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OKRM/78/2017/Z/38

Volební období 7 (2014 - 2018)

Z Á P I S
ze 4. jednání kulturní komise rady města konaného dne 27. 4. 2017

Přítomni: Lucie Braná, DiS., Vladimíra Hrušková, Mgr. Jan Kubeš, Helena Sýkorová, 
Bc. Daniel Turek, Mgr. Rudolf Vodička

Omluveni: Ing. Radim Beránek, Ing. Andrea Nádravská, Mgr. Blanka Procházková, 
PhDr. Jaromír Schel, Ing. Ivan Tekel, MBA

Nepřítomni:

Hosté: Mgr. Iva Sedláková

Schválený program:

1. Záměr pravidel víceletých grantů, úprava pravidel jednoletých grantů a příspěvků
Kulturní komise diskutovala podmínky nastavení víceletých grantů - možnosti získání, 
udržitelnost apod. Kulturní komise se dohodla, že v případě schválení podpory budou ve 
víceletých grantech podpořeny jednotlivé kulturní akce, které mají na území města min. 
3letou tradici, vysokou úroveň zpracování žádosti o grant, včasné vyúčtování grantu dle 
podmínek smlouvy. V jednoletých grantech již komise nebude vypisovat grant na Galerijní 
noc. Předseda kulturní komise Daniel Turek vyzval členy komise k přípravě konkrétních 
opatření, která by umožnila realizaci konkrétních akcí, které v nabídce kulturního vyžití 
v Českých Budějovicích momentálně chybí.

2. Přehled kulturních akcí na rok 2017
Kulturní komisi byl předán přehled akcí podpořených z dotačního programu na podporu 
kultury 2017, seznam je určen především ke kontrole akcí dle směrnice 6/2016.

3. Žádost od žadatele Miroslava Mareše (Agentura Kultur - kontakt)
Přijato usnesení č. 5/2017 (6 - 6,0,0)
Administrátorka dotačního programu na podporu kultury předložila (prostřednictvím 
předsedy KK) obdrženou žádost od žadatele Miroslava Mareše, IČ: 63884933 (Agentura 
Kultur - kontakt) ohledně změny názvu projektu k přidělené dotaci v rámci Dotačního 
programu města České Budějovice na podporu kultury v roce 2017 - opatření č. 3 - 
Kulturní akce.

4. Různé
Přijato usnesení č. 6/2017 (6 - 6,0,0)
Mgr. Jan Kubeš představil návrh na vyšší finanční podporu Jihočeské vědecké knihovně, 
konkrétně na nákup nových knižních titulů. Již řadu let přispívá město České Budějovice na 
nákup nových knižních titulů částkou 50.000 Kč za rok. Tyto knihy jsou určeny do všech 
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poboček JVK umístěných v Českých Budějovicích a slouží tudíž především občanům 
města. Kulturní komise přijala usnesení na poskytnutí příspěvku 100.000 Kč za rok.

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.

Další jednání se uskuteční 25.05. v 16:30 v zasedací místnosti č. 203.
4. jednání kulturní komise rady města bylo ukončeno v 18:00 hod.

Soubor usnesení:

K bodu: Žádost od žadatele Miroslava Mareše (Agentura Kultur - kontakt)

kulturní komise rady města přijala   u s n e s e n í   č. 5/2017:

kulturní komise rady města

d o p o r u č u j e
Radě města České Budějovice schválit u žadatele Miroslava Mareše, IČ: 63884933, změnu názvu 
schváleného projektu dotace města - č. projektu OKU/3/1/2017 - "Divadelní představení Jezinky 
a Bezinky" na "Divadelní představení Návštěva mladé dámy, recitál o lásce", dle přiložené žádosti.

K bodu: Různé

kulturní komise rady města přijala   u s n e s e n í   č. 6/2017:

kulturní komise rady města

d o p o r u č u j e
Radě města České Budějovice navýšit příspěvek na nákup nových knižních titulů pro Jihočeskou 
vědeckou knihovnu na částku 100.000 Kč a doporučuje odboru kultury a cestovního ruchu zahrnout 
tuto částku do příprav rozpočtu statutárního města České Budějovice pro rok 2018.

V Českých Budějovicích dne 27. 4. 2017

Zapsal(a): Bc. Daniel Turek, předseda komise

Ověřil(a): Helena Sýkorová

Bc. Daniel Turek
předseda komise

hajkovah
Text napsaný psacím strojem
v. r. 

hajkovah
Text napsaný psacím strojem
v. r.

hajkovah
Text napsaný psacím strojem
v. r.




