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OKRM/41/2016/Z/18

Volební období 7 (2014 - 2018)

Z Á P I S
z 3. jednání památkové komise rady města konaného dne 8. 3. 2016

Přítomni: Mgr. Karel Beneš, Mgr. Lada Klímová, Jaroslav Kotnauer, Ing. Petr Lamač, 
PhDr. et Mgr. Ludmila Ourodová, Ph.D., Ing. arch. Naděžda Pálková, 
Ing. David Přibyl, Ing. Vítězslav Velát

Omluveni: Mgr. Jana Mráčková

Nepřítomni: Tomáš Beck, Dr. Zdeněk Mareš

Hosté: Bc. František Hrdý, Ing. Irena Tomandlová

Schválený program:

1. Úvod, schválení programu
Přijato usnesení č. 3/2016 (8 - 8,0,0)
Předsedkyně komise seznámila členy s jednotlivými body programu.

2. Návrh na přidělení příspěvků v rámci programu Podpora obnovy kulturních památek 
prostřednictvím obcí s rozšířenou působností
Přijato usnesení č. 4/2016 (8 - 8,0,0)
Památková komise posoudila předložené žádosti a navrhla rozdělit příspěvky dle tabulky.

3. Různé
členové komise se seznámili se žádostí rady města a vzali obsah na vědomí: Na základě 
jednání rady města dne 29.2.2016 k bodu „Program regenerace městské památkové 
rezervace České Budějovice – rozdělení státní finanční podpory a spolupodílu města na rok 
2016“, rada města žádá členy památkové komise rady města, která je zároveň pracovní 
skupinou pro regeneraci městské památkové rezervace České Budějovice, aby při 
rozdělování podílu města České Budějovice v následujících letech na spolufinancování 
jednotlivých akcí podpořili vlastníky kulturních památek (fyzické a právnické osoby) 
a docházelo tak k postupnému vyrovnání s vlastníky (církev) a to jak v počtu jednotlivých 
akcí, tak i v poskytnutých finančních podílech města České Budějovice.

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.

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

Soubor usnesení:
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K bodu: Úvod, schválení programu

památková komise rady města přijala   u s n e s e n í   č. 3/2016:

památková komise rady města

s c h v a l u j e
program jednání dne 8.3.2016 dle pozvánky.

K bodu: Návrh na přidělení příspěvků v rámci programu Podpora obnovy kulturních 
památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností

památková komise rady města přijala   u s n e s e n í   č. 4/2016:

památková komise rady města

d o p o r u č u j e
ministerstvu kultury návrh rozdělení dle tabulky, kde upravila výše přidělených příspěvků v rámci 
programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností na rok 
2016 v prvním kole.

V Českých Budějovicích dne 8. 3. 2016

Zapsal(a): Mgr. Karel Beneš, člen komise

Ověřil(a): Ing. arch. Naděžda Pálková

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


