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OKRM/44/2014/Z/19 

Volební období 6 (2010 - 2014) 

Z Á P I S  

z 2. jednání památkové komise rady města konaného dne 4. 3. 2014 

Přítomni: Mgr. Karel Beneš, Radim Kándl, Ing. arch. Stanislav Kovář, Petr Lamač, 

Ing. arch. Vladimír Musil, Mgr. Petr Pavelec, Jaroslava Sýkorová, 

Ing. Vítězslav Velát 

Omluveni:  

Nepřítomni:  

Hosté: Ing. Irena Tomandlová 

 

Schválený program: 

1. Úvod 

program schválen členy komise 

2. Program regenerace MPR ČB na rok 2014 

Přijato usnesení č. 3/2014 (8 - 8,0,0) 

Odbor památkové péče předložil komisi tabulku schválené aktualizace programu 

regenerace 2014 k návrhu rozdělení finančního příspěvku a podílu města. Z aktualizace 

odsoupila akce městský dům Kněžská ul. 369/18 na vlastní žádost. Kvota pro rozdělení 

finančního příspěvku státu činila 200tis. Kč. 

3. Program obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností 2014 

Přijato usnesení č. 4/2014 (8 - 7,0,1) 

Odbor památkové péče předložil komisi tabulku akcí přihlášených do I. kola programu 

Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obce s rozšířenou působností včetně 

žádostí a příloh. Kvóta pro rozdělení činila 2mil. Kč. Komise posoudila žádosti a sestavila 

návrh na přidělení příspěvku viz příloha zápisu. 

4. Různé - diskuse 

1.Komise žádá odbor Útvar hlavního architekta o termín schůzky s účastí hlavního 

architekta. 

2.Byla podána informace předsedou komise o odvolaných členech památkové komise 

a vyzval stávající členy k návrhu nových členů komise. 

 

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. 
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2. jednání památkové komise rady města bylo ukončeno v 17:30 hod. 

Soubor usnesení: 

K bodu:  Program regenerace MPR ČB na rok 2014 

 

památková komise rady města přijala   u s n e s e n í   č. 3/2014: 

památková komise rady města 

d o p o r u č u j e  
radě města předložit zastupitelstvu města ke schváleníNávrh rozdělení státního finančního příspěvku 

a městského podílu dle tabulky, která je přílohou zápisu ze dne 4.3.2014. 
 

K bodu:  Program obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností 

2014 

 

památková komise rady města přijala   u s n e s e n í   č. 4/2014: 

památková komise rady města 

d o p o r u č u j e  
ministerstvu kultury přidělit příspěvky dle návrhu. 

V Českých Budějovicích dne 4. 3. 2014 

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

Ověřil(a): Jaroslava Sýkorová, v.r. 

Mgr. Karel Beneš, v.r. 

předseda komise 


