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Komise pro rozvoj města
Rady města Blatná
Blatná dne: 11.11.2019

ZÁPIS
z 5. jednání Komise pro rozvoj města Rady města Blatná,
které se konalo dne 11.11.2019 od 15:00 hod.
Přítomni:
Členové komise:
Ing. Miloslav Vít – předseda komise, Bc. Václav Koubek – garant komise, Ing. Tereza
Červená, Mgr. Vlastimil Peterka, Václav Smeták

Omluveni:
Ing. arch. Kateřina Řebřinová, Mgr. Karel Petrán, Ing. arch. Šimon Vojtík, Ing. Luděk Jánský
Přizváni:
Jiřina Mašková, referentka dotačního pracoviště OMIR
Program jednání:
1)

Informace o změně člena Místní pracovní skupiny pro regeneraci

2)

Program regenerace MPZ a MPR – J. Mašková

Průběh jednání:
Jednání bylo zahájeno v 15:05 hodin
Přizvaná referentka dotačního pracoviště OMIR Jiřina Mašková, informuje komisi o
jednotlivých bodech jednání:
1) Informace o změně člena Místní pracovní skupiny pro regeneraci
Z důvodu změny referenta státní památkové péče MěÚ Blatná se mění složení Místní pracovní
skupiny pro regeneraci. Bývalou referentku, paní J. Ř. nahrazuje Bc. Anna Karásková, současná
referentka státní památkové péče MěÚ Blatná.
Komise bere změnu na vědomí.

2) Program regenerace MPZ a MPR
Členové komise byli seznámeni s anketním dotazníkem pro rok 2020, který byl doručen městu
elektronicky dne 10. 9. 2019 a současně zveřejněn na stránkách MK ČR. Informace o možnosti
čerpat finanční prostředky z Programu regenerace MPR a MPZ byla také zveřejněna na
webových stránkách města Blatná. Paní Jiřina Mašková, referentka dotačního pracoviště
odboru majetku, investic a rozvoje, která zajistí administraci programu, obdržela žádost o
zařazení do programu od Římskokatolické farnosti Blatná, Římskokatolická farnost Blatná chce
žádat dotaci na opravu fasády a opravu oken objektu čp. 1 (fary). Město tedy zařadí do
Anketního dotazníku 2 akce, Opravu a výměnu oken v čp. 212 v Blatné – 3. etapu a Opravu
fasády a oken objektu čp. 1. Vzhledem k výši kvóty pro MPZ Blatná (pravidelně max. 200 tis.
Kč) je zřejmé, že nebude možné podpořit obě akce, bude využito případně programů
Jihočeského kraje.
Komise doporučuje zařazení výše uvedených akcí do anketního dotazníku.
O výše uvedeném bodu proběhlo hlasování komise s výsledkem:
Souhlasí 5 členů komise tj. všichni přítomní

Jednání bylo ukončeno v 16:30 hod.

Zapsal: Bc. Koubek
Ověřil: Ing. Vít

