožto 
finančního podílu na obnově kulturní památky Nový židovský hřbitov v rámci 
Programu regenerace MPR a MPZ MK ČR v roce 2014(I. etapa obnovy hrobky H. 
Waldsteina - restaurování šesti kamenných prvků), přičemž celkové náklady na obnovu 
v roce 2014 činí 33.700,- Kč ( z toho podíl vlastníka 13.480,- Kč = 40,0%, podíl MČ 
4.220,- Kč = 12,5%, příspěvek z Programu 16.000,- Kč = 47,5%).

II. u k l á d á
1. Ing. Vladislavě Hujové, starostce městské části

1.1. podepsat příslušnou darovací smlouvu

Ing. Vladislava Hujová 
starostka městské části



Důvodová zpráva
Ministerstvo kultury každoročně vyzývá městské památkové rezervace a zóny k podání přihlášek do 
Programu regenerace, který je speciálně určen pro zachování a obnovení jejich památkové hodnoty. 
Praha 3 na základě doporučení Pracovní skupiny Programu regenerace zařazuje výhradně takové 
projekty, které jsou zárukou kvalitní obnovy nejhodnotnějších památkových objektů na jejím území. 
Pro rok 2014 byly navrženy dva projekty obnovy na území jediné kulturní památky, kterou je Nový 
židovský hřbitov . Jedná se o  I. etapu obnovy hrobky Kubinzky - stavební a restaurátorské práce a I. 
etapu obnovy hrobky H. Waldsteina - restaurování šesti kamenných prvků. Výběr kromě pracovní 
skupiny doporučil Národní památkový ústav a podpořil Magistrát hl. m. Prahy. 
Nový židovský hřbitov je nemovitou kulturní památkou, která se nachází v památkové zóně Vinohrady, 
Žižkov, Vršovice, prohlášené vyhláškou hl. m. Prahy č. 10/1993 Sb. hl. m. Prahy. Neoklasicistní 
náhrobek vytvořený kolem roku 1890 se nachází v nejstarší části hřbitova, je těžce poškozen, má 
narušenou statiku a jeho havarijní stav tak vyžaduje bezodkladnou sanaci. 
Celkové náklady, dle rozpočtu vlastníka, na uvedené práce činí v letošním roce 33.700,- Kč ( z toho 
podíl vlastníka 13.480,- Kč = 40,0%, podíl MČ 4.220,- Kč = 12,5%, příspěvek z Programu 16.000,- Kč = 
47,5%). 
Požadovaná částka 4.220,- Kč je zahrnuta ve schváleném rozpočtu Odboru kultury(neinvestiční 
transfery církvím) na rok 2014. 
Vlastník již obdržel na rok 2014 dar od MČ ve výši 500.000,- Kč (Dar z Fondu obnovy a rozvoje, 
záchrana havarijního stavu 345 kusů náhrobků, pořízení PD na opravu dvou hrobek).


	Usnesení
	Důvodová zpráva

