DŮVODOVÁ ZPRÁVA
1. Název problému a jeho charakteristika:
Poskytnutí účelově podmíněné dotace vlastníku nemovité kulturní památky
Římskokatolické farnosti Plzeň - západ, na provedení I. etapy opravy vnějších omítek
lodi kostela sv. Jiří v Plzni Malesicích v roce 2013. (příloha č.1).
2. Konstatování současného stavu a jeho analýza:
Kostel sv. Jiří v Plzni Malesicích je původně gotickou stavbou, z tohoto období
pochází presbytář včetně jeho křížové klenby. V období renesance pak byla přistavěna
atypická mohutná hranolová věž. Loď kostela byla do dnešní podoby rozšířena v 19.
stol., z této doby také pochází krov nad lodí. Nad presbytářem se dodnes dochoval
ještě krov pozdně barokní. Jde tedy o architektonicky poměrně cenný kostel, jeho
renesanční věž lze označit za unikátní. Zchátralý kostel je v posledních letech
postupně opravován, v předchozích letech již byla provedena oprava krovu nad lodí i
věží, v loňském roce byla náročně restaurována sgrafitová výzdoba věže. V letošním
roce vlastník přistoupí k I. etapě oprav vnějších omítek kostelní lodi (příloha č. 2).
Poslední oprava omítek byla provedena v roce 1947, nebyly tedy opravovány přes 60
let, což se negativně podepsalo na jejich technickém stavu. V současné době se
omítka odlupuje a odpadává ve velkých úsecích, opravu je tedy nezbytné provést
neprodleně. Rozpočet na provedení této etapy stavebních prací činí 330 000,- Kč
(příloha č. 3). Protože celkové náklady na zajištění prací přesahují finanční možnosti
vlastníka, proto se obrátil na Odbor památkové péče MMP s žádostí o možnou
finanční podporu vzhledem k tomu, že kostel je památkově chráněný a obec v souladu
s §16 odst. 1) zák. č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči ve znění pozdějších
předpisů, může v odůvodněných případech poskytnout příspěvek na zvýšené náklady
spojené se záchranou kulturní památky.
3. Předpokládaný cílový stav:
Provedením postupné opravy vnějších omítek kostelní lodi bude odstraněn havarijní
stav cenné exteriérové architektonické výzdoby kostela sv. Jiří v Plzni Malesicích.
Provedení těchto prací je nezbytné a neodkladné, pakliže by realizace byla nadále
odkládána, došlo by k nevratnému poničení architektonické výzdoby, navíc by
neúnosně narostly náklady na provedení oprav.
4. Navrhované varianty řešení:
Poskytnout účelově podmíněnou dotaci ve výši 300 000,- Kč ze schváleného rozpočtu
OPP MMP na rok 2013 vlastníku nemovité kulturní památky Římskokatolické
farnosti Plzeň - západ (IČ 73634883), Křimická 73, 318 00 Plzeň, na zvýšené náklady
spojené s provedením I. etapy opravy vnějších omítek lodi kostela sv. Jiří v Plzni
Malesicích v roce 2013.
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 je kryto schváleným rozpočtem.
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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:
XUsnesení RMP č. 1518 z 29. 11. 2012 – schválení rozpočtu města na rok 2013.
Usnesení ZMP č. 594 z 13. 12. 2012 – schválení rozpočtu města na rok 2013.
Usnesení ZMP č. 217 z 15. 5. 2008 – schválení dotace 290 000,- Kč na opravu krovu
kostela sv. Jiří v Plzni Malesicích.
Usnesení ZMP č. 294 z 14. 5. 2009 – schválení dotace 300 000,- Kč na opravu střechy
kostela.
Usnesení ZMP č. 276 z 13. 5. 2010 – schválení dotace 300 000,- Kč na opravu střechy
a krovu věže kostela.
Usnesení ZMP č. 202 z 7. 4. 2011 – schválení dotace 300 000,- Kč na restaurování
sgrafitové výzdoby věže kostela.
Usnesení ZMP č. 322 z 21. 6. 2012 – schválení dotace 180 000,- Kč na opravu
sgrafitové výzdoby věže kostela.
Usnesení RMP č. 456 z 2. 5. 2013 – schválení dotace 300 000,- Kč na I. etapu opravy
vnějších omítek kostela.
9. Závazky či pohledávky vůči městu Plzni:
Vůči Římskokatolické farnosti Plzeň - západ město Plzeň nemá pohledávky.
10. Přílohy:
Příloha č. 1 - Fotodokumentace objektu
Příloha č. 2 - List vlastnictví
Příloha č. 3 - Rozpočet nákladů
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