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OKRM/15/2013/Z/9

Volební období 6 (2010 - 2014)

Z Á P I S
z 1. jednání kulturní komise rady města konaného dne 22. 1. 2013

Přítomni: Ing. Radim Beránek, Ivan Dolejš, Bc. Iva Horelicová, Mgr. Lada Klímová, 
Mgr. Hynek Látal, Ph.D., Mgr. Jana Mráčková, Doc.Dr., Mgr. Lubomír Pána, 
Ph.D, Lucie Počtová, DiS., Mgr. Jaroslava Šporclová, Bc. Daniel Turek

Omluveni: Jan Bernard Vaněček

Nepřítomni:

Hosté: Karla Chromá, Ing. Ivana Popelová, Mgr. Dorota Przywara, Bc. Iva Sedláková

Program:
Hodnocení žádostí v grantovém programu na podporu kultury ve městě v roce
2013, 1.výzva

V úvodu si členové komise schválili návrh navrženého programu.
10-10,0,0

Schválený program:

1. Hodnocení žádostí v grantovém programu na podporu kultury ve městě v roce 2013, 
1.výzva
Přijato usnesení č. 1/2013 (10 - 10,0,0)
Komise na svém jednání posuzovala 119 došlých žádostí v dotačním programu pro kulturu, 
v 1. výzvě. 
·         žádostí došlých v termínu bylo 119
·         žádostí došlých po termínu bylo 0
·         formální kontrole nevyhovělo 23 žádostí
·         všichni žadatelé, kteří měli formální nedostatky (žádost byla neúplná) byli vyzváni 
k doplnění, na doplnění měli pětidenní lhůtu
·         pro formální nedostatky byla po pětidenní lhůtě administrátorkou vyřazena 1 žádost, 
tato žádost byla v souladu s Pravidly dotačního programu vyřazena z dalšího hodnocení.
Kulturní komise obdržela v tabulkové podobě seznam žádostí dle jednotlivých 
opatření v celkové objemové částce 11.216.584 Kč. 
 

Vysvětlivka: v závorce je uveden výsledek hlasování (x - a,b,c), a = počet hlasujících pro, b = 
počet hlasujících proti, c = počet těch, kteří se zdrželi x = počet přítomných členů.

1. jednání kulturní komise rady města bylo ukončeno v 20:00 hod.
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Soubor usnesení:

K bodu: Hodnocení žádostí v grantovém programu na podporu kultury ve městě v roce 2013, 
1.výzva

kulturní komise rady města přijala   u s n e s e n í   č. 1/2013:

kulturní komise rady města

d o p o r u č u j e
radě města schválit rozdělení  finančních prostředků z grantového programu na podporu kultury v 1. 
výzvě  dle navrženého znění.

V Českých Budějovicích dne 22. 1. 2013

Zapsal(a): Bc. Iva Sedláková, sekretářka komise

Ověřil(a): Bc. Daniel Turek

Mgr. Hynek Látal, Ph.D.
předseda komise


