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Zápis z 6. zasedání kulturní komise Rady města České Budějovice 

konaného dne 15.05.2012 

 
 
Přítomni: 
Barbora Lišková, předseda komise 
Jana Mráčková 
Daniel Turek 
Radim Beránek 
Lada Klímová 
Lubomír Pána 
 
Omluveni: 
Jaroslava Šporclová 
Lucie Počtová 
Ivan Dolejš  
 
Neomluveni: 
Jan Bernard Vaněček 
Martin Peschík 
 
Hosté: 
Ing. Ivana Popelová 
 
Sekretář kulturní komise: 
Iva Sedláková 
 
 
 
Program: 

I. Zahájení 
II. Návrh na změny ve Směrnici č. 3/2011 Rady města ČB ze dne 21. 9. 2011                         

o poskytování dotací z rozpočtu statutárního města České Budějovice 
III. Rozdělení kontroly akcí podpořených z dotačního programu, které se uskuteční  

v květnu a v červnu 2012 
IV. Různé 

 
 
 
ad I.)   
Zahájení 
 
Všichni přítomní souhlasili s projednáváním navrženého programu. 
 
Kulturní komise schvaluje program jednání. 
Usnesení – výsledek hlasování 
6 – 6/0/0 
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ad II.)  
Návrh na změny ve Směrnici č. 3/2011 Rady města ČB ze dne 21. 9. 2011                         
o poskytování dotací z rozpočtu statutárního města České Budějovice 
 
Daniel Turek navrhl řešit časovou posloupnost, nevýhodnost zasedání ZM každé dva 
měsíce, dochází k pozdnímu řešení probíhajících akcí, navrhuje změnu ve směrnici tak, aby 
byl vypuštěn finanční rámec dotačních programů (celková alokace a alokace jednotlivých 
opatření). Dle jeho názoru žadatel při sepisování žádosti nepotřebuje znát celkovou alokaci 
dotačního programu, ale pouze rozsah možné čerpané částky a výši spolufinancování, viz 
pozdní řešení akcí: Budějovický Majáles 2012, Fotojatka, Dny japonské kultury, Velikonoční 
hrkání, apod. 
 
Kulturní komise doporučuje ORVZ svolat jednání věcně příslušných náměstků, předsedů 
komisí (realizujících dotační programy) a administrátorů dotačních programů k úpravě 
Směrnice č. 3/2011, a to v červnu 2012. 
Usnesení – výsledek hlasování 
6 – 6/0/0 
 
Kulturní komise doporučuje prověřit možnost vyhlášení výzev bez alokace finančních 
prostředků z důvodu schválení včasného poskytnutí finančních příspěvků a grantů. 
Konkrétně se jedná o tyto změny ve směrnici: 

- Čl. 2, bod 5 – vypuštění písmena d) 
- Čl. 2, bod 7 – vypuštění písmen a) a b) 
- Čl. 4, bod 2 – zkrácení lhůty na doplnění požadovaných dokumentů žádosti z 10 na 5 

kalendářních dnů 
- Čl. 4 – vypuštění bodu 6 
- Čl. 6, bod 1, písmeno b) – oprava „1/2008“ 

Usnesení – výsledek hlasování 
6 – 6/0/0 
 
Kulturní komise doporučuje Radě města zavést elektronický systém podávání žádostí. 
Usnesení – výsledek hlasování 
6 – 6/0/0 
 
Kulturní komise doporučuje Radě města v Obecných pravidlech dotačního programu         
(Příloha č. 1 rady města ke Směrnici č. 3/2011) v bodě 6, aby příjmy získané v průběhu 
realizace projektu nesnižovaly náklady projektu, ale byly uznány jako spolufinancování 
projektu. 
Usnesení – výsledek hlasování 
6 – 6/0/0 
 
 
 
ad III.) 
Rozdělení kontroly akcí podpořených z dotačního programu, které se uskuteční  
v květnu a v červnu 2012 
 
Kulturní komise hodnotila návštěvy členů komise na květnových akcích, hodnocení budou 
zasílat elektronicky k rukám pí. Sedlákové. 
 
Kulturní komise rozdělila návštěvu červnových akcí mezi členy komise, hodnocení opět 
každý odešle elektronicky pí. Sedlákové. 
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ad IV.) 
Různé 
 

- Pí. Sedláková seznámila členy komise s počítačovým programem ZUP, ve kterém by 
měly být v budoucnu prováděny zápisy z jednání komise. 
 

- Kulturní komisi byla doručena žádost o změně v rámci projektu Koncertní a 
festivalová činnost DPS Canzonetta, Opatření Reprezentace. Změna se týká místa 
realizace, a to účasti na Mezinárodním festivalu v Makedonii místo plánované účasti 
na festivalu v Itálii. 
Kulturní komise souhlasí se změnou místa festivalu. 
Usnesení – výsledek hlasování 
6 – 6/0/0 
 

 
 
 
 
 
Příští jednání kulturní komise je stanoveno na úterý 12. 6. 2012 v 17.00 hodin v Solnici. 
 
 

 
 

 
Zapsali: 
Daniel Turek a Iva Sedláková 
 


