
F. Finanční účast obce, kraje nebo státu na obnově 
památkových objektů v roce 2016 

 
 
F.1.  
Částka z rozpočtu města, věnovaná na obnovu památek v roce 2016 a v kolika 
případech 

 
celková částka z rozpočtu města:   10 akcí        1 035 597 ,- Kč  
částka z rozpočtu města v MPZ:    6 akcí           453 057,- Kč 
částka z rozpočtu města  
na stavby jiného vlastníka v MPZ:    2 akce           66 845 ,- Kč  
 
Na obnovu památek bylo věnováno 1% z rozpočtu města.  
 
 
 

F.2.  
Částka z rozpočtu MK v rámci Programu regenerace MPR a MPZ v roce 2016 
s uvedením konkrétní akce. 
 
částka MK v Kč na akci                                                                                                                                                                                                          
326 000,- Kašna Hastrmanka - restaurování 
  81 000,- Kašna s pranýřem - restaurování 
141 000,- Dům č.2 – obnova fasády, výměna dveří do dvora, klempířské konstrukce 
177 000,- Zámek čp. 485 – výměna 17ks oken  
173 000,- Kostel Nanebevzetí Panny Marie – restaurování 3ks interiérových dveří 
  80 000,- Dům č.34 – obnova boční fasády  
202 000,- Panský pivovar č.488 – obnova fasády zadního štítu 
_____________________________________________________ 
1 180 000,- celkem z Programu regenerace MPZ 
 
 
částka MK v Kč na akci                                                                                                                                                                                                         
6 500 000,- kostel Nanebevzetí Panny Marie - II. etapa obnova varhan 
_________________________________________________________      
6 500 000,- celkem z rezervy Programu regenerace MPZ 
 
 
 
 
 

 
 



F.3.  
Částka z jiných zdrojů (kraj, stát, EU) – uveďte zda bylo požádáno na rok 2016 
o finanční prostředky z jiných zdrojů a zda-li byly finanční prostředky získány a 
využity. 
 
Požádáno, získáno a využito : 
  
  240 000,-         náhrobky židovský hřbitov stát – Minist. Kultury 
  300 000,-         obrazy, sochy - kostel Nanebevzetí Pany Marie stát – Minist. Kultury 
  100 000,-         ohradní zeď – kostel sv. Barbora stát – Minist. kultury 
  640 000,-         celkem stát  
 
  172 000,-         pieta, kříž - kostel Navevzetí Panny Marie Kraj Vysočina 
  172 000,-         celkem Kraj Vysočina   
    

 
 
 
 
Požádáno, nezískáno, realizováno z prostředků města : 
  
celkové náklady  490 540,-        ohradní zeď – kostel sv. Kateřina      
           žádáno : stát – Minist. Kultury, Kraj Vysočina 


