
1 
 

Zápis z 11. zasedání kulturní komise Rady města České Budějovice 

konaného dne 28.11. 2011 

 
 
 
Přítomni: 
Barbora Lišková, předseda komise 
Jana Mráčková 
Lubomír Pána 
Jaroslava Šporclová 
Daniel Turek 
Lucie Počtová 
Radim Beránek 
 
 
Omluveni: 
Martin Peschík 
Jan Bernard Vaněček 
Zdeněk Bezecný 
Lada Klímová 
 
 
 
Program: 
I. Veřejná podpora     
II. Strategický plán rozvoje kultury v Českých Budějovicích – Návrh vypsání veřejné 

zakázky 
III. Výzva k podání nabídky na využití objektu Kino Kotva, Lidická 2110,  
 České Budějovice 7 
IV. Výzva k podání nabídky na využití objektu v Domě umění – galerie současného 

umění, nám. Přemysla Otakara II. č. 38, České Budějovice 1 
 
 
 
 
ad. IV.) Výzva k podání nabídky na využití objektu v Domě umění – galerie  

současného umění, nám. Přemysla Otakara II. č. 38, České Budějovice 1 
 
Jako první se projednával bod IV. s tímto výsledkem: 

- Změna textu na straně 1 – Rozsah požadavků ohledně výběru programu galerie, 
v závěru první odrážky změna v textu „spolupráce s vysokými školami“ za 
„spolupráce se školami“ 

 
Kulturní komise doporučuje Výzvu na podání nabídky využití objektu v Domě umění 
s drobnou změnou v textu na straně 1. 
Usnesení – výsledek hlasování 
6 – 6/0/0 
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ad. III.) Výzva k podání nabídky na využití objektu Kino Kotva, Lidická 2110,  
 České Budějovice 7 
 
Dále se projednával bod III. s tímto výsledkem: 

- Změna v odstavci III na straně 2 z „důrazem na umělecké klubové záležitosti“               
na „činnosti“ a změna v odstavci VI. na straně 3 – Zahájení provozu – změna                 
z „do 1.1.2013“ na „od 1.1.2013“ 

 
Kulturní komise doporučuje Výzvu k podání nabídky využití Kina Kotva s drobnou změnou 
v textu na straně 2 a 3. 
Usnesení – výsledek hlasování 
6 – 6/0/0 
 
 
ad. I.)   Veřejná podpora  
 
Jako předposlední bod se projednával bod programu I. – příchod pana Lubomíra Pány, který 
byl omluven za pozdní příchod. 
 
Kulturní komise doporučuje uvádět informace o veřejné podpoře do programu kultury. 
Usnesení – výsledek hlasování 
7 – 6/1/0 
  

 
ad.II.) Strategický plán rozvoje kultury v Českých Budějovicích – Návrh vypsání 

veřejné zakázky 
 
Posledním bodem programu 11. zasedání kulturní komise byl bod II. 

- Předsedkyně komise Barbora Lišková předložila změny v Návrhu vypsání veřejné 
zakázky na straně 3 – Jednotlivé kroky: vložit nový bod jako bod č. 2) „Revize 
současné kulturní politiky (ne dokumentu, ale způsobu vykonávání kulturní politiky         
ve městě – jak reálně funguje péče o kulturu ve městě a na magistrátu, kolik lidí 
s jakými kompetencemi se o ni starají, na jakých odborech a v jakých orgánech, zdali 
jsou provázané, zdali pracují efektivně, zdali pokrývají veškeré potřebné oblasti 
podpory a rozvoje“, bod č. 2) se změnil na bod č. 3) se změnou textu: „Analýza stavu 
kultury ve městě – zmapování vybavenosti a infrastruktury, názory obyvatel, 
uživatelů, odborníků věnujících se kultuře profesně, bod č. 3) se změnil na bod č. 4) 
„podrobná a strukturovaná SWOT analýza pro kulturní oblast ve městě“             a bod 
č. 4) se změnil na bod č. 5) „Náměty a vize (nové způsoby práce s obyvateli, inovace 
v řízení a administrativě kultury…). 

- Další změny v textu na straně 6 – Požadovaná kvalifikace dodavatelů – bod 2) 
„Seznam provedených služeb obdobného charakteru v kultuře za poslední 3 roky“          
a Návrh hodnotících kritérií doplnit o jeden bod a změnit procentuální hodnocení: 
„Dílčí kritéria: 1)   Nabídková cena    10% 
  2) Předchozí zkušenost se zpracováním strategických dokumentů
        v oblasti kultury    30% 
  3)   Metodika zpracování dokumentu 60%. 

 
Usnesení kulturní komise doporučuje v rámci Návrhu vypsání veřejné zakázky                         
na Strategický plán rozvoje kultury v Českých Budějovicích v předloženém znění doplněný        
o jednotlivé změny, viz předchozí, a zároveň doporučuje odboru kultury prověřit možnosti 
realizace za cenu do 500.000,-Kč. 
Usnesení – výsledek hlasování 
7 – 7/0/0 
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Na závěr diskuze by požádán pan Daniel Turek k vyjádření se k jeho incidentu v klubu Horká 
vana. Pan Turek sdělil, že se nechce a ze zákona nemůže vyjádřit k incidentu ze dne 
18.10.2011. 
 
 
Příští jednání kulturní komise bylo stanoveno na 12.12.2011 od 17.00 hodin v klubu Solnice. 
 
 
 
 
Zapsal: 
Radim Beránek 
člen kulturní komise 
 


