
Zápis z 1. zasedání kulturní komise Rady města České Budějovice  

konaného dne 17. 1. 2011 
Přítomni:  

Barbora Lišková, předseda komise 

Radim Beránek 

Zdeněk Bezecný  

Lada Klímová 

Jana Mráčková 

Lubomír Pána 

Martin Peschík 

Lucie Počtová 

Jaroslava Šporclová 

Daniel Turek 

Jan Bernard Vaněček 

 

Hosté: 

 

Petra Mašínová 

 

 

Program: 

 

I.    Představení jednotlivých členů nové komise RM + související 

II.. Úprava Pravidel dotačního programu města České Budějovice pro rok 2011. 

 

 

Diskuse k jednotlivým bodům programu: 

 

ad. I. Představení jednotlivých členů nové komise RM + související 

 

-  Nová předsedkyně komise Barbora Lišková požádala:  

1. o představení se jednotlivé členy komise 

2. o úvodní slovo náměstkyni primátora Ivanu Popelovou, která se zmínila o 

možnostech financování kultury v rámci dotačního programu města. Dále přednesla 

záměr spolupráce kulturní komise na iniciativě vzniku nových akcí "léto" / "advent," a 

zapojení kulturní komise do myšlenky kreativních průmyslů. Dále uvedla návrh 

seznamu stěžejních akcí, které by měly mít svůj stálý řádek v rozpočtu.  

Vše jako námět pro debatu a další řešení. 

3. o slovo vedoucí odboru kultury  Ivu Sedlákovou, která krátce představila náplň práce 

odboru kultury Magistrátu města České Budějovice. 

Zároveň paní Mašínová představila tři základní dokumenty, které souvisejí s pravidly 

dotačního programu: 

a) směrnice 

b) obecná pravidla 

c) pravidla dotačního programu na odboru kultury 

 

Další body: 

- termíny setkání – pravidelně vždy poslední pondělí v měsíci (příští setkání 28. 2. 2011), 

  o mimořádných setkáních budou členové komise informováni e-mailem nebo telefonicky 

- možnost zajištění PC do zasedací místnosti č. 203 (pí. Popelová) 



ad. II. Úprava Pravidel dotačního programu města České Budějovice pro rok 2011 

 

- B. Lišková představila myšlenku projektu "Města v pohybu" - multižánrového "festivalu", 

který by časově zasáhl větší část letní sezóny /začal by v polovině června a končil na počátku 

srpna 2011 - divák zůstává v CB déle/. Více než o festival se však jedná o otevřenou 

platformu, do které se mohou zapojit všechny kulturní subjekty ve městě. Jedinou podmínkou 

je nabídnout realizaci akce, která dosahuje špičkové kvality svého žánru a která se uskuteční 

venku, v historickém centru města CB. 

- vzhledem k časovému tlaku /není prostor pro velký zásah do Pravidel dotačního programu/ 

B. Lišková navrhla přidání jednoho opatření navíc (opatření č. 5), které by bylo zacíleno na 

"Město v pohybu".  

- D. Turek vysvětlil fungování a vývoj Pravidel dotačního programu  

 

Diskuse nad navrhovanými změnami v Pravidlech dotačního programu: 

 

- D. Turek navrhl přemístit 100 tis.Kč z opatření č. 3 – kulturních akcí do reprezentací – 

opatření č. 2. Hlasování: 6 pro. 

- Otázka několika zúčastněných: Čím je limitován termín akce v opatření č. 5 - Město 

v pohybu? 

Odpověď: Vzhledem k začínajícímu projektu a k limitovaným finančním prostředkům lze 

uskutečnit pouze omezený počet akcí v rámci Města v pohybu, větší efekt přinese jejich 

koncentrace do kratšího časového období. Záměrem do budoucna je tento projekt rozložit na 

celé letní období. Dále se jedná se o synergický efekt s OH v Českém Krumlově a dalšími 

akcemi v J. kraji. 

- D. Turek navrhl dát opatření č. 5 do režimu grantu, nikoliv příspěvku - tato připomínka bude 

dále konzultovaná a ověřená 

- p. Bezecný upozornil na to, že se akce mohou žánrově i termínově sejít. Smlouva by měla 

ošetřit, aby tomu tak nebylo. Přesto by žadatelé měli vědět před přihlášením do výzvy 

podmínky, které limitují opatření č. 5. - tato připomínka bude zapracována do pravidel 

dotačního programu 

p. Bezecný dále navrhl možnost mít již přímý produkční tým, kterému letní festival zadáme - 

tento návrh byl zamítnut - např. z důvodů hrozící plochosti či vyhranění projektu, znemožnění 

zapojení se jednotlivých kulturních subjektů působících ve městě, znemožnění žádání o 

podporu těmito subjekty aj.  

- D. Turek navrhl, že v opatření č. 5 by se mělo jasně vymezit, o které aktivity by se mělo 

jednat a uvedl řadu příkladů - bude zapracováno 

- proběhla diskuse, zda zařadit opatření č. 5 do příspěvků nebo do grantů, část zúčastněných 

se klonilo pro granty, část pro přípěvky - finální rozhodnutí a schválení bude ponecháno na 

koordinátorce paní Charvátové 

 

- I. Popelová a B. Lišková uvedly záměr sestavení pracovní skupiny, která by projekt "Město 

v pohybu" koordinovala. Tento záměr vyvolal u řady členů komise pochybnosti, proto bude 

tato pracovní skupina postavena zcela mimo Pravidla dotačního programu a bude předmětem 

dalšího řešení. 

 

Komise odsouhlasila předložená Pravidla dotačního programu na podporu kultury pro rok 

2011 včetně zapracované změny, týkající se opatření č. 5. 

 

V Českých Budějovicích, dne 17. 1. 2011 

 

Iva Sedláková  

sekretář KK   


