
Zápis z 2. zasedání kulturní komise Rady města České Budějovice 

konaného dne 28. 2. 2011 

 

Přítomni:  
 

Barbora Lišková, předseda komise 

Zdeněk Bezecný 

Lada Klímová 

Jana Mráčková 

Lubomír Pána 

Jaroslava Šporclová 

Daniel Turek 

Jan Bernard Vaněček 

 

 

Omluveni: 

 

Radim Beránek 

Martin Peschík 

Lucie Počtová 

 

 

Hosté: 

 

Ivana Popelová 

Jiří Šesták 

Jiří Nevečeřal 

Jiří Grauer 

Petra Mašínová 

 

 

Program: 

 

I.   Vize kulturní politiky města, směřování a koncepce - zástupce Rady města Mgr. Jiří Šesták 

II.  Spolupráce Kulturní komise s Komisí pro cestovní ruch  

      - předseda Komise pro cestovní ruch Bc. Jiří Nevečeřal 

III. Zrušení o. p. s. Bazilika - navázání na činnost kulturního centra  

      - nová vize - dramaturg a produkční Baziliky Mgr. Jiří Grauer 

   

 

Organizační: 

- stanovení plánu a prac. skupin pro hodnocení žádostí o příspěvek na  podporu kultury v r. 2011 

  

 

Různé: 

- vyúčtováním Jazzfestu z loňského roku - administrátorka programu Mgr. Petra Mašínová  

- kolizní kalendář - Daniel Turek 

  

 



Diskuse k jednotlivým bodům programu: 

 

 

ad. I. Vize kulturní politiky města, směřování a koncepce - Jiří Šesták 

 

Vizi kulturního života představil sám za sebe - vedení města ještě nemá přesně definované 

stanovisko ke kulturní koncepci města.  

Byly učiněny první kroky, které by měly vést k formulování postoje k dané problematice:  

 vznik pracovních skupin: 

   1. pracovní skupina aktérů, kteří organizují kulturní akce v CB 

   2. pracovní skupina „kreativní průmysly“ – snaha o identifikaci kultury  

       s podnikatelskou sférou a aplikace tohoto fenoménu na město CB 

 11.5. se v CB uskuteční konference k na téma „kulturní a kreativní průmysly“       

   /přizvány známé osobnosti/ 

 vytvoření studie, mapující kulturní aktivity v CB a přilehlém regionu, spolupráce 

   blízkých měst mezi sebou = kulturní a ekonomické zdroje 

 - multiplikační efekty plynoucí v souvislosti s kulturou (gastro, ubytování, služby, …)  

 CB jako tranzitní město – udržení návštěvníka více dnů 

   - iniciativa - spolupráce s cestovním ruchem, spolupráce s podnikatelskou sférou 

   - vytyčení střednědobých a dlouhodobých cílů, které by byly základem pro kulturní   

      politiku města = týmová práce 

   - provázání s univerzitou a aktivitou studentů 

 

D. Turek: 

   - vyjádřil souhlas s J. Šestákem a zajímal se o řešení financování JD po navýšení DPH 

 

J. Šesták: 

   - připravuje se setkání s řediteli divadel ČR a hejtmany - skupina 60 divadel (přípravný tým)   

  podá návrh modelu pro stát směřující k posunu v zapojení státu a krajů do této problematiky.  

 

 

ad. II. Spolupráce kulturní komise s komisí pro cestovní ruch - Jiří Nevečeřal 

 

Vyjádřil zájem o spolupráci s kulturní komisí. 

 - problematiku vnímá stejně jako J. Šesták 

 - vnímá důležitost spolupráce kulturní komise a komise cestovního ruchu – základní společná   

    témata 

 - vytvoření konceptu všestranného potenciálu města CB a přilehlého regionu 

 - zpracování celkové nabídky (kultury i cestovního ruchu), která přitáhne kupní sílu, důraz na   

    konferenční turistiku 

 

L. Pána: 

  - souhlasí s názory obou hostů i s důležitostí vzájemné spolupráce – konkrétně v bodech    

     konference kreativních průmyslů v CB a spolupráce s univerzitou /problém odcházející   

     elity z města/ 

 - porovnal fungující konferenční turistiku v Praze a nefungující v CB, doporučil vzít si   

    příklad z Plzně nebo Ostravy 

 

D. Turek: 

 - vidí problém v: zapojení studentů /uvedl Majáles a nespolupráci VŠ/, v absenci jednotného   

   kulturního informačního systému a v nedostatku fin. prostředků 



ad. III. Zrušení o. p. s. Bazilika - navázání na činnost kultur. centra – Jiří Grauer 

 

Informoval o současném stavu o. p. s. Bazilika: 

- 28. 2. 2011 ukončila sedmiletou činnost Bazilika o.p.s., hlavním důvodem je finanční   

  neudržitelnost společnosti za stávajících podmínek 

 - majitel prostoru (CPI) nemá zájem o zachování dosavadní činnosti, uskuteční se pouze část   

  naplánovaných akcí do konce června 2011 

 - jednou z možností, jak navázat na činnost Baziliky je přesunout působení do KD Slavie 

 

Diskuse k bodu 3. + k tématu KD Slavie: 

 

Diskuse vyšla z faktu, že KD Slavie čeká na „tzv. velkou rekonstrukci“ 

 

J. Grauer 

 - požádal komisi o vyjádření názoru, zda /stejně jako on/ vidí reálně vytvoření nové kulturní    

   aktivity v KD Slavie ještě před zahájením velké rekonstrukce 

 - navrhl počkat na již zmíněnou konferenci kreativních průmyslů a využít načerpané   

   poznatky z konference + z dalších koncepcí ve světě, které by mohly být aplikované na  

   další provoz KD Slavie 

 

I. Popelová: 

  K rekonstrukci: 

    - město se s KD přihlásilo do soutěže O Cenu Petra Parléře, jejíž vítěz získá výhodně   

     urbanisticko - architektonickou studii /zadáním je „otevřený prostor“ – setkávání, spolková   

     činnost, konference, gastronomie, výstavní síň, plesy aj./, dále je zde možnost financování  

     velké rekonstrukce z norských fondů 

  K fungování KD Slavie: 

   - objekt KD by měl být svěřen k podnikání /Správa domů v tomto ohledu nepodniká/, nabízí    

     se tedy možno využít lidský potenciál bývalého týmu Baziliky 

 

D. Turek: 

 - nesouhlasí s výroky v tisku, které označují KD Slavii za „spící dům“ /běží zde pronájmy,   

   akce, akce města, velké výstavy aj./ 

 - vidí problém ve způsobu výběru týmu a financování chodu KD Slavie, navrhl využití fin.   

   prostředků ze současných pronájmů pro novou činnost KD  

 

J. Šesták: 

 - upozornil na přerušení nové činnosti v KD po dobu rekonstrukce  

 - zdůraznil význam KD z několika pohledů: 

   kulturní kontext, výhodnou pozici (JD, JM), reprezentativnost budovy /i přes současný    

   nevyhovující stav interiéru/ a zájem o budovu ze strany velkých místních podnikatelů 

 - nastal čas pro obecnou společenskou diskusi a vznik koncepce, je na nás kladena   

   zodpovědnost, následky současného rozhodnutí musí nést plody třeba i za padesát let 

 

Z. Bezecný: 

 - nevidí problém v současném fungování v KD Slavie /kulturní činnost tam probíhá bez   

  dotování městem/ 

 - souhlasí s pojmenováním nové koncepce i požadavky na rekonstrukci 

 - diskuse kulturní komise o alternativách využití a následné předložení Radě města 

- souvislost se zapojením většího množství finančních prostředků do dotačního systému města 

 



B.Lišková: 

 Závěr: komise se bude dále věnovat tomuto tématu, na příštím jednání projedná    

 koncepci „využití KD Slavie před velkou rekonstrukcí“ kterou předloží J. Grauer a následně   

 ji doporučí /nebo nedoporučí/ k projednání Radě města. 

 

 

RŮZNÉ: 

 

Společnost Bohemia JazzFest s r.o. písemně žádá o projednání a schválení vyúčtování dotace z r. 

2010:  

  - administrátorka programu P. Mašínová nedoporučuje schválení uvedeného vyúčtování z   

    důvodu nedostatečného doložení nákladů /neodpovídají smlouvě/ 

 

Návrh usnesení: 

 

Komise po krátkem projednání navrhuje vyhovět žádosti společnosti Bohemia JazzFest s tím,               

že finanční prostředky byly účelně využity v souladu se záměry projektu. 

 

Usnesení - výsledek hlasování: 

 

 8 – 6/2/0 

 

 

 

ORGANIZAČNÍ:  

 

B. Lišková: 

 dotaz na dodatečné přijmutí pozdě donesené žádosti o grant na projekt „Ostinato“ –  

     - odpověď komise: nelze přijmout 

 

 dotázala komisi na řešení problému střetu zájmů při vyhodnocování přijatých žádostí 

V pravidlech dotačního programu je uvedeno: „Hodnotící komise pro dotace jsou 

zřizovány radou města, která rovněž jmenuje členy komise (viz Směrnice, čl. 2, odst. 10). 

Z důvodu předejití střetu zájmu nesmí být člen hodnotící komise zaměstnancem nebo 

členem statutárních orgánů organizace, která se bude ucházet o dotaci v rámci tohoto 

dotačního programu.“ 

   - D.Turek požaduje, aby se předsedkyně kulturní komise B. Lišková a M. Pešík vzdali   

      jakéhokoliv hlasování o přidělování finančních prostředků v rámci dotačního programu 

   - B. Lišková nabídla poradní hlas k posouzení jednotlivých projektů a vzhledem k svým   

     zkušenostem účast v diskusi, která se nebude týkat žádostí Jihočeského divadla. Finálního   

     hodnocení se aktivně nezúčastní. 

 

Průběh hodnocení žádostí: 

- 7. - 11. 3.   individuální hodnocení žádostí na odboru kultury 

- 14. 3. v 17.00  jednání hodnotící komise 

 

rozdělení opatření pro hodnocení 

opatření 1 – J. Šporclová 

opatření 2 – J. Mráčková 

opatření 3 – D. Turek a J. B. Vaněček 

opatření 4 a 5 – L. Pána 



I.Popelová  

v rámci úpravy Pravidel dotačního programu na podporu kultury pro rok 2012 doplnit   

možnost dodání žádosti také v elektronické podobě 

 

 

 

 

 

V Českých Budějovicích, dne 2. 3. 2011 

 

Iva Sedláková  

sekretář kulturní komise 

 

 

 


