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Zápis z 5. zasedání kulturní komise Rady města České Budějovice 

konaného dne 17.04.2012 

 
 
Přítomni: 
Barbora Lišková, předseda komise 
Jana Mráčková 
Jaroslava Šporclová 
Daniel Turek 
Lucie Počtová 
Jan Bernard Vaněček 
Radim Beránek 
Ivan Dolejš – nový člen komise místo Zdeňka Bezecného 
 
Omluveni: 
Lada Klímová 
Lubomír Pána 
 
Hosté: 
Miroslava Duchoňová – ORCR 
Lubomír Pána - ORCR 
 
Sekretář kulturní komise: 
Iva Sedláková 
 
Program: 
I.   Zahájení 
II.  CBsystem – rezervační systém Collosseum 
III. Různé 
 
 
 
ad I.)  Zahájení 
 
Předsedkyně kulturní komise Barbora Lišková přivítala přítomné včetně nového člena 
komise pana Ivana Dolejše, který nastoupil za Zdeňka Bezecného. 
 
Daniel Turek požádal v bodu III. Různé o doplnění programu o: 
 

a) seznámení  se stavem Výzvy na pronájem Kina Kotva a Galerie současného umění 
v Domě umění 

b) seznámení členů kulturní komise Barborou Liškovou o její chystané rezignaci               
na místo předsedkyně a členky kulturní komise 

c) přípravu Dotačního programu na podporu kultury v roce 2013 
 
a pí Iva Sedláková o: 
 

d) rozdělení nedokončené kontroly vyúčtování žádostí z Dotačního programu                    
na podporu kultury v roce 2011 – 9 žádostí 

 
Kulturní komise schvaluje program jednání. 
Usnesení – výsledek hlasování 
6 – 8/0/0 
(Jana Mráčková a Jan Bernard Vaněček přišli po hlasování.) 
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ad II.) CBsystem 
 
Paní Duchoňová a paní Bezručová z odboru rozvoje a cestovního ruchu seznámily členy 
kulturní komise se způsobem fungování rezervačního systému Colosseum, který magistrát 
města provozuje. 
 
Komise přijala dvě usnesení, jejichž cílem je zvýšení využití stávajícího systému: 
 
Kulturní komise doporučuje radě města uložit vedoucí odboru rozvoje a cestovního ruchu          
(pí Baumrukové) zpracování systému komerčních a nekomerčních provizních pásem prodeje 
vstupenek v rámci CBsystemu, a to ještě před začátkem letošního léta (nekomerční 
znamená – pro subjekty čerpající z grantů nebo příspěvků města, občanská sdružení, 
charitativní projekty, apod.). 
Usnesení – výsledek hlasování 
8 – 7/1/0 
 
Kulturní komise doporučuje radě města uložit vedoucí odboru kultury (pí Sedlákové) 
doplnění smluv týkajících se pronájmu letního provozu radničního nádvoří o nový bod, který 
by pořadatele, jenž pořádají akci na radničním nádvoří podpořenou dotací nebo příspěvkem 
města, opravňoval využití předprodeje vstupenek v rámci CBsystemu za snížených 
provizních podmínek. 
Usnesení – výsledek hlasování 
8 – 7/1/0 
 
 
ad III.) Různé 
 

a) seznámení  se stavem Výzvy na pronájem Kina Kotva a Galerie současného 
umění v Domě umění 
Paní Sedláková seznámila členy kulturní komise se situací, která vznikla na základě 
formálního pochybení, na něž upozornili právní zástupci města České Budějovice. Ti 
zároveň doporučili, aby byly tyto vyhlášeny znovu, a to ve formě „Návrhu vypsání 
veřejné zakázky“ – nikoliv „jen“ Výzvy, jak bylo učiněno. 
 

b) seznámení členů kulturní komise Barborou Liškovou o její chystané rezignaci               
na místo předsedkyně a členky kulturní komise 
Barbora Lišková oznámila členům své odstoupení z kulturní komise na konci léta 
tohoto roku – z osobních důvodů – s tím, že má zájem se ještě zapojit do přípravy          
a koordinace Léta ve městě 2012, které je realizováno především z kulturních akcí 
dotovaných městem České Budějovice. 
 

c) příprava Dotačního programu na podporu kultury v roce 2013 
Členové kulturní komise se shodli, že na příští jednání komise připraví připomínky  
pro Směrnici Rady města České Budějovice o Poskytování dotací z rozpočtu 
statutárního města České Budějovice tak, aby – pokud možno – nedocházelo 
opětovnému opožděnému schvalování žádostí RM a především pak ZM. 
 

d) rozdělení nedokončené kontroly vyúčtování žádostí z Dotačního programu                    
na podporu kultury v roce 2011 – 9 žádostí 
Členové kulturní komise hodnocení zašlou paní Sedlákové do konce tohoto týdne    
dle následujícího seznamu: 

o Festival Flamenco Chequia 2011, příjemce dotace Jana Eismanová        
(v Horké vaně) – Lucie Počtová, Jaroslava Šporclová 

o JazzOpen, příjemce dotace Jiří Klimeš – Jan Bernard Vaněček 
o Jazzové dny 2011, příjemce dotace Mgr. Jiří Grauer – Barbora Lišková 
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o Letem hravým světem – Objevárium, příjemce dotace Hrát O2 
Objevovat, o.p.s. – Jana Mráčková 

o Hudební slavnosti Emy Destinnové, příjemce dotace Festivalová 
kancelář Emy Destinnové – Daniel Turek 

o Jazz meets Velbloud, příjemce dotace Mgr. Jana Matějů –                     
Radim Beránek, Jan Bernard Vaněček 

o České hvězdy v klubu Velbloud, příjemce dotace Viktor Řehák –                 
Radim Beránek, Jan Bernard Vaněček 

o Bash Street Co., příjemce dotace Jihočeské divadlo – Radim Beránek 
o MHF Bohemia Jazz Fest, příjemce dotace Bohemia Jazz Fest o.p.s. – 

Radim Beránek 
 
 
 
 
Příští jednání kulturní komise je stanoveno na úterý 15.5.2012 v 17.00 hodin v Nové Solnici. 
 
 

 
 

 
Zapsal: 
Radim Beránek 
člen kulturní komise 


