
Zápis z 3. zasedání kulturní komise Rady města České Budějovice 

konaného dne 18. 4. 2011 

 

Přítomni:  
 
Barbora Lišková, předseda komise 
Zdeněk Bezecný 
Jana Mráčková 
Lubomír Pána 
Jaroslava Šporclová 
Daniel Turek 
Jan Bernard Vaněček 
Radim Beránek 
Martin Peschík 
Lucie Počtová 
 
 
Omluveni: 
 
Lada Klímová 
 
 
Hosté: 
 
Ivana Popelová 
 
 
Program: 
 
I.    Informace z jednání RM o předloženém materiálu poskytovaných dotací do 50.000 Kč 
II.   Doplnění zápisu kulturní komise ze dne 28.3.2011 pí Mašínovou 
III.  Rozdělení kulturních akcí – květen 2011 
IV.  Kulturní portál ve městě 
V.   Změny ve stávajících pravidlech Dotačního programu na podporu kultury 
   
 
  
 
Diskuse k jednotlivým bodům programu: 
 
 
ad. I. Informace z jednání RM o předloženém materiálu poskytovaných dotací do 50.000 Kč 
 
Návrh kulturní komise Rada města o poskytnutí dotací do 50.000 Kč byl schválen. Bodovací 
systém pro schvalování žádostí je třeba v příštím schvalovacím období provést s maximální 
odpovědností, i přesto, že výsledné provedení vyhodnocení žádostí je plně v kompetenci 
komise. Příští hodnotící komise se musí lépe připravit a zvolit místopředsedu, který jednání 
povede. Musí se rovněž zaměřit na formální a věcné nedostatky v žádostech, které by 
neměly být upřednostňovány a vyřazeny. S touto skutečností je třeba veškeré žadatele 
obeznámit včetně nových pravidel pro poskytování dotací, které se pro příští období 
připravují. 
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ad.II. Doplnění zápisu kulturní komise ze dne 28.3.2011 pí Mašínovou 
 
Administrátorka dotačního programu požádala o doplnění zápis kulturní komise ze dne 
28.3.2011 o další rozšiřující informace. Zápisy kulturní komise budou předsedkyní komise 
zasílány jednotlivým členům komise k připomínkování.                7-0-0 
 
Návrh usnesení: 
 
Kulturní komise navrhuje doplnění zápisu o tyto informace. 
 
Usnesení - výsledek hlasování: 
 
7 – 7/0/0 
 
 
 
ad.III. Rozdělení kulturních akcí – květen 2011 
 
Na kulturní akce, které se budou konat v květnu, obdrželi členové komise tabulku, ve které si 
rozdělili návštěvy jednotlivých akcí a získali informace ohledně projektů, které město 
podporuje. Členové se na jedné akci mohou rovněž dublovat. 
 
Akce – květen: 

- Divadelní žabka 
- Blues pod Černou věží 
- Majáles 
- Liptovské rapsodie 
- Jazz Open 
- Promenádní koncert 

 
Na dalším jednání kulturní komise budou rozděleny akce na léto. K identifikaci komisaře 
budou vydány statutárním městem České Budějovice průkazy, které budou sloužit ke vstupu 
na akce. 
 
 
 
ad.IV.  Kulturní portál ve městě 
 
Současný kulturní web slouží jako informativní výčet akcí. Ve městě působí skupina osob, 
která se touto problematikou zaobírá a začala z vlastního popudu připravovat podobu 
kulturního portálu. Partnerem tohoto projektu by se rovněž měla stát komise pro cestovní 
ruch, kde se tato iniciativa také objevila. Cílem by rovněž bylo zapojit iniciativně studenty.  
 
Co by měl portál obsahovat:  

- kolizní kalendář 
- grafiku 
- příjemce portálu:  občan, návštěvník města 
- zadavatele portálu 
- vedení šéfredaktorem 
- jednotný formát fotografií 
- stálou aktualizaci 
- vedení portálu: město ČB  n e b o  externí provozovatel 
- kompletní datumový výčet akcí ve městě – přehled 
- rozlišení akcí jednodenních a dlouhodobých 
- profily kulturních subjektů 
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- statické informace 
- interaktivní napojení na sociální sítě, např. na Facebook 
- recenze a články k akcím 

 
V České republice je připraven „Prague Events Calendar“, který je zároveň objednávkovým 
webem a je velmi zajímavý. Úkolem je udělat web dostatečně zajímavým, atraktivním                    
a prestižním, aby subjekty samy chtěly vkládat na web své informace. Například tištěná 
podoba dosavadního kulturního přehledu KAM splňuje tento předpoklad, kde se každý snaží 
svou akci prezentovat. Předsedkyně komise si nemyslí, že by nový portál měl spravovat 
zaměstnanec magistrátu (pokud nebude vytvořeno nové pracovní místo), protože náplň 
práce je velice obsáhlá a zodpovědná, souvisí s neustálou aktualizací a komunikací. Kulturní 
portál by neměl být pouze o kultuře, ale měl by být společný s portálem cestovního ruchu.  
Ze současného kulturního webu je ale třeba vycházet. Do diskuse jistě bude patřit umístění 
hotelů, restaurací, ubytovacích kapacit, atd. 
 
Otázkou zatím zůstává financování stavby portálu a jeho stálá údržba. 
 
Další diskuse se odehrávala nad poplatností při zadávání (zalistování) dat, zda portál udělat 
komerční či nekomerční, vypsání výběrového řízení na vytvoření databáze v minimálních 
rovinách, způsobem, jak zapojit studenty do této aktivity, zda by portál vedl někdo z města        
či z regionu, z republiky (upozornění na odvod daní v jiném městě!), komunikace s komisí        
z cestovního ruchu… 
 
 
 
ad.V.   Změny ve stávajících pravidlech Dotačního programu na podporu kultury 
 
 
Dotační program na podporu kultury v roce 2012 – předsedkyně komise předložila návrh 
změn, přičemž vycházela z platné směrnice, následovala diskuse k jednotlivým návrhům: 

- vrátit se ke grantům a udělat i víceleté granty, zajistit tím kontinuitu např. festivalům, 
zaměřit se na oblasti a žánry, které budeme chtít podporovat 

- umožnit víceletý příspěvek, a tím dát organizacím jistotu v podpoře (není jistý 
rozpočet!) 

- zachovat příspěvky na jednorázové akce a reprezentaci 
- požadavky na změnu směrnice: 

* včasnější vyhlašování výzev 
* možnost úpravy obecných pravidel dle potřeby komise 
* společná grantová témata pro komise (např. s ORCR) 
* elektronické zadávání a zasílání žádostí o dotace 

 
 
 
Příští jednání kulturní komise proběhne 23.5.2011 v 17.00 hodin v jednací místnosti č. 203. 
 
 
 
Zapsal: 
Iva Sedláková 
sekretář kulturní komise 
22.4.2011 


