
Zápis z 4. mimořádného zasedání kulturní (grantové) komise Rady města 

České Budějovice konaného dne 28. 3. 2011 

 

Přítomni:  
Barbora Lišková, předseda komise 

Jana Mráčková 

Lubomír Pána 

Jaroslava Šporclová 

Daniel Turek 

Jan Bernard Vaněček 

Radim Beránek 

Lucie Počtová 

 

Omluveni: 

Martin Peschík 

Zdeněk Bezecný 

Lada Klímová 

 

Program: 

I.  Hodnocení žádostí dotačního programu na podporu kultury v roce 2011.  

 

Průběh jednání: 

Na jednání komise bylo přítomno 9 členů včetně předsedkyně. Předsedkyně hodnotící komise B. 

Lišková před zahájení jednání informovala členy komise, že z důvodu střetu zájmu se jako 

zaměstnankyně Jihočeského divadla, které v rámci dotačního programu podalo žádosti o dotace, 

nebude účastnit hlasování. Pan Peschík, další člen komise a zaměstnanec Jihočeského divadla byl 

v době konání komise nepřítomen. 
Dle pravidel dotačního programu: „ Z důvodu předejití střetu zájmu nesmí být člen hodnotící komise 

zaměstnancem nebo členem statutárních orgánů organizace, která se bude ucházet o dotaci v rámci tohoto 

dotačního programu.“ 

 

Návrh usnesení č. 1: 

Hodnotící komisi zastoupí ve vedení paní Jaroslava Šporclová. 

Usnesení – výsledek hlasování 

7  - 7/0/0 

 

Návrh usnesení č. 2 

Podpisem ztvrdit , že všichni komisaři se seznámili se žádostmi konkrétních žadatelů. 

Usnesení – výsledek hlasování 

7  - 7/0/0 

 

Administrátorka dotačního programu Petra Mašínová seznámila členy komise s výsledky kontroly 

podaných žádostí.  

 

Sdělila, že v předepsaném termínu bylo podáno celkem 148 žádostí. Po formální stránce jich 73 

nevyhovělo. Uvedla, že zjištěné nedostatky jsou uvedeny u každé jednotlivé žádostí v šanonech a 

doplněny v tabulce, kterou mají členové komise k dispozici. Členům komise byla pro každé 

opatření dána k dispozici tabulka s žádostmi, které byly navrženy k vyřazení a tabulka s žádostmi, 



které byly navrženy k zařazení do dalšího hodnocení. Každý člen komise se s těmito tabulkami 

seznámil a potvrdil svým podpisem. 

 

Administrátorka poté konstatovala, že dle směrnice 8/2008 o Poskytování dotací z rozpočtu města 

ve znění dodatku č.3, je administrátor povinen formálně nesprávné žádosti navrhnout k vyřazení 

z dalšího hodnocení. 

 

Administrátorka navrhla vyřadit všechny formálně nesprávné žádosti (viz přiložené tabulky). 

 

Hodnotící komise u všech 73 žádostí, které nevyhověly po formální stránce, rozhodla o jejich 

zařazení do hodnocení. Vyřazeny byly pouze dvě žádosti, které došly po termínu. U jedné žádosti, 

která došla také po termínu, rozhodli členové o jejím zařazení. Hodnoceno proto bylo celkem 146 

žádostí. Zjištěné formální nedostatky (viz tabulky). 

 

Nevyhovující žádosti po formální stránce byly v souladu se směrnicí 8/2008  o Poskytování dotací 

z rozpočtu města ve znění dodatku č. 3, navrženy administrátorem k vyřazení z dalšího 

hodnocení.  

 

Návrh usnesení č. 3: 

Zařadit nevyhovující žádosti do hodnocení. 

Usnesení – výsledek hlasování 

7  - 7/0/0 

U jedné žádosti, která došla po termínu, byla zjištěna chyba na straně České pošty, a.s. 

 

Návrh usnesení č. 4: 

Udělat výjimku a zařadit žádost , která ne vlastní přičiněním žadatele byla dodána později. 

Usnesení – výsledek hlasování 

7  - 7/0/0 

 

Diskuse:  

Zaměřila se na odstraňování nedostatků a jejich nápravě. 

Promýšlení  návrhů koncepčních činností na příští komisi. 

Další komise se uskuteční 18.4. od 17.00 hodin 

 

Návrh usnesení č. 5: 

U žádostí s formálními nedostatky odstranit vzniklé nedostatky (dodání oprávnění jednat jménem 

žadatele, spolufinancování a bezúhonnost) před podpisem smlouvy 

Usnesení – výsledek hlasování 

7  - 7/0/0 

 

Návrh usnesení č. 6: 

Kulturní komise doporučuje seznam vybraných žádostí ke schválení radou města. 

Usnesení – výsledek hlasování 

7  - 7/0/0 

 

 

 

V Českých Budějovicích, dne 30. 3. 2011 

 

Iva Sedláková  

sekretář kulturní komise 



 

 

 


