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Volební období 6 (2010 - 2014) 

Z Á P I S  

ze 4. jednání památkové komise rady města konaného dne 13. 5. 2014 

Přítomni: Mgr. Karel Beneš, Ing. Bc. Vítězslav Ilk, Radim Kándl, Mgr. Petr Pavelec, 

Jaroslava Sýkorová, Ing. Vítězslav Velát, Mgr. Eva Zuzáková 

Omluveni: Mgr. Jaroslav Čejka, Ing. arch. Stanislav Kovář, Petr Lamač, 

Ing. arch. Vladimír Musil 

Nepřítomni:  

Hosté: Bc. František Hrdý, Ing. Irena Tomandlová 

Předseda komise přivítal členy a seznámil je s programem jednání. 

Schválený program: 

1. Úvod 

Přijato usnesení č. 5/2014 (7 - 7,0,0) 

schválení programu jednání dle pozvánky 

2. Dotační program Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou 

působností - návrh příspěvku 

Přijato usnesení č. 6/2014 (7 - 7,0,0) 

členové komise projednali 11 přihlášek do programu Podpora obnovy kulturních památek 

prostřednictvím obce s rozšířenou působností s návrhem finančního příspěvku 

3. Různé 

 

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. 

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

Soubor usnesení: 

K bodu:  Úvod 

 

památková komise rady města přijala   u s n e s e n í   č. 5/2014: 

památková komise rady města 

s c h v a l u j e  
členové komise schválili program jednání dle pozvánky 
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K bodu:  Dotační program Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí 

s rozšířenou působností - návrh příspěvku 

 

památková komise rady města přijala   u s n e s e n í   č. 6/2014: 

památková komise rady města 

d o p o r u č u j e  
ministerstvu kultury do programu zařadit akci: 
České Budějovice, Husův sbor - oprava fasády, návrh na přidělení příspěvku 126tis.Kč 
Kamenný Újezd, kostel Všech Svatých - odvlhčení I. etapa, 270tis.Kč 
Rudolfov, kostel sv. Víta - úpravy kostela, 121tis.Kč 
Hluboká nad Vltavou, venkovská usedlost č.p. 271 a č.p. 272- oprava omítek, 70tis.Kč 
Dobrá Voda u Českých Budějovic, kostel Panny Marie Bolestné - obnova říms, atik a klempířských 

prvků, 160tis.Kč 
Strýčice, kostel sv. Petra a Pavla - obnova střechy II.etapa, 300tis.Kč 
České Budějovice, dům Skuherského ul. č.p. 1291 - obnova dvorní fasády, 50tis.Kč 
České Budějovice, socha sv. Jana Nepomuckého, Zátkovo nábř. - restaurování, 50tis.Kč 
České Budějovice, socha Panny Marie, Zátkovo nábř. - restaurování, 50tis.Kč. 
Nákří, kostel sv. Petra a Pavla - odvlhčení kostela,50tis.Kč 
Lišov, špitál č.p. 129 - obnova obvodové zdi, 0Kč  
  

V Českých Budějovicích dne 14. 5. 2014 

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

Ověřil(a): Jaroslava Sýkorová, v.r. 

Mgr. Karel Beneš 

předseda komise, v.r. 


