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Zápis ze 7. zasedání kulturní komise Rady města České Budějovice 

konaného dne 19.9. 2011 

 
 
Přítomni: 
Barbora Lišková, předseda komise 
Zdeněk Bezecný 
Jana Mráčková 
Lubomír Pána 
Jaroslava Šporclová 
Daniel Turek 
Jan Bernard Vaněček 
Lucie Počtová 
Lada Klímová 
 
 
Omluveni: 
Martin Peschík 
Radim Beránek 
 
 
Hosté: 
X 
 
 
Program: 
I.  Vyřazení bodu jednání o letním kinu Háječek 
II. Vyjádření kulturní komise ke Konceptu návrhu obecně závazné vyhlášky o některých 
    Opatřeních k ochraně veřejného pořádku 
III.Hodnocení letních akcí 
IV.Ostatní 
 
 
 
 
Diskuse k bodům programu: 
ad II. Vyjádření kulturní komise ke Konceptu návrhu obecně závazné vyhlášky o některých 
opatřeních k ochraně veřejného pořádku 
 
Výhrady: 

- Zavírací doba ve 22.00 hodin. 
- Ţebrání – s tím se stejně ve městě nic nedělá. Je nutné rozšířit a objasnit, co je 

„ţebrání“. 
- Koncept se zcela nelíbí, protoţe se vztahuje se i na uměleckou tvorbu a 

organizování. 
- Zavírací doba – likvidace konkurence. 
- Neřeší se černý výlep plakátů. 
- RM by měla řešit otevírací dobu restauračních zařízení. Pokud se schválí tento návrh, 

vznikne nevole, proč má někdo výjimku. To znamená zakládání prostředí pro korupci. 
- Omezení kulturního ţivota. 
- Vzniká rozpor: Nechceme, aby bylo město tiché, změnit otevírací doby restauračních 

zařízení  je kontraproduktivní. 
- Návrh přemístění nonstopových aktivit znamená, ţe se problémy přemístí pouze 

jinam, do jiné lokality (Riegrova, Jírovcova, Baara, …) 



2 
 

- Diskuse o výjimkách nebo nepodpoře konceptu. 
- RM se nedotazuje na komentáře jednotlivých komisařů, ale zda tento koncept 

prosadit či ne. 
- Návrh na stanovení systémového opatření, teprve poté udělení výjimek. 
- Návrh na vyuţití stávajících restrikcí (např. měření hluku). 
- Ustanovení v návrhu ohledně konzumace alkoholických nápojů – rozšířit na území  

celého města. 
 
Návrh usnesení č. 1: 
Schválení Konceptu návrhu obecně závazné vyhlášky o některých opatřeních k ochraně 
veřejného pořádku 
Usnesení – výsledek hlasování 
9 – 0/3/6 
 
IV. Ostatní 
 

1. Strategie kultury – materiál pro jednání RM, ZM: 
- jedná se o podklady pro vypsání výběrového řízení na koncepci kultury ve městě 
- přeposlání dokumentu s chybami (p. Kašpárek) 
- pro zastupitele se uskuteční seminář, který je s materiálem seznámí 

 
2. Program pro příští jednání kulturní komise: 

- Kulturní dům Slavie 
- Dotační program na podporu kultury v roce 2012 – změny, úpravy ve směrnici 
- KD Vltava – budoucnost 

 
3. - Pozvání na workshop do KD Slavie 

- Pozvání na festival Slavie oţije (předvečer festivalu Mit-Ost) 
- Další jednání kulturní komise: 17.10., 14.11., 12.12. 
 
 
 

 
 
Zapsala: 
Iva Sedláková 
sekretář kulturní komise 
20.9.2011 


