OKRM/140/2021/Z/68
Volební období 8 (2018 - 2022)

ZÁPIS
z 6. jednání památkové komise rady města konaného dne 14. 9. 2021
Přítomni:

Mgr. Tomáš Beck, Pavel Hrach, Lea Klokočková, PhDr. Daniel Kovář,
Ing. arch. Vladimír Musil, PhDr. et Mgr. Ludmila Ourodová, Ph.D., Ing. Ivana
Popelová, Ing. Světlana Procházková, MBA, Bc. Jiří Šilha

Omluveni:

Mgr. Lada Klímová

Nepřítomni: Mgr. Karel Beneš
Hosté:

JUDr. Ing. Tomáš Bouzek

Schválený program:
1.

Úvod, schválení programu.
Přijato usnesení č. 9/2021 (9 - 9,0,0)
Předseda komise seznámil přítomné s návrhem programu.

2.

Úprava pravidel Dotačního programu města České Budějovice.
Přijato usnesení č. 10/2021 (8 - 8,0,0)
1)Informace o pracovní schůzce, která proběhla 24.8.2021 na odboru památkové péče Ing. arch. Musil.
- možnost doplnění pravidel tak, aby se mohlo žádat i o restaurování pro uměleckořemeslné
památky mimo MPR České Budějovice či zapsané památky (správní území města).
-finance by měly být na speciální činnosti
- administrace by se ujal odbor, pracovní skupina tipuje cca 20 žádostí (50 000), opravy
objektů do 60tých let.
- tedy pro jakýkoliv objekt, budeme žádat stanovisko památkového ústavu.
- u střechy a fasád chceme upřednostnit prvky viditelné v městském interiéru
(Ing. Popelová).
-nyní se ale upravují obecná pravidla na magistrátu, jde o to, zda může odbor administrovat
nepamátkové opravy.
2)Informace o průběhu jednání na odboru PR a marketingu a komunikace na MM
(Ing. Procházková).
Informace PhDr. et. Mgr. Ourodové o tom, že hovořila o našem záměru i na svém
pracovišti - Památkový ústav v ČB.
Informace JUDr. Ing.Bouzka - jak by bylo možné takovou výzvu a dotaci administrovat.
Zkusíme alokaci 1 000 000Kč.
Informace vedoucího odboru památkové péče - nositelem pravidel by měla být komise,
přimlouvá se za zkonkretizování úkolů a úkonů.
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Informace JUDr. Ing. Bouzka, o formulacích - objekty památkového zájmu, kdo informuje,
kdo dodá.
Diskuze k definování čeho se bude budoucí dotační program týkat.
- PhDr. et. Mgr. Ourodová : časový horizont 1960. Co bude součástí kritérií v návaznosti na
nová pravidla. Například zpřístupnění opravené památky, po dobu např. 5ti let (souvisí
s dobou udržitelnosti).

3.

Různé.
Přijato usnesení č. 11/2021 (6 - 6,0,0)
1) vedoucí odboru památkové péče předložil informaci o Programu regenerace MPR České
Budějovice, že odstoupili 2 žadatelé ( dům č.p. 10/6 nám. Přemysla Otakara II. a dům
č.p. 78/20 nám. Přemysla Otakara II.) a návrh přesunutí podílů na akci dům č.p. 50/14 nám.
Přemysla Otakara II. viz tabulka.
2) termín jednání památkové komise bude 5.10.2021.

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. 9/2021:
památková komise rady města
s c h v a l u j e
návrh programu dle pozvánky.

K bodu: Úprava pravidel Dotačního programu města České Budějovice.
památková komise rady města přijala u s n e s e n í č. 10/2021:
památková komise rady města
b e r e n a v ě d o m í
předložení informace o úpravě dotačního titulu města a vyjádřila souhlas s navrženými principy.

K bodu: Různé.
památková komise rady města přijala u s n e s e n í č. 11/2021:
památková komise rady města
s c h v a l u j e
navrhovanou tabulku o změně finančního podílu státní finanční podpora tak, že po odstoupení 2
žadatelů se přesune částka 100 000Kč. státní podpora na akci dům č.p. 50/14 nám. Přemysla Otakara
II.,tak,že se zvýší státní podpora 190 000Kč. o 100 000Kč.
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V Českých Budějovicích dne 14. 9. 2021
Zapsal(a): Ing. Světlana Procházková, MBA, členka komise
Ověřil(a): Ing. arch. Vladimír Musil

PhDr. Daniel Kovář
předseda komise
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