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OKRM/22/2016/Z/9

Volební období 7 (2014 - 2018)

Z Á P I S
z 2. jednání památkové komise rady města konaného dne 9. 2. 2016

Přítomni: Mgr. Karel Beneš, Mgr. Lada Klímová, Ing. Petr Lamač, Dr. Zdeněk Mareš, 
Mgr. Jana Mráčková, PhDr. et Mgr. Ludmila Ourodová, Ph.D., 
Ing. arch. Naděžda Pálková, Ing. David Přibyl, Ing. Vítězslav Velát

Omluveni: Jaroslav Kotnauer

Nepřítomni: Tomáš Beck

Hosté: Bc. František Hrdý, Ing. Irena Tomandlová

Schválený program:

1. Úvod - schválení programu
Přijato usnesení č. 1/2016 (9 - 9,0,0)
Předsedkyně komise seznámila členy s jednotlivými body programu.

2. Program regenerace městské památkové rezervace České Budějovice – rozdělení státní 
finanční podpory a spolupodílu města na rok 2016
Přijato usnesení č. 2/2016 (7 - 7,0,0)
Zástupce OPP Ing. Tomandlová seznámila členy komise se základními aspekty programu 
regenerace. Členové komise se podrobně seznámili s jednotlivými žádostmi a k výši 
příspěvků se vedla dlouhá diskuze. Výsledkem je tabulka navrhovaných příspěvků, viz 
příloha. Komise doporučuje zbývající částku podílu města přesunout na akci KD Slavie.

3. Různé
Informace člena komise Ing. Davida Přibyla o podpoře měst a obcí výuky a znalostí historie 
- téměř žádné informace nikdo nezveřejňuje. Předsedkyně komise informovala, 
že koncepce na podporu edukace budou pravděpodobně koncepčně řešeny prostřednictvím 
MK ČR. Příští termín jednání komise bude 8.3.2016 od 15.30hod.

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:
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K bodu: Úvod - schválení programu

památková komise rady města přijala   u s n e s e n í   č. 1/2016:

památková komise rady města

s c h v a l u j e
program jednání dne 9.2.2016.

K bodu: Program regenerace městské památkové rezervace České Budějovice – rozdělení 
státní finanční podpory a spolupodílu města na rok 2016

památková komise rady města přijala   u s n e s e n í   č. 2/2016:

památková komise rady města

n a v r h u j e
rozdělení státní finanční kvóty a spolupodílu města dle přiložené tabulky a předložit zastupitelstvu 
města ke schválení.

V Českých Budějovicích dne 16. 2. 2016

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

Ověřil(a): Ing. arch. Naděžda Pálková

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


