
Přepis zápisu z jednání dne 14.6.2011 
Přítomni: Mgr. Karel Beneš, Jaroslava Sýkorová, Mgr. Pavel Šimánek,  Petr Lamač, Ing. Vítězslav Velát, Ing. 
Arch. Ladislav Vonášek, Radim Kándl, Jaroslav Šádek 
Omluveni:  
Nepřítomni: Mgr. Petr Pavelec, Ing. Arch. Vladimír Musil, Ing. Arch. Stanislav Kovář 
 
Návrh programu : 
1. Zahájení 
2. Projednání a schválení žádostí podaných v rámci 2. výzvy Dotačního Programu města České Budějovice pro 
oblast památkové péče 
3. Projednání dotazníku pro Program regenerace MPR pro rok 2012 
4. Různé - diskuse 
Doba jednání 1,5 hod. 
Další jednání pam. komise RM bude svoláno po dohodě s náměstkem primátora 
 

Zápis z jednání komise památkové ze dne 14.6.2011 
 

Přítomni: dle prezenční listiny 
Program:  
1. Zahájení 
2. Projednání a schválení žádostí podaných v rámci 2. výzvy Dotačního Programu města České 
Budějovice pro oblast památkové péče  
3. Projednání dotazníku pro Program regenerace MPR pro rok 2012 
4. Různé - diskuse 
Schválení programu (6,0,0) 

 
Ad. 1) Zahájení-OPP předložil zpracovanou tabulku žádostí o program města ČB včetně 
podkladů žádostí s výsledkem formální kontroly. 

 
Ad. 2) Komise (hodnotící) projednala 4 jednotlivé žádosti z Dotačního programu města ČB, 
včetně požadavků na příspěvek a komise památková přijala usnesení. Doporučila RM pro 
opatření č. 2 Fasáda, následující akce předložit v zastupitelstvu města ke schválení 
 

Finanční alokace pro opat ření Fasáda - 1 085 000,- K č 

1 

Národní památkový 
ústav, územní 
odborné pracoviště 

Celková oprava 
vnějších oken a dveří 
špitálu Nejsvětější 
trojice, Pražská ul. 250 000 

2 

Římskokatolická 
farnost u kostela 
sv.J.Nepomuckého 

Kostel sv.Jana 
Nepomuckého-
restaurátorské práce 
na vitrážích oken 228 800 

3 

Římskokatolická 
farnost u kostela 
sv.J.Nepomuckého 

Kostel sv.Jana 
Nepomuckého-
výměna oken 250 000 

4 

Římskokatolická 
farnost u kostela 
sv.J.Nepomuckého 

kostel sv.Jana 
Nepomuckého-
restaurátorské práce 
na fasádě kostela 140 000 

  celkem 868 800 Kč 

 



 
 
 
 
 
Opatření č. 1 Střecha-nebyla podána žádná žádost. 
 
Hlasování: (8,0,0,)  

 
Ad 3) Odbor památkové péče předložil členům památkové komise zpracovaný 
dotazník Program regenerace MPR ĆB. Na rok 2012 s požadavkem informovat 
veřejnost o možnosti zapojení do tohoto programu a případné připomínky 
k obsahu dotazníku. Dotazník OPP zašle všem členům elektronicky do 24.6.2011 
 
Ad) 4) 
 
Různé: 
Předseda komise informoval o jednání s panem primátorem: 
-upozornění na podceňování práce komise 
-jednací řád komise je na webu města 
-jednací řád se bude měnit: členové rady budou přítomni jednání s hlasem poradním 
-úkoly zadávat s termínem, konkrétní osobě s návrhem na usnesení 
-členové komise mohou navrhnout za letošní rok laureláta ceny města 
-návrh pana primátora pro členy komise: zahájit jednání o rekonstrukci Biskupské 
zahrady s vlastníkem 
-zabývat se Staroměstským parkem a hřbitovem 
-zabývat se prostorem vystěhovaného Biskupského archivu, kostel Svaté Rodiny při 
sirotčinci Boromejek v ulici Karla IV 
 
I.usnesení komise: Členové památkové komise ukládají úkol náměstkyni Ing. Popelové 
vstoupit do jednání s Biskupstvím ohledně zpřístupnění a rekonstrukce Biskupské 
zahrady s možností nabídky zapojení do programu regenerace na rok 2012 (termín do 
1.8.2011) Hlasování: (8,0,0) 
II.usnesení komise: Členové památkové komise požadují na dalším jednání komise 
účast vedoucího odboru Územního plánování k podání informace k územnímu plánu 
v prostoru památkové rezervace a ochranného pásma hradebního systému města. 
Hlasování: (8,0,0) 
 

 Předseda komise žádá Ing. Arch. Vladimíra Musila a Ing. Arch. Stanislava Kováře, aby se 
dostavili na odbor památkové péče za účelem vyplnění dotazníku osobních dat. 

 
 

Přepis provedl : Hrdý Fr. 
 


