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OKRM/128/2016/Z/7

Volební období 7 (2014 - 2018)

Z Á P I S
z 6. jednání památkové komise rady města konaného dne 18. 10. 2016

Přítomni: Mgr. Lukáš Faktor, Mgr. Lada Klímová, Ing. Petr Lamač, Dr. Zdeněk Mareš, 
Mgr. Jana Mráčková, PhDr. et Mgr. Ludmila Ourodová, Ph.D., Ing. Vítězslav 
Velát

Omluveni: Ing. arch. Naděžda Pálková

Nepřítomni: Tomáš Beck, Mgr. Karel Beneš, Ing. David Přibyl

Hosté: Bc. František Hrdý, Ing. Jaromír Talíř

Schválený program:

1. Úvod, schválení programu.
Přijato usnesení č. 11/2016 (7 - 7,0,0)
Předsedkyně komise přivítala nového člena: Mgr. Lukáše Faktora.
Předsedkyně komise seznámila členy s jednotlivými body programu.

2. Program regenerace městské památkové rezervace České Budějovice - projednání návrhu 
akcí zařazených do Anketního dotazníku k Programu regenerace městských památkových 
rezervací a městských památkových zón ČR dle usnesení vlády č. 209/92 na rok 2017
Přijato usnesení č. 12/2016 (7 - 7,0,0)
Členové komise se podrobněji seznámili s jednotlivými žádostmi, byla provedena formální 
kontrola o jednotlivých žádostech bylo hlasováno jednotlivě o zařazení akci do Programu 
regenerace MPR České Budějovice na rok 2017
- měšťanský dům Česká ul. č. 189/32, oddělené hlasování 7,0,0
- katedrála sv. Mikuláše, oddělené hlasování 7,0,0
- bývalý kapucínský klášter, Kněžská ul. 410/8, oddělené hlasování 7,0,0
Formální připomínka k žádosti pro bývalý kapucínský klášter - sladit předložený rozpočet 
s finanční částkou v žádosti. Vedoucí odboru památkové péče MM ČB seznámil členy 
komise s dopisem MK ČR ze dne 19.9.2016 č.j. MK 58413/2016 OPP s upozorněním na co 
nejsou určeny finanční prostředky z Programu regenerace městských památkových 
rezervací (MPR) a městských památkových zón. Dotace je určena na zvýšené náklady 
spojené se zachováním a obnovou autentických prvků a konstrukcí kulturní památky. 

3. Různé
-Předsedkyně komise navrhuje upravit Pravidla na podporu památkové péče pro vlastníky 
kulturních památek na území města, ale mimo území městské památkové rezervace České 
Budějovice a vlastníků objektů na území městské památkové rezervace, které nejsou 
kulturní památkou. Návrh na změnu opatření - sloučení opatření fasáda a střecha a doplnění 
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o interiéry- např. detaily, schodiště, malované stropy, fresky, malby apod..
-Náměstek primátora Ing. Talíř seznámil členy komise o jednání Sdružení historických 
sídel Čech, Moravy a Slezska. 
-Všichni členové komise se seznámí podrobně se stávajícími Pravidly a připraví si návrhy 
na jejich úpravu a doplnění.
-VO OPP Bc. Františk Hrdý - rozešle všem členům komise stávající Pravidla Dotačního 
programu města na podporu památkové péče.
-Příští termín jednání komise je v úterý 8.11.2016 od 15.30hod., budou projednávány 
úpravy Pravidel.

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.

6. 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. 11/2016:

památková komise rady města

s c h v a l u j e
program jednání dne 18.10.2016 dle programu pozvánky.

K bodu: Program regenerace městské památkové rezervace České Budějovice - projednání 
návrhu akcí zařazených do Anketního dotazníku k Programu regenerace městských 
památkových rezervací a městských památkových zón ČR dle usnesení vlády č. 
209/92 na rok 2017

památková komise rady města přijala   u s n e s e n í   č. 12/2016:

památková komise rady města

d o p o r u č u j e
radě města vzít na vědomí zařazené akce do Programu regenerace MPR České Budějovice na rok 
2017: měšťanský dům Česká ul. 189/32; katedrála sv. Mikuláše; bývalý kapucínský klášter, Kněžská 
ul. 410/8.

V Českých Budějovicích dne 18. 10. 2016

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

Ověřil(a): Dr. Zdeněk Mareš

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


