Dotační program Olomouckého kraje Program památkové péče v Olomouckém kraji v roce 2019 - vyhodnocení dotačního titulu č. 3
- Obnova nem., které nejsou KP, nach. se na území památ. rezervací a památ. zón - rozhodnutí v kompetenci ZOK

Poř.
číslo

Poř.
číslo
VFP

Žadatel
Název akce/projektu

Sídlo
Ulice

Název
1

2

3

4

5

6

1 Římskokatolická
farnost Litovel

2 Hlobil Dalibor

3 Město Potštát

4 Společenství
vlastníků Havelkova
88/2, Olomouc

Náměstí Svobody
646/2

xxx

Zámecká 1

Havelkova 88/2

5 Společenství
Pekařská 490/11
vlastníků jednotek
Pekařská 490/11, 779
00 Olomouc

7 Roubíková Blanka

xxx

Popis akce/projektu

Účel použití dotace na
akci/projekt a jeho cíl

Celkové
náklady
realizované
akce/projekt
u

Termín
akce/realizace
projektu

Požadovaná
částka z
rozpočtu OK

Bodové hodnocení
Návrh
A

Obec
Litovel

Vizovice

Potštát

Olomouc

Olomouc

Lipník nad
Bečvou

PSČ Okres
78401 Olomouc

76312 Olomouc
(poloha
nemovitosti)

75362 Přerov

77900 Olomouc

77900 Olomouc

75131

Přerov

Právní forma
Církevní organizace

Nepodnikající fyzická
osoba

Obec, městská část
hlavního města Prahy

Společenství
vlastníků jednotek

Společenství
vlastníků jednotek

Nepodnikající fyzická
osoba

od

IČ
48770841 Fara Litovel - oprava
fasády

Výměna všech špaletových
oken za nová okna v
objektu č. p. 617,
Pekařská ulice č. o. 14, st.
parcela č. 303/2 k. ú.
Olomouc- město.
00301795 Smuteční síň v Potštátě

Fara je samostatně stojící
dvoupodlažní objekt se
sedlovou střechou na
území městské památkové
zóny Litovel. V současnosti
jsou omítky mimo několika
fragmentů a šambrán
odstraněny, fasádou bude
obnoveno původní
architekt. řešení.

Budova fary je kvalitní
klasicistní objekt z roku 1832,
který dominuje na území
památkové zóny v Litovli,
budova byla poškozena při
povodni v r. 1997 a koncem
90. let byly zahájeny opravy,
které nebyly z finančních
důvodů dokončeny.

Výměny všech stávajících
špaletových oken za nová
okna v objektu č. p. 617,
ulice Pekařská, Olomouc.

Výměna stávajících
špaletových oken za nová
špaletová okna do původních
stavebních otvorů.

Z dotace bude hrazena
celková rekonstrukce fasády,
její moderní vzhled a všechny
práce k tomuto cíli směřující.
Rozpočet celé akce je
předběžně stanoven na 1 272
397 Kč.
28593766 Obnova fasády Olomouc, Předmětem projektu je
Pro účely obnovy fasády se
Havelkova 88/2, průčelí z obnova fasády průčelí
bude jednat pouze o náklady
ulice Havelkova /
bytového domu v centru
spojené s realizací nového
Kateřinská, I. etapa.
města Olomouce, v ulicích průčelí bytového domu.
Kateřinská a Havelkova, I. Veškeré vynaložené finance
etapa.
budou efektivně a
hospodárně vynaloženy na
hlavní cíl projektu.
26807840 Obnova uličního štítu podle Dne 24. 8. 2016 došlo
Obnova uličního štítu a
původního vzhledu a
během rekonstrukce domu sedlové stříšky za tímto štítem
realizace dostavby sedlové ke zřícení uličního štítu,
stříšky tzv. vikýře do
požadavek NPÚ Olomouc i
původního stavu
OPP Mgm. Olomouce je
opětovné vystavění tohoto
štítu podle původního
vzhledu a z důvodu
zajištění jeho statiky i
obnovení vikýře za štítem.
Stavební úpravy rodinného
domu, ulice Perštýnská
č.p.640, 751 31 Lipník nad
Bečvou,
na pozemku parc.č. st. 64,
v k.ú. Lipník nad Bečvou

V rámci projektu dojde k
provedení rekonstrukce
stávající fasády obřadní
síně vě městě Potštát.

Objekt je součástí
souboru židovských domů
na záp. části hradebního
okruhu. Od pol. 19. st.
nebyl zásadně
přestavován, ve 2. pol.
20. st. však přišel o
štukovou fasádu a došlo k
výměně okenních výplní.
Tyto nevhodné úpravy
budou nyní odstraněny.

Otlučení novodobé omítky,
omítnutí trasovou omítkou s
vytažením říms, šambrán a
nadokenních frontonů, nátěr
omítky silikátovou barvou,
obnova historických oken,
náhrada novodobých oken
historizujícími okny, omítnutí
a nátěr hladké fasády.

B

do

C
návrh

Celkem

647 167

1/2019

10/2019

300 000

172

173

178

523

180 000

1 265 679

1/2019

10/2019

300 000

179

187

182

548

195 000

1 272 397

1/2019

10/2019

300 000

173

176

175

524

150 000

549 907

1/2019

10/2019

274 954

178

184

179

541

180 000

548 324

1/2019

10/2019

274 162

184

175

182

541

180 000

468 057

1/2019

10/2019

234 000

186

179

182

547

174 959

Dotační program Olomouckého kraje Program památkové péče v Olomouckém kraji v roce 2019 - vyhodnocení dotačního titulu č. 3
- Obnova nem., které nejsou KP, nach. se na území památ. rezervací a památ. zón - rozhodnutí v kompetenci ZOK

Poř.
číslo

Poř.
číslo
VFP

Žadatel
Název akce/projektu

Sídlo
Ulice

Název
7

8

9

8 Statutární město
Prostějov

9 Kaštovský Josef

10 Komínková Iveta

Obec

Hranice

xxx

Účel použití dotace na
akci/projekt a jeho cíl

Termín
akce/realizace
projektu

Požadovaná
částka z
rozpočtu OK

Bodové hodnocení
Návrh
A

nám. T. G. Masaryka Prostějov
130/14

xxx

Popis akce/projektu

Celkové
náklady
realizované
akce/projekt
u

Mohelnice

PSČ Okres
79601 Prostějov

75301 Přerov

78985

Šumperk

Právní forma
Obec, městská část
hlavního města Prahy

Nepodnikající fyzická
osoba

Nepodnikající fyzická
osoba

od

IČ
00288659 Rekonstrukce domu
Knihařská 18, Prostějov

Projekt se vztahuje na
opravy dílčích prvků a
konstrukcí domu č. 18 v
ulici Knihařská v
Prostějově. Dům se
nachází v památkové zóně,
- nejedná se o kulturní
památku. Umístěním v
bezprostřední blízkosti
radnice se jedná o
významnou nemovitost.

Jedná se o neinvestiční
výdaje v rámci oprav objektu
Knihařská 240/18 zaměřené
na opravu fasády, stávajících
dřevěných oken a výměnu
střešní krytiny dle doloženého
rozpočtu uznatelných nákladů
v souladu se závazným
stanoviskem orgánu
památkové péče.

Obnova fasády
Obnova degradované
měšťanského domu,
vnější fasády měšťanského
Svatoplukova ulice č.p. 82, domu, který se nachází v
Hranice
bezprostřední blízkosti
Masarykova náměstí v
Hranicích a v centru MPZ
Hranice.

Obnova vnější fasády
měšťanského domu ve
Svatoplukově ulici č.p. 82,
parc. č. , v katastrálním území
Hranice

Oprava fasády domu v
památkové zóně s renovací
ozdobných prvků na
adrese Mohelnice,
Lékárnická 1014/13

Obnova a záchrana
nemovitosti, která není
kultirní památkou, avšak je v
památkové zóně a svým
vzhledem a technickým
stavem narušuje ráz ulice a
náměstí.

Jedná se o opravu fasády
domu v památkové zóně s
renovací ozdobných prvků.
Současný stav domu je
technicky nevyhovující a
celý dům je v
katastrofálním stavu nejen
vzhledově ale i technicky.

B

do

C
návrh

Celkem

12 597 050

1/2019

10/2019

300 000

179

182

179

540

150 000

684 391

1/2019

10/2019

300 000

183

182

181

546

195 000

578 375

1/2019

10/2019

289 188

182

175

174

531

195000

18 611 347

2 572 303

1 599 959

