DŮV ODOV Á ZPRÁVA
1. Název problému a jeho charakteristika:
Poskytnutí účelově podmíněné dotace vlastníkům nemovité kulturní památky panu
Jiřímu Beránkovi, panu Pavlu Beránkovi, paní Anně Dlauhé, panu ing. Milanu
Dlauhému, panu Romanu Dlauhému, panu Zdeňku Dlauhému, panu Ivu Dlouhému,
paní Evě Horové, paní Anně Němcové a paní ing. Renátě Setničkové na provedení
odborné restaurátorské obnovy renesančního vjezdového portálu u domu čp. 135,
náměstí Republiky 21 v Plzni, v roce 2014. (viz příloha č.1).
2. Konstatování současného stavu a jeho analýza:
Měšťanský dům čp. 135 se nalézá v jižní části náměstí Republiky v Plzni, v jeho
průčelí je osazen ze staršího domu dochovaný renesanční vjezdový portál ze závěru
16. stol., připisovaný odbornou literaturou italskému kameníkovi Giovannimu
Merlianovi – v Plzni působil mezi lety 1566 a 1593. Sloupový portál zdobený cvikly a
rollwerkovou kartuší, patřící do souboru nejvýznamnějších a nejhodnotnějších
kamenných portálů na území města Plzně, se v současnosti vlivem okolního prostředí
nalézá v nevyhovujícím technickém a prezentačním stavu, jednoznačně vyžadujícím
odbornou obnovu. Vlastníkem nemovité kulturní památky jsou pan Jiří Beránek, pan
Pavel Beránek, paní Anna Dlauhá, pan ing. Milan Dlauhý, pan Roman Dlauhý, pan
Zdeněk Dlauhý, pan Ivo Dlouhý, paní Eva Horová, paní Anna Němcová a paní ing.
Renáta Setničková (viz příloha č.2). Vlastníci nemovitosti v roce 2014 zamýšlí
zajistit celkovou restaurátorskou obnovu hodnotného vjezdového kamenného
renesančního portálu. Celkové finanční náklady na odborné restaurátorské práce
v roce 2014 představují částku ve výši 148 000,- Kč (včetně 21% DPH 179 080,- Kč)
(viz příloha č. 3). Protože celkové náklady na odborné restaurátorské práce na
obnově renesančního vjezdového portálu u domu čp. 135 přesahují finanční možnosti
na zajištění prací, proto se vlastníci nemovitosti obrátili na město Plzeň s žádostí o
možnou finanční podporu vzhledem k tomu, že dům čp. 135, náměstí Republiky 21
v Plzni, 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 restaurátorské obnovy renesančního vjezdového portálu bude v roce 2014
zajištěna záchrana spolu s vhodnou prezentací v případě výrazných historických a
památkových hodnot této nedílné součásti kulturní památky nacházející se v centrální
části Městské památkové rezervace Plzeň.
4. Navrhované varianty řešení:
Ze schváleného rozpočtu OPP MMP na rok 2014 poskytnout účelově podmíněnou
dotaci ve výši 100 000,- Kč pro pana Jiřího Beránka, bytem Mírová 22, 301 00 Plzeň,
pana Pavla Beránka, bytem Sládkova 683, 332 02 Starý Plzenec, paní Annu Dlauhou,
bytem Riegrova 18, 301 00 Plzeň, pana ing. Milana Dlauhého, bytem Prešovská 3,
301 00 Plzeň, pana Romana Dlauhého, bytem Prešovská 3, 301 00 Plzeň, pana
Zdeňka Dlauhého, bytem Kardinála Berana 23, 301 00 Plzeň, pana Ivo Dlouhého,
bytem Pod Klikovkou 3, 150 00 Praha – Smíchov, paní Evu Horovou, bytem Na
Hvězdě 5, 301 00 Plzeň, paní Annu Němcovou, bytem Útušice č. p. 46, 332 09
Útušice, a paní ing. Renátu Setničkovou, bytem Jedlová 15, 182 00 Praha – Kobylisy,
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účelově vázanou na odborné provedení restaurátorské obnovy
vjezdového portálu u domu čp. 135, náměstí Republiky 21 v Plzni.

renesančního

5. Doporučená varianta řešení:
Podle bodu II. uvedeného v návrhu tohoto usnesení.
6. Finanční nároky řešení a možnosti finančního krytí (včetně všech následných
například provozních nákladů):
Kryto schváleným rozpočtem Odboru památkové péče MMP na rok 2014.
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. 1239 z 27. 11. 2013 – schválení rozpočtu města na rok 2014.
Usnesení ZMP č. 613 z 12. 12. 2013 – schválení rozpočtu města na rok 2014.
Usnesení RMP č. 556 z 15. 5. 2014 – schválení dotace na restaurování portálu domu
nám. Republiky 21 v Plzni.
9. Závazky či pohledávky vůči městu Plzni:
Vůči panu Jiřímu Beránkovi, panu Pavlu Beránkovi, paní Anně Dlauhé, panu ing.
Milanu Dlauhému, panu Romanu Dlauhému, panu Zdeňku Dlauhému, panu Ivu
Dlouhému, paní Evě Horové, paní Anně Němcové a paní ing. Renátě Setničkové
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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