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Zápis z 8. zasedání kulturní komise Rady města České Budějovice 

konaného dne 17.10. 2011 

 
 
Přítomni: 
Barbora Lišková, předseda komise 
Zdeněk Bezecný 
Jana Mráčková 
Lubomír Pána 
Jaroslava Šporclová 
Daniel Turek 
Lucie Počtová 
Radim Beránek 
 
 
Omluveni: 
Martin Peschík 
Jan Bernard Vaněček 
Lada Klímová 
 
Hosté: 
Ivana Popelová, náměstkyně primátora 
 
 
 
Program: 
I. Dotační program na podporu kultury na rok 2012     
II. KD Slavie 
III. Různé 
 
K navrženému programu byl vznesen protinávrh: 
U názvu bodů programu č. I. a II. dát slovo „Informace“. 
Usnesení – výsledek hlasování 
7 – 7/0/0 
 
 
 
ad. I.)  Informace o Dotačním programu na podporu kultury na rok 2012 
 
Předsedkyně komise podala informace o schválení obecné směrnice č. 3/2011 – 
Poskytování dotací z rozpočtu statutárního města České Budějovice. Zpráva se týkala 
provedení úprav, žádné zásadní změny se ve směrnici neudály, kromě vyřazování 
neúplných žádostí. Víceleté granty se do směrnice nedostaly.  
 
Následovala diskuse k bodu: 
 

- Kulturní komise souhlasí s navrženými změnami ve směrnici. 
Usnesení – výsledek hlasování 
7 – 7/0/0 
 
Připomínky: 

- Případ, že oprávněný žadatel o dotaci nemusí mít žádnou zkušenost, někteří členové 
kulturní komise považují za špatné řešení (bez zkušeností), ale proti-názory byly 
v tom smyslu, aby mladí a noví dostali šanci. 



2 
 

- Článek 4, bod 2 – Pokud není žádost úplná, administrátor vyzve žadatele k jejímu 
doplnění. Pokud žadatel do kalendářních 10 dnů od vyzvání požadované dokumenty 
nedoplní, administrátor žádost vyřadí z dalšího hodnocení.  
D i s k u s e: 
Kulturní komise navrhuje úpravu str. 6, Čl.4, bod 2 – změnu časové lhůty ve znění: 
„Pokud žadatel …….kalendářních 10 dnů…….“ – změnit na …..5 pracovních 
dnů……a doplnit informaci, jakým způsobem administrátor provede výzvu 1) 
telefonicky 2) e-mailem. 
Usnesení – výsledek hlasování 
7 – 7/0/0 
 

- Článek 4, bod 6 – Pokud bude v roce pouze jedna výzva, lze ji vyhlásit nejdříve 1.1. 
roku poskytnutí dotace.  
D i s k u s e: 
Kulturní komise doporučuje Radě města vyřadit poslední větu v Čl. 4, bod 6: „Pokud 
bude jen jedna výzva, lze ji vyhlásit nejdříve 1. lednem roku poskytnutí dotace“. 
Usnesení – výsledek hlasování 
7 – 7/0/0 
 

- Informace o alokované částce na podporu kultury – tato částka by měla být pro rok 
2012 zachována dle prozatímního projednávání rozpočtu, tzn. 4 mil. Kč. Konečný 
rozpočet bude až po schválení zastupitelstvem na jeho jednání dne 15. 12. 2011. 

 
N á v r h y   d o t a č n í ch   o p a t ř e n í   p r o   o b l a s t   k u l t u r y: 
 

- Daniel Turek: 
Navrhuje opatření: vznik nových divadelních představení v částce 50 tis. Kč na nákup 
DDHM. 
 

- Barbora Lišková: 
* Dotační program by se měl více soustředit na rozšíření a propagaci kulturní nabídky 
ve městě. Konkrétním iniciováním nových akcí (viz. níže) bychom se měli pokusit 
prolomit rčení „že se ve městě nic neděje“.  
Návrh na odebrání opatření: 
„Reprezentace“ (vývoz peněz ven z města, což nabídku ve městě nerozšiřuje) 
Návrh na snížení opatření:  
„Celoroční činnost“ (více se soustředit na akce, které subjekty pořádají a kterými 

přispívají do kulturní nabídky města) 
 
* Oživení veřejného prostoru (venkovní) – sdružení prostředků s ORCR, možnost 
vypsání grantu na společné téma 
 
* Propagace kultury ve městě (nejen propagace kulturních záležitostí, ale podpora               
a koordinace kulturních akci, webových stránek, časopisů, publikací) 
 
* Podpora akcí letní sezóny v historickém centru města - na základě dobré zkušenosti 
s opatřením 5 / 2011 
 
* Přehlídka, festival, slavnost (dovezené akce, interpreti do města, zkvalitnění kulturní 
celoroční nabídky) 
 
* Zapojení studentů do kulturního života 

 
 
D i s k u s e   k    n á v r h ů m: 
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- Nesouhlas se zrušením opatření „Reprezentace“ – jsou motivací pro děti v jejich 

volnočasové aktivitě, naruší se vnímání podpory kultury mezi jednotlivými subjekty, 
pro soubory je reprezentační výjezd završením jejich snahy ve volnočasové aktivitě, 
tzn. že by tím došlo ke znevážení a k demotivaci dobrovolnické činnosti, dojde                 
ke změně vztahu ke kultuře, je třeba rozlišovat, kde reprezentace bude probíhat. 
 

- Nesouhlas se snížením opatření „Celoroční činnost“ – ponechat částku, domluvit se 
s komisí ORCR, která rovněž projednává akce ve městě, skloubit a podpořit 
prostředky, které jsou k dispozici. 
 

- Vypsat grant na festival, přehlídka, slavnost a dát žadateli podmínku, že musí mít 
žádost o dotaci podanou jak na Jihočeský kraj, tak na Ministerstvo kultury ČR. 
 

- Opatření č. 5  „Město v pohybu“ přejmenovat a ponechat 1 mil. Kč. 
* Pokusit se dát jednomu subjektu, který pod sebe vezme všechny organizátory                 
a představí nám celkový komplex akcí – návrh některých členů komise. 
*  Předsedkyně nesouhlasí, protože: v rámci toho programu se profilovalo více 
kulturních organizací, které jsou schopné organizovat samy, ví, koho mají pozvat a 
jak organizovat, došlo by ke ztrátě různorodosti a multižánrovosti. Akce letos 
zafungovaly a pestrost byla dodržena. 
* Pokud by jeden člověk nebo jedna agentura měla na starosti komplex akcí 
v sezóně, došlo by k byrokratizaci celé akce, stejně by se musela dodržet koordinace 
se všemi ostatními subjekty (tak proč to dávat jednomu organizátorovi, když praxe 
ukázala, že jednotlivé subjekty jsou schopné zařídit akce „na klíč“). 
* V případě jednoho organizátora hrozí, že akce by neprobíhala pod hlavičkou města, 
ale pod hlavičkou tohoto subjektu. 
* Jednoznačná a srozumitelná by byla pouze propagace. 
 

- Nechat stávající strukturu opatření i v roce 2012 a přidat opatření „Nová divadelní 
představení“ (v minulosti se již osvědčilo) – návrh D. Turka. 
 

- Opatření „Zapojení studentů do kulturního života“  
* Důvodem je, aby získali vztah k městu, neodcházeli, byli aktivní...  
* Proti návrhy některých členů: studenti pobývají ve městě jen od pondělí do čtvrtka. 
Spíše bychom se měli zaměřit na pilotní projekty se zřizovanými institucemi, aby se 
zjistilo, kolik přišlo studentů, jaká byla akce, jaké bylo hodnocení, atd.  
* Návrh D. Turka: Směřovat spíše na akce, které jsou pro studenty zajímavé, využívat 
jejich komunikační kanály, držet se například „studentských střed“, formulovat přesně, 
jaká propagace bude podpořena. Ale jsou zde také další skupiny obyvatel a zájemců              
o čerpání dotací. Zavést povinnost včasné reklamy akce v měsíčníku KAM, aktivně 
využívat facebook a spolupracovat s JČU, administrátor může dle scénáře aktivity 
zasílat či využívat studijní oddělení na fakultách – hrozí ale zahlcení informacemi 
přes sociální sítě. 

 
 
Tato diskuse je důvodem k tomu, aby se kulturní komise mimořádně sešla na pracovní 
schůzce dne 31.10.2011 v 18.00 hodin. Všichni členové komise obdrží pozvánku                        
od předsedkyně. Základem pro jednání o opatřeních na rok 2012 bude realizace opatření     
v roce 2011. 
 
 

 
ad. II. Informace ke KD Slavie 
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Rada města bude na svém jednání ve středu 19.10.2011 projednávat návrh provozu                    
KD Slavie pod Jihočeským divadlem (dramaturgie, produkce, projektový tým). 
 
 
 
ad. III.  Různé 
 
Ocenění pro talenty v oblasti kultury v roce 2011 
Vzhledem k tomu, že ve lhůtě jednoho měsíce se v elektronické výzvě přihlásil minimální 
počet účastníků, navrhuje kulturní komise prodloužit lhůtu o dalších 14 dnů. 
Návrh usnesení: 
Kulturní komise doporučuje vedoucí kultury Ivě Sedlákové prodloužit lhůtu na příjem žádostí     
Ocenění talentů v oblasti kultury do 6.11.2011 včetně a rovněž dát na vědomí ředitelům 
uměleckých škol. 
Usnesení – výsledek hlasování 
6 – 6/0/0 
 
  
Kino Kotva 
Kulturní komise diskutovala o navýšení neinvestiční dotace pro kino Kotva. V současné době 
je v návrhu rozpočtu částka na poskytnutí neinvestiční dotace 1,2 mil. Kč, pokud by se 
situace z letošního roku opakovala i v roce příštím, bude se řešit stejným způsobem – RM, 
ZM.  
 
 
Seminář pro zastupitele 
Pozvání členů kulturní komise na seminář k představení „Podkladu pro projektový záměr 
přípravy Strategického plánu rozvoje kultury v Českých Budějovicích“, který se koná 
26.10.2011 v 15.30 hodin v jednací místnosti zastupitelstva města.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Zapsala: 
Iva Sedláková 
sekretář kulturní komise 
18.10.2011 


