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Zápis z 1. zasedání kulturní komise Rady města České Budějovice 

konaného dne 16.01.2012 

 
Přítomni: 
Barbora Lišková, předseda komise 
Jaroslava Šporclová 
Jana Mráčková 
Lubomír Pána 
Daniel Turek 
Jan Bernard Vaněček 
Zdeněk Bezecný 
Radim Beránek 
 
Omluveni: 
Lada Klímová 
Lucie Počtová 
Martin Peschík 
 
Hosté: 
Jiří Šesták 
Jiří Grauer 
Martin Kolář 
 
 
 
Program: 
I. Zahájení 
II. KD Slavie – informace o novém chodu – Jiří Grauer, Martin Kolář, Jiří Šesták 
III. KD Vltava – budoucnost KD vzhledem ke končící nájemní smlouvě 
IV. Dotační program na podporu kultury 2012 – stanovení časového harmonogramu 
 hodnocení žádostí 
V. Různé – určení zástupce kulturní komise pro komisi na výběrové řízení zpracování
 strategického plánu na rozvoj kultury v Českých Budějovicích     
 
 
ad. I.)  Zahájení 
 
Předsedkyně kulturní komise Barbora Lišková přivítala přítomné. 
 
Kulturní komise schvaluje navržený program jednání. 
Usnesení – výsledek hlasování 
8 – 8/0/0 
 
 
ad. II.)  KD Slavie – informace o novém chodu – Jiří Grauer, Martin Kolář, Jiří Šesták 
 

- Účel nového spuštění provozování prostoru KD Slavie – oživení a otevření 
- Jihočeské divadlo je zodpovědné za dramaturgickou náplň a produkční práce,                  

za provoz nadále Správa domů. 
- Časové určení – prověření „co prostor umí“ do srpna 2012 
- Financování – veškeré finanční toky jdou za Správou domů (pronájmy, …).                

2,5 úvazku, které divadlo na produkční a dramaturgické zajištění získalo, též fakturuje 
Správě domů. 

- Diskuse o materiálech www.slaviecb.cz. 

http://www.slaviecb.cz/
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ad. III.)  KD Vltava – budoucnost KD vzhledem ke končící nájemní smlouvě 
 

- Nájemní smlouva je uzavřená pouze do listopadu 2014. 
- Diskuse na téma „Co dál? Pronájem či prodej?“ 

 
Kulturní komise doporučuje radě města zabývat se v 2. polovině roku 2012 končící nájemní 
smlouvou (listopad 2014) Kulturního domu Vltava. 
Usnesení – výsledek hlasování 
8 – 8/0/0 
 
 
ad. IV.) Dotační program na podporu kultury 2012 – stanovení časového 
                  harmonogramu hodnocení žádostí 
 
Časový harmonogram hodnocení došlých žádostí v dotačním programu: 

a) 17.01. – 31.01. kontrola závěrečných zpráv dotací rok 2011 na odboru kultury 
b) 01.02 – 12.02.  studium žádostí na rok 2012 na odboru kultury 
c) Pracovní skupiny * Opatření 1 – Celoroční činnost: J. Šporclová, L. Počtová 

* Opatření 2 – Reprezentace města: J. Mráčková, L. Pána 
* Opatření 3 – Kulturní projekty: D. Turek, R. Beránek, J. B. Vaněček 

    * Opatření 4 – Klubová scéna: B. Lišková, M. Peschík, L. Klímová 

    * Opatření 5 – Léto ve městě: B. Lišková, M. Peschík, L. Klímová 

d) Jednání komise za účelem schvalování žádostí Dotačního programu na podporu 
kultury v roce 2012:  

- pondělí 13.02.2012, 15.00 hodin, odbor kultury 
- úterý 14.02.2012, 17.00 hodin, odbor kultury (omlouvá se J. Šporclová) 

 
Předsedkyně kulturní komise Barbora Lišková (po domluvě s ostatními předsedy komisí) 
požádá primátora a radu města o svolání mimořádného zastupitelstva města z důvodu 
schválení dotací nad 50 tis. Kč v polovině března 2012. 
Usnesení – výsledek hlasování 
7 – 7/0/0 
 
 
ad. V.) Různé – určení zástupce kulturní komise pro komisi na výběrové řízení 
               zpracování strategického plánu na rozvoj kultury v Českých Budějovicích   
 

a)   Černý výlep (přesunuto na březnové jednání) 
b)   Stanovení zástupce kulturní komise do hodnotící komise pro výběr strategického 

plánu pro rozvoj kultury v Českých Budějovicích 
 
Zástupcem kulturní komise byl navržen Radim Beránek, v případě jeho nepřítomnosti 
Barbora Lišková. 
Usnesení – výsledek hlasování 
6 – 6/0/0 
 
 
Příští jednání kulturní komise je stanoveno na pondělí 13.2.2012 v 15.00 hodin na odboru 
kultury. 

 
 
Zapsal: 
Jaroslava Šporclová 
člen kulturní komise 


