OKRM/196/2021/Z/98
Volební období 8 (2018 - 2022)

ZÁPIS
z 9. jednání památkové komise rady města konaného dne 7. 12. 2021
Přítomni:

Pavel Hrach, Mgr. Lada Klímová, Lea Klokočková, PhDr. Daniel Kovář,
Ing. arch. Vladimír Musil, Ing. Ivana Popelová, Bc. Jiří Šilha

Omluveni:

PhDr. et Mgr. Ludmila Ourodová, Ph.D., Ing. Světlana Procházková, MBA

Nepřítomni: Mgr. Tomáš Beck, Mgr. Karel Beneš
Hosté:

Bc. František Hrdý

Schválený program:
1.

Úvod, schválení programu jednání.
Přijato usnesení č. 16/2021 (7 - 7,0,0)
Předseda komise seznámil přítomné členy s programem jednání. Přijato usnesení ke
schválení navrženého programu.

2.

Schválení pravidel Dotačního programu města Českých Budějovic na podporu památkové
péče na rok 2022.
Přijato usnesení č. 17/2021 (7 - 7,0,0)
Předseda komise Kovář Daniel, PhDr. představil změny v dotačním programu na rok 2022.
Ing. arch. Musil Vladimír doplnil. Vedoucí odboru památkové péče Hrdý František
přednesl připomínky odboru k pravidlům dotačního programu:
·
V bodě 1.2. je uvedeno “vyjádření NPÚ Č.B. ke kulturní hodnotě předmětu dotace
a opodstatnění jeho podpory v rámci dotačního programu“ – takové vyjádření jako podklad
ke směřování finančních prostředků neexistuje, je uvedeno v bodě 4.3., v této části bude
vypuštěno
·
V bodě 1.4. a dále v textu je uveden termín „správní území města“, který může
zavádět, že se jedná o správní území ORP – bude vyměněno v celém dokumentu za
formulaci „v hranicích Statutárního města České Budějovice“
·
V bodě 2. návrh odboru předložit materiál na jednání rady města dne 24.1.2022,
podle toho odbor upraví celkový harmonogram dotačního programu
·
V bodě 3. byla upravena alokace finančních prostředků na základě schváleného
rozpočtu, kdy místo předpokládaných 1,8 mil. Kč je pouze 1 mil. Kč. Alokace bude na obě
opatření stejná, tj. 500.000,- Kč
·
V bodě 5. není jasná formulace „mající zřetelné znaky kulturní hodnoty“, odboru
není jasné co to znamená – po diskusi zůstane zachováno
·
V bodě 6. je pro uznatelné náklady uvedena formulace „byly nezbytné pro realizaci
projektu a jsou dle cenové relace v místě a čase obvyklé“ – tato formulace se nachází již
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v obecných pravidlech města, proto nemůže být znovu použita v konkrétních pravidlech –
bude vypuštěno
·
V bodě 8.5. bylo vysvětleno co je myšleno pod pojmem „umístění předmětu dotace
ve veřejně přístupném prostoru“ u fasád
·
V bodě 9.2. není jasno kdo bude vyhodnocovat a kontrolovat práce, které nespadají
do pravomoci odboru. Do textu bude doplněn odstavec ve znění „U opatření č. 2 u obnovy
umělecko-řemeslných prvků bude věcnou správnost Závěrečné zprávy kontrolovat
pověřený člen památkové komise“ .
1.
Památková komise schvaluje návrh pravidel Dotačního programu města na podporu
památkové péče na rok 2022 v upraveném znění
2.
Památková komise pověřuje předsedu komise D. Kováře předložit pravidla dotačního
programu k připomínkování Odboru památkové péče MM ČB do konce roku 2021.
3.
Památková komise schvaluje návrh na členy hodnotící komise pro Dotační program
města na podporu památkové péče na rok 2022 Karel Beneš, Daniel Kovář, Vladimír
Musil, Ludmila Ourodová, Jiří Šilha

3.

Různé.
Nebyl projednán.

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.
9. jednání památkové komise rady města bylo ukončeno v 16:00 hod.
Soubor usnesení:
K bodu: Úvod, schválení programu jednání.
památková komise rady města přijala u s n e s e n í č. 16/2021:
památková komise rady města
s c h v a l u j e
navržený program dle pozvánky.

K bodu: Schválení pravidel Dotačního programu města Českých Budějovic na podporu
památkové péče na rok 2022.
památková komise rady města přijala u s n e s e n í č. 17/2021:
památková komise rady města
d o p o r u č u j e
radě města schválit pravidla dotačního programu města České Budějovice na podporu památkové péče
v roce 2022 a zřídit hodnotící komisi ve složení: Mgr. Karel Beneš, Kovář Daniel PhDr.,
Ing. arch. Musil Vladimír, Ourodová Ludmila PhDr. et Mgr.PhD., Bc. Jiří Šilha.
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V Českých Budějovicích dne 7. 12. 2021
Zapsal(a): Ing. Ivana Popelová, členka komise
Ověřil(a): Ing. arch. Vladimír Musil

PhDr. Daniel Kovář
předseda komise
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