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OKRM/8/2013/Z/4

Volební období 6 (2010 - 2014)

Z Á P I S
z 1. jednání památkové komise rady města konaného dne 15. 1. 2013

Přítomni: Mgr. Karel Beneš, Radim Kándl, Ing. arch. Stanislav Kovář, Petr Lamač, 
Ing. arch. Vladimír Musil, Jaroslava Sýkorová, Ing. Vítězslav Velát

Omluveni:

Nepřítomni: Mgr. Petr Pavelec, Jaroslav Šádek, Mgr. Pavel Šimánek, Ing. arch. Ladislav 
Vonášek

Hosté:

Schválený program:

1. Úvod
Projednání programu

2. Pravidla dotačního programu pro oblast památkové péče pro rok 2013 a návrhy členů 
hodnotící komise
Přijato usnesení č. 1/2013 (7 - 6,0,1)
Dotační program města - dvě opatření, 
a) fasáda -1. výzva = 1300 000Kč 
b) střecha -1. výzva = 200 000Kč
Hodnotící komise ve složení: Mgr. Beneš- předseda, J. Sýkorová, Ing. arch. Musil Vl., 
Lamač P., Ing. Velát V.
Kritéria pro opatření 
Fasáda: poloha nemovitosti, architektonické ztvárnění, technologická náročnost vč. 
dokumentace, odbornost a zkušenost prováděcí firmy, zhodnocení hospodárnosti 
a efektivnosti rozpočtu
Střecha: typ střechy, odbornost firmy, preference materiálu, zhodnocení hospodárnosti 
a efektivnosti rozpočtu, poloha nemovitosti.
Program je určen pro vlastníky nemovitostí, které nejsou kulturní památkou a nacházejí se 
v městské památkové rezervaci a vlastníky nemovitostí, které jsou kulturní památkou 
a nachází se mimo památkovou rezervaci na katastrálním území města České Budějovice.

3. Program ORP 2013
Přijato usnesení č. 2/2013 (7 - 7,0,0)
Komise doporučuje RM pokračovat v administraci programu MK ČR Podpora obnovy 
kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností a navrhuje rozdělit výši 
kvóty (podpory) 1 656 000Kč na 2 výzvy:
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1. výzva 1 100 000Kč
2. výzva 556 000Kč

4. Různé
informace o povinnosti posouzení energetického stavu objektů

Vysvětlivka: v závorce je uveden výsledek hlasování (x - a,b,c), a = počet hlasujících pro, b = 
počet hlasujících proti, c = počet těch, kteří se zdrželi x = počet přítomných členů.

1. jednání památkové komise rady města bylo ukončeno v 17:00 hod.

Soubor usnesení:

K bodu: Pravidla dotačního programu pro oblast památkové péče pro rok 2013 a návrhy členů 
hodnotící komise

památková komise rady města přijala   u s n e s e n í   č. 1/2013:

památková komise rady města

n a v r h u j e
Dotační program města - dvě opatření, na rok 2013 v oblasti památkové péče
První opatření     fasáda -1. výzva = 1300 000Kč 
Druhé opatření   střecha -1. výzva = 200 000Kč
Návrh hodnotící komise ve složení: Mgr. Beneš- předseda, J. Sýkorová, Ing. arch. Musil Vl., Lamač 
P., Ing. Velát V.
Návrh :Kritéria pro opatření 
Fasáda: poloha nemovitosti, architektonické ztvárnění, technologická náročnost vč. dokumentace, 
odbornost a zkušenost prováděcí firmy, zhodnocení hospodárnosti a efektivnosti rozpočtu
Střecha: typ střechy, odbornost firmy, preference materiálu, zhodnocení hospodárnosti a efektivnosti 
rozpočtu, poloha nemovitosti.
Program je určen pro vlastníky nemovitostí, které nejsou kulturní památkou a nacházejí se v městské 
památkové rezervaci a vlastníky nemovitostí, které jsou kulturní památkou a nachází se mimo 
památkovou rezervaci na katastrálním území města České Budějovice.

K bodu: Program ORP 2013

památková komise rady města přijala   u s n e s e n í   č. 2/2013:

památková komise rady města

d o p o r u č u j e
Komise doporučuje RM pokračovat v administraci programu MK ČR Podpora obnovy kulturních 
památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností a navrhuje rozdělit výši kvóty (podpory) 1 656 
000Kč na 2 výzvy:
1. výzva 1 100 000Kč
2. výzva 556 000Kč
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V Českých Budějovicích dne 15. 1. 2013

Zapsal(a): Bc. František Hrdý, sekretář komise

Ověřil(a): Petr Lamač

Mgr. Karel Beneš
předseda komise


