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Zápis z 4. zasedání kulturní komise Rady města České Budějovice 

konaného dne 19.03.2012 

 
 
Přítomni: 
Barbora Lišková, předseda komise 
Jana Mráčková 
Jaroslava Šporclová 
Daniel Turek 
Lucie Počtová 
Lubomír Pána 
Jan Bernard Vaněček 
Radim Beránek 
 
Omluveni: 
Zdeněk Bezecný – rezignoval na své členství v kulturní komisi 
 
Nepřítomni: 
Lada Klímová 
Martin Peschík 
 
Hosté: 
Ivan Nadberežný, zastupitel 
Antonie Tichá, vedoucí odboru kontroly 
Eva Klůcová, odbor kontroly 
Libuše Mičánová, odbor kontroly 
 
Sekretář kulturní komise: 
Iva Sedláková 
 
Program: 
Přehodnocení postupu administrátora Dotačního programu na podporu kultury v roce 2012 
při vyřazování žádostí pro formální nedostatky (viz níže uvedená tabulka). 
 

 

Žadatel 

 

Projekt Důvod vyřazení 

Bohemia jazz fest servis s.r.o. 

South Bohemia Jazz Fest – 

jihočeský mezinárodní 

jazzový festival 

Žadatel neměl oprávnění jednat 

jménem společnosti Bohemia jazz 

fest servis s.r.o. 

Bohemia jazz fest servis s.r.o. 

Jazzové dny 2012 – klubový 

jazzový festival napříč 

městem 

Žadatel neměl oprávnění jednat 

jménem společnosti Bohemia jazz 

fest servis s.r.o. 

Centrum celostního rozvoje 

Slunečnice 

ArchKlub České Budějovice Nedodány chybějící dokumenty 

v desetidenní lhůtě 
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Budějovice kulturní o. s. 
Bílá noc pod Černou věží 

/Probdělá noc/ 

Nedodána správná příloha                                     

o spolufinancování 

Arte della Tlampač o. s. 
Divadelní skupina Arte della 

Tlampač 

Nedodány chybějící dokumenty 

v desetidenní lhůtě 

Jihočeská krajská organizace 

Pionýra 
Divadlo u Kapličky 

Nedodány chybějící dokumenty 

v desetidenní lhůtě 

Ateliér Kulisa o. s. Ateliér Kulisa o. s.  
Nedodány chybějící dokumenty 

v desetidenní lhůtě 

Galerie Hrozen, David Johanus 
Nekomerční výstavy 

v Galerii Hrozen 

V opatření celoroční činnost není 

oprávněna žádat osoba 

podnikající 

 

 
Průběh jednání: 
 
Jednalo se o mimořádné jednání kulturní komise.  
 
Odbor kontroly seznámil komisi s výsledky svého šetření. Posoudil oprávněnost vyřazení   
 8 žádostí a zároveň to, zda administrátor chyboval či nikoliv. Bylo zjištěno, že administrátor  
nepochybil v žádném případu. S šetřením souvisely i rozhovory s vedoucí odboru kultury            
a předsedkyní kulturní komise. Přístup administrátora byl přísný, ale v souladu se směrnicí a 

pravidly dotačního programu. 
 
Poté byly jednotlivě diskutovány vyřazené žádosti. 
Kulturní komise bere na vědomí a souhlasí se zprávou odboru kontroly o vyřazení 8 žádostí 
z Dotačního programu na podporu kultury v roce 2012 pro formální nedostatky. 
Usnesení – výsledek hlasování 
8 – 8/0/0 
 
Kulturní komise doporučuje radě města na základě usnesení rady města č. 412/2012     
ušetřené finanční prostředky (-10% z dotací na rok 2012 nad 50 tis.Kč – tj. 191 700 Kč) 
zanechat v rozpočtu odboru kultury jako účelovou položku vázanou na kulturní akce ve 
městě. 
Usnesení – výsledek hlasování 
8 – 8/0/0 
 
 
Příští jednání kulturní komise je stanoveno na 12.4.2012 v 17.00 hodin v Nové Solnici. 
 
 

 
 

 
Zapsal: 
Jan Bernard Vaněček 
člen kulturní komise 


