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OKRM/41/2017/Z/19

Volební období 7 (2014 - 2018)

Z Á P I S
z 2. jednání památkové komise rady města konaného dne 7. 3. 2017

Přítomni: Tomáš Beck, Ing. Petr Lamač, Dr. Zdeněk Mareš, Mgr. Jana Mráčková, 
PhDr. et Mgr. Ludmila Ourodová, Ph.D., Ing. arch. Naděžda Pálková, 
Ing. Vítězslav Velát

Omluveni: Mgr. Lukáš Faktor, Mgr. Lada Klímová

Nepřítomni: Mgr. Karel Beneš, Ing. David Přibyl

Hosté: Bc. František Hrdý

Schválený program:

1. Úvod, schválení programu.
Přijato usnesení č. 4/2017 (7 - 7,0,0)
Předsedkyně komise seznámila členy s jednotlivými body programu. Navržený program byl 
jednomyslně schválen

2. Program Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností 
v roce 2017 - rozdělení finančních prostředků v I. kole.
Přijato usnesení č. 5/2017 (7 - 7,0,0)
Členové památkové komise projednali a posoudili celkem šest předložených žádostí 
o příspěvky.
U žádosti č. 5 bylo požádáno o finanční prostředky na opravu štítů. Vzhledem k tomu, že 
u tohoto objektu je špatná celá statika objektu a před několika dny upadl roh objektu, bylo 
konstatováno, že u tohoto objektu se nejdříve musí vyřešit statické zajištění a oprava 
střechy a následně nebo současně může být přistoupeno k opravě štítů. 
Zároveň u tohoto objektu probíhá správní řízení – v souvislosti s narušenou statikou.
 
Návrh na rozdělení příspěvků v Kč na jednotlivé žádosti je následující:
 
Č.1  židovský hřbitov, Pekárenská ul. České Budějovice             80.000,-                                
            
Č.2  základní škola Dukelská České Budějovice                        650.000,-                                
                       
Č.3  dům č.p. 130, Rudolfov                                                     100.000,-
 
Č.4  základní škola Nová, České Budějovice                             138.000,-
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Č.5  venkovská usedlost Čakovec čp. 18, 
Čakov                                                                                                 0,-
 
Č.6  kostel sv. Petra a Pavla ve Strýčicích                                 650.000,-
CELKEM                                            
1. 618.000,-

3. Různé.
V různém nebyly na pořadu této chůze projednávány žádné body.
 

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.

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

Soubor usnesení:

K bodu: Úvod, schválení programu.

památková komise rady města přijala   u s n e s e n í   č. 4/2017:

památková komise rady města

s c h v a l u j e
navržený program dle pozvánky.

K bodu: Program Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou 
působností v roce 2017 - rozdělení finančních prostředků v I. kole.

památková komise rady města přijala   u s n e s e n í   č. 5/2017:

památková komise rady města

d o p o r u č u j e
ministerstvu kultury návrh rozdělení v Programu Podpory obnovy kulturních památek prostřednictvím 
obcí s rozšířenou působností v roce 2017 následovně: 
Č.1  židovský hřbitov, Pekárenská ul. České Budějovice                                80.000,- 
                                           
Č.2  základní škola Dukelská České Budějovice                                           650.000,-                  
                       
Č.3  dům č.p. 130, Rudolfov                                                                         100.000,-
 
Č.4  základní škola Nová, České Budějovice                                                138.000,-
 
Č.5  venkovská usedlost Čakovec čp. 18, Čakov                                                      0,-
 
Č.6  kostel sv. Petra a Pavla ve Strýčicích                                                    650.000,-
CELKEM                                            
1. 618.000,-
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V Českých Budějovicích dne 7. 3. 2017

Zapsal(a): Ing. Vítězslav Velát, člen komise

Ověřil(a): Ing. arch. Naděžda Pálková

PhDr. et Mgr. Ludmila Ourodová, Ph.D.
předsedkyně komise


