
Přepis zápisu z jednání dne 2.2.2011 
Přítomni: Mgr. Karel Beneš, Jaroslava Sýkorová,Mgr. Pavel Šimánek, Radim Kándl, Mgr. Petr Pavelec, Petr 
Lamač, Ing. Arch. Ladislav Vonášek, Ing. Arch. Stanislav Kovář, Ing. Vítězslav Velát, Ing. Arch. Vladimír 
Musil, Jaroslav Šádek 
Omluveni : 
Nepřítomni:  
Schválený program:  
Návrh programu : 
1. Úvod – seznámení členů komise pro nové volební období 
2. Návrh opatření dotačního Programu města České Budějovice pro oblast památkové péče 
3. Program Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností 
4. Různé - diskuse 
Doba jednání 2,5 hod. 
Další jednání pam. komise RM bude svoláno po dohodě s náměstkem primátora 
 

Zápis z jednání komise památkové ze dne 2.2.2011 
 

Přítomni: dle prezenční listiny 
Program:  
1. Úvod – seznámení členů komise pro nové volební období 
2. Návrh opatření dotačního Programu města České Budějovice pro oblast památkové péče 
3. Program Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností 
4. Programe regenerace MPR ČB 2011 
5. Různé - diskuse 
Schválení programu (11,0,0) 

 
Ad. 1) Předseda komise předal členům jmenování a seznámil je s jednacím řádem 
komisí rady města. 
 
Ad. 2) Komise přijala usnesení:  
Dotační program města pro oblast památkové péče se rozdělí na pokračování Opatření 
č.1) fasáda: 1.výzva 750tis., 2.výzva 250tis.; a nové Opatření č.2) střecha: 1.výzva 
750tis., 2.výzva 250tis. 
Hodnotící komise: Mgr. Karel Beneš-předseda, Mgr. Pavel Šimánek, Mgr. Petr Pavelec, Ing. 
Arch. Ladislav Vonášek, Ing. Vítězslav Velát  
Kritéria  pro Opatření „střecha“ budou vycházet z kritérií Opatření „fasáda“  
Hlasování: 11,0,0 
 
Ad 3) Komise přijala usnesení:  
Komise doporučuje RM pokračovat v administraci programu MKČR Podpora obnovy 
kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností a navrhuje rozdělit výši 
podpory  stanovené pro ORP Č.B. 2.484.000.- následovně 1.výzva=1.500.000Kč.- a 2. 
výzva=984.000Kč.- 
Hlasování: 11,0,0 
 
Ad 4)Komise přijala usnesení:  
komise doporučuje RM a ZM schválit rozdělení dotace MK ČR a městského 
podílu dle tabulky předložené odborem památkové péče s tím, že u akce č. 5. 
bývalý dominikánský klášter, Piaristické nám., restaurování křížové chodby-
pokračování, doporučuje navýšit podíl města tak, aby došlo k minimálnímu 
požadovanému podílu vlastníka ve smyslu Zásad. Příspěvek státu pro letošní rok 
je určen MK ČR ve výši 465tis. A podíl obce je pro letošní rok kryt v rozpočtu 
částkou 3.000.000.-Kč. 



 
Akce:      podíl státu  podíl města 
Široká ul. 436/14    35tis.   300tis. 
Kněžská ul. 86/11    9tis.   80tis. 
U Černé věže, 71    97tis.   400tis. 
Piaristické nám. 149,  
býv. dominikánský klášter, (rest. kříž. chodby)  79tis.  1 170tis. 
Piaristické nám. 149,  
býv. dominikánský klášter, (rajská zahrada) 95tis.   600tis. 
Kněžská 369/18     50tis.   400tis. 
Nám. Přemysla Otakara II. 127/38  100tis.    
Hlasování: (10,0,0) 
 
 
Ad 5) Různé 
-VO OPP seznámil členy komise s informací o usnesení RM dne 26.1.2011 č. 192/2011 
zveřejňování zápisů a prezenčních listin z jednání komisí rady města. 
-předseda komise vyzval členy k doplnění kontaktů 
-Ing. Arch. Ladislav Vonášek zpracuje ideu komise památkové péče a rozešle členům 
komise 
-Ing. Arch. Vladimír Musil žádá radu města o informaci o zřízení útvaru architekta 
-Ing. Arch. Ladislav Vonášek požaduje informaci od rady města, jak je ošetřeno uložení 
kostek (zádlažba komunikace) z akce Zavadilka a navrhuje převést kostky z vlastnictví 
kraje do majetku města 
-Mgr. Pavelec Petr vznesl dotaz na radu města, zda město pamatuje na použití a využití 
kostek v majetku města ve prospěch města (dlouhodobý plán pro využití kostek pro 
zádlažbu komunikací). 
-předseda komise bude zvát na každé jednání náměstkyni Ing. Popelovou Ivanu 
- pozvánky na jednání a zápisy z jednání komise budou z úsporných důvodů rozesílány 
elektronickou poštou 
 
 

Přepis provedl : Hrdý Fr. 
 


