
          
Přepis zápisu z jednání dne 6.3.2012 
Přítomni: Mgr. Karel Beneš, Jaroslava Sýkorová,  Petr Lamač, Radim Kándl,  Ing. Arch. Vladimír Musil, Ing. 
Arch. Stanislav Kovář 
Omluveni: Mgr. Petr Pavelec, Ing. Vítězslav Velát 
Nepřítomni: Ing. Arch. Ladislav Vonášek, Mgr. Pavel Šimánek, , Jaroslav Šádek 
 
Návrh programu : 
1. Zahájení- úvod  
2. Projednání přijatých žádostí v 1. Kole programu ORP a v programu regenerace MPR ČB – rozdělení 
finančních prostředků  na rok 2012 
3. Různé - diskuse 
Doba jednání 2 hod. 
Další jednání pam. komise RM bude svoláno po dohodě s náměstkem  primátora 
 

Zápis z jednání komise památkové ze dne 6.3.2012 
 

Přítomni: dle prezenční listiny 
Program:  
1. Zahájení-úvod 
2. Projednání přijatých žádostí v 1. Kole programu ORP a v programu regenerace MPR ČB – 
rozdělení finančních prostředků  na rok 2012 
3. Různé - diskuse 
 
Schválení programu (6,0,0) 
Ad. 1) seznámení s programem 

 
Ad. 2) Komise přijala usnesení 

 
a)Komise doporučuje MK ČR v programu MKČR Podpora obnovy kulturních památek 
prostřednictvím obcí s rozšířenou působností tyto akce a navrhuje rozdělit výši podpory: 
1.výzva = 1.500.000,- Kč a 2. výzva = 987.000,- Kč. 
V 1. Výzvě akce : 
1)Restaurování náhrobků židovského hřbitova v Hluboké nad Vltavou:  doporučuje a 
navrhuje přidělení příspěvku ve výši 80tis. 
2)oprava části západní zdi Staroměstského hřbitova ČB: doporučuje a navrhuje 
přidělení příspěvku ve výši 446tis. 
3)stavební úpravy části krovu a střechy kostela sv. Víta v Rudolfově: doporučuje a 
navrhuje přidělení příspěvku ve výši 269tis.  
4)oprava špaletových oken tělocvičny Obchodní akademie ČB: doporučuje a 
navrhuje přidělení příspěvku ve výši 205tis. 
5)oprava fasády historické části Obchodní akademie ČB: doporučuje a navrhuje 
přidělení příspěvku ve výši 500tis. 
6)oprava krovů a střech III. etapa kostela sv. Jakuba Boršov nad Vltavou: 
nedoporučuje a navrhuje přesunout akci do 2. výzvy  
Hlasování: (6,0,0) 
 
b) komise doporučuje RM předložit ZM návrh rozdělení finančních prostředků 
v programu regenerace MPR ČB na rok 2012 na tyto akce následovně: 
1)ul. Široká č.p. 456/37: nedoporučuje 
2)ul. Široká č.p. 101/4: příspěvek státu=10tis.; Podíl města=24tis. 
3)Piaristické nám. č.p. 149-bývalý dominikánský klášter: příspěvek státu=100tis.; 
Podíl města= 640tis. 



4)ul. Kněžská č.p. 410/8: odstoupila z programu 
5)ul. Kněžská č.p. 369/18: nedoporučuje 
6)Biskupská zahrada: příspěvek státu=200tis.; Podíl města =1300tis. 
7)ul. Dr. Stejskala č.p. 426/15: příspěvek státu=50tis.; Podíl města =222tis. 
8)ul. Plachého č.p. 61/8: nedoporučuje 
9)ul. Krajinská č.p. 275/38: příspěvek státu=20tis.; Podíl města =30tis. 
 
Hlasování: (6,0,0) 
 

 
Ad 4) Různé: 

Předseda komise vyzval členy komise k větší spolupráci a k možné diskuzi např. o 
dopravě ve městě. 
 
  

Přepis provedl : Hrdý Fr. 


