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OKRM/10/2023/Z/5

Volební období 9 (2022 – 2026)

Z Á P I S
z 1. jednání památkové komise rady města konaného dne 10. 1. 2023

Přítomni: Milan Binder, Tomáš Homola, Pavel Hrach, Ing. Petr Lamač, 
Ing. arch. Vladimír Musil, Ing. Světlana Procházková, MBA, Mgr. Petr Stehlík, 
Alice Stierandová, Ing. Jaromír Talíř

Omluveni: Mgr. Lada Klímová

Nepřítomni: Mgr. Tomáš Beck

Hosté: JUDr. Ing. Tomáš Bouzek, Jana Kadlecová

Schválený program:

1. Úvod, schválení programu jednání.
Přijato usnesení č. 1/2023 (8 - 8,0,0)
(paní Stierandová nebyla přítomna tomuto hlasování)

2. Schválení pravidel Dotačního programu města Českých Budějovic na podporu památkové 
péče na rok 2023.
Přijato usnesení č. 2/2023 (9 - 9,0,0)
Přítomní členové komise diskutovali počet členů hodnotící komise k dotačnímu programu 
a termín jejího prvního jednání. Shodli se na tom, že všichni členové památkové komise 
budou členy komise hodnotící a termín jednání bude dne 11. 4. 2023 od 14 hod. na adrese 
Kněžská 19, 4. patro, č. dv. 508. K předloženému znění pravidel dotačního programu na 
rok 2023 nebyly připomínky a návrhy na úpravu. Administrátorka programu seznámila 
členy komise s harmonogramem průběhu programu v souvislosti s již známými termíny 
jednání rady města a zastupitelstva města.

3. Různé.
Pan náměstek JUDr., Ing. Tomáš Bouzek seznámil členy komise se stavem jednání 
a procesního řízení ve věci tzv. Kendeho vily. Byl domluven následující termín jednání 
komise tj. 7. 3. 2023 v 15:30 hod., na kterém se předpokládá projednání žádostí v rámci 
dotačních programů Ministerstva kultury ČR, a to: Podpora obnovy kulturních památek 
prostřednictvím obcí s rozšířenou působností a Program regenerace městských 
památkových rezervací a zón. 

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.
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1. jednání památkové komise rady města bylo ukončeno v 16:45 hod.

Soubor usnesení:

K bodu: Úvod, schválení programu jednání.

památková komise rady města přijala   u s n e s e n í   č. 1/2023:

památková komise rady města

s c h v a l u j e
program jednání dle návrhu na pozvánce ze dne 15.12.2022.

K bodu: Schválení pravidel Dotačního programu města Českých Budějovic na podporu 
památkové péče na rok 2023.

památková komise rady města přijala   u s n e s e n í   č. 2/2023:

památková komise rady města

d o p o r u č u j e
Radě města České Budějovice schválit Pravidla dotačního programu města na podporu památkové 
péče v roce 2023 v předloženém znění a jmenovat všechny členy památkové komise za členy komise 
hodnotící.

V Českých Budějovicích dne 10. 1. 2023

Zapsal(a): Ing. Irena Tomandlová, sekretářka komise

Ověřil(a): Ing. Světlana Procházková, MBA

Ing. Petr Lamač
předseda komise


