DŮVODOVÁ ZPRÁVA
1. Název problému a jeho charakteristika :
Poskytnutí účelově podmíněné dotace vlastníku nemovité kulturní památky
Náboženské obci Církve československé husitské v Plzni na provedení statického
zajištění krovu a stropu v kostele sboru Karla Farského, Husova 1, Plzeň, v roce 2012
(viz příloha č. 1).
2. Konstatování současného stavu a jeho analýza :
Evangelický kostel Československé církve husitské spolu s budovou fary čp. 314 tvoří
jednotný urbanistický a architektonický celek v novorománském slohu z let 18651869. Plzeňským stavitelem Eduardem Krohou byla k budově kostela v roce 1895
přistavěna věž s hranolovou zvonicí a vysokou jehlanovou střechou, vrcholící křížem.
Soubor budov Československé církve husitské – sboru Karla Farského vytváří
výrazné nároží Klatovské třídy a Husovy ulice, bezprostředně navazující na území
Městské památkové rezervace Plzeň. Vlastníkem nemovitosti je Náboženská obec
Církve československé husitské v Plzni (viz příloha č. 2). Kostel sboru Karla
Farského je v současnosti kryt hliníkovými šablonami, které již značně dožívají a do
střešního pláště výrazně zatéká. V roce 2011 zajistil vlastník nemovitosti provedení
průzkumových prací a provizorní podepření poškozených zhlaví nosných stropních
trámů a krovu. Pro rok 2012 připravuje vlastník nemovitosti práce na postupné
řemeslné tesařské opravě poškozených nosných částí stropu a krovu nad kostelní lodí
při celkových nákladech na obnovu ve výši 400 000,- Kč (viz příloha č. 3). Protože
finanční náklady spojené s odbornými řemeslnými pracemi na obnově nosných
konstrukcí stropu a krovu nad kostelní lodí přesahují finanční možnosti vlastníka
nemovitosti na zajištění prací, proto se obrátil na město Plzeň s žádostí o možnou
finanční podporu vzhledem k tomu, že evangelický kostel sboru Karla Farského je
nemovitou kulturní památkou a obec v souladu s ustanovením §16 odst.1
zák. č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči v platném znění, může v odůvodněných
případech poskytnout příspěvek na úhradu zvýšených nákladů spojených s obnovou
kulturní památky.
3. Předpokládaný cílový stav :
Provedením odborných řemeslných prací na statickém zajištění nosných konstrukcí
stropu a krovu u kostela sboru Karla Farského, Husova 1, Plzeň, budou zabezpečeny
nezbytné práce na zachování historických konstrukcí významné kulturní památky na
území města Plzně.
4. Navrhované varianty řešení :
Ze schváleného rozpočtu OPP MMP na rok 2012 poskytnout účelově podmíněnou
dotaci ve výši 120 000,- Kč pro Náboženskou obec Církve československé husitské
v Plzni, se sídlem Husova 1, 301 24 Plzeň, účelově vázanou na provedení statického
zajištění krovu a stropu v kostele sboru Karla Farského, Husova 1, Plzeň.
5. Doporučená varianta řešení :
Podle bodu II. uvedeném v návrhu tohoto usnesení.
6. Finanční nároky řešení a možnosti finančního krytí ( včetně všech následných
například provozních nákladů) :
Navrhované řešení neklade žádné finanční nároky na rozpočet města.
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7. Návrh termínů realizace a určení zodpovědných pracovníků :
Viz návrh usnesení.
8. Dříve vydaná usnesení orgánů města nebo městských obvodů, která s tímto
návrhem souvisí :
Usnesení RMP č. 1583 z 24. 11. 2011 – schválení rozpočtu města na rok 2012.
Usnesení ZMP č. 611 z 8. 12. 2011 – schválení rozpočtu města na rok 2012.
Usnesení RMP č. 237 z 23. 2. 2012 – schválení dotace 120 000,- Kč na statické
zajištění krovu a stropu v kostele sboru Karla Farského, Husova 1 v Plzni.
9. Závazky či pohledávky vůči městu Plzni :
Vůči Náboženské obci Církve československé husitské v Plzni nemá město Plzeň
pohledávky.
10. Přílohy:
Příloha č. 1 – fotodokumentace objektu
Příloha č. 2 – list vlastnictví
Příloha č. 3 – rozpočet nákladů
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