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Zápis z 5. zasedání kulturní komise Rady města České Budějovice 

konaného dne 23.5. 2011 

 
 
Přítomni: 
Barbora Lišková, předsedkyně komise 
Zdeněk Bezecný 
Jana Mráčková 
Lubomír Pána 
Jaroslava Šporclová 
Daniel Turek 
Radim Beránek 
Lada Klímová 
 
Omluveni: 
Lucie Počtová 
Martin Peschík 
Jan Bernard Vaněček 
 
Hosté: 
Petra Mašínová – odbor kultury 
 
Program: 
I.Dotační program na podporu kultury 
II. Informace o jednání RM a ZM 
III.  Doporučení RM – Kino Kotva 
IV.  Účast členů komise na dotovaných akcích – červen 2011 
 
Diskuse k bodům programu: 
ad I.  
 
Dotační program na podporu kultury 
Připomínky ke směrnici: 
-zda příjmy započítat do spoluúčasti ţadatele – diskuze – zanesení změny do návrhu – 
nedoporučeno 
-návrh na shodnou komisi ohledně grantů i příspěvků – řešila by obojí (taktéţ diskuse, co je  
 grant, co příspěvek) - doporučeno 
-příloha č. 2 ke směrnici – zohlednění víceletých grantů – důvodem, proč jsou tyto granty 
odmítány = nedostatek finančních prostředků 
-hlasování o vlastním projektu a všech ostatních(střed zájmů)  - nedoporučeno 
 
Granty: 
-vyplácení grantů –  jednofázově 100%  - doporučeno 
Ţádosti: 
- nezařadit formálně nevyhovující ţádosti do hodnocení 
- Administrátor vyřadí tyto ţádosti, ty se jiţ k samotnému hodnocení nedostanou. 
- návrh na vyřazení dokladu o partnerství 
- nutnost informovat subjekty o provedených změnách (změny hlásit ORCR) 
- doporučeno 
 
Výzvy: 
- vyhlašování jiţ na podzim - doporučeno 
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Vyúčtování dotací: 
- předkládání kopie soupisu všech účetních dokladů ve výši poskytnuté dotace  - doporučeno  
 

 
Návrh usnesení č. 1:  
Kdo souhlasí s navrhovanými změnami ve Směrnici 8/2008 ve znění dodatků č. 3.   
Usnesení - výsledek hlasování:  

6 – 6/0/0 

 

 
ad.II. 
 
Informace o jednání RM a ZM 
Členové komise byli informování o tom, ţe zastupitelstvo města neschválilo v rámci 
Dotačního programu na podporu kultury 2011 dotaci na projekt Divadelní středy                         
na Piaristickém náměstí (společnost Fresh) – na základě dodání neplatného výpisu 
z obchodního rejstříku ţadatele. 
 
 
ad.III. 
Doporučení RM – Kino Kotva 
Kulturní komise souhlasí s tím, aby rozpočet Kina Kotva nebyl krácen. V případě, ţe pan 
Turinský předloţí rozpočet bez provozu Letního kina Háječek – nekrácení jiţ poskytnuté 
dotace. 
 
Návrh usnesení č. 2  
Kdo souhlasí, aby neinvestiční dotace kina Kotva p. Turínskému nebyla krácena a provoz 
kina byl nadále zachován. 
 
Usnesení - výsledek hlasování:  
6 – 6/0/0 

 
 
ad.IV. 
Účast členů komise na dotovaných akcích – červen 2011 
 
Členové kulturní komise navštíví v měsíci červnu tyto akce: 
 
- Literární šleh 
- Jazz Open 
- BuskersFest 
- Město v pohybu 
- Liptovská rapsodie 
- Vysoké snění 
- To nejlepší z pouličního divadla 
 
 
 
 
 
Zapsal: 
Iva Sedláková 
sekretář kulturní komise 
24.5.2011 


