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Zápis z 3. zasedání kulturní komise Rady města České Budějovice 

konaného dne 12.03.2012 

 
Přítomni: 
Barbora Lišková, předseda komise 
Jana Mráčková 
Lubomír Pána 
Jan Bernard Vaněček 
Radim Beránek 
 
Omluveni: 
Jaroslava Šporclová 
Daniel Turek 
Lada Klímová 
Lucie Počtová 
Zdeněk Bezecný 
 
Neomluveni: 
Martin Peschík 
 
 
Hosté: 
Ivana Popelová, náměstkyně primátora 
Ivan Nadberežný, zastupitel 
Antonie Tichá, vedoucí odboru kontroly 
Eva Klůcová, odbor kontroly 
Libuše Mičánová, odbor kontroly 
 
 
 
Program: 
I. Informace z rady města o poskytnutí dotací z Dotačního programu města České 

Budějovice na podporu kultury v roce 2012 
II. Stanovení nových termínů jednání kulturní komise do konce I. pololetí 2012 
 
 
 
ad I. Informace z rady města o poskytnutí dotací z Dotačního programu města České 

Budějovice na podporu kultury v roce 2012 
 
Členové komise a hosté byli informováni o usnesení rady města ohledně poskytnutí dotací. 
Toto usnesení vyjadřuje schválení doporučených žádostí do 50 tis. Kč u opatření 1, 2, 3, 4        
a u dotací nad 50 tis. Kč doporučuje zastupitelstvu města každou žádost u opatření 3 a 5 
zkrátit o 10 % z navržené částky. 
 
Rada města dále ukládá kulturní komisi do 21.3.2012 prověřit žádosti vyřazené pro formální 
nedostatky. K tomuto bodu programu navštívili jednání kulturní komise pracovnice odboru 
kontroly, které prověří dle pokynu primátora města 8 vyřazených žádostí pro rok 2012. 
Vedoucí odboru kontroly podala informace k této agendě a rozpracované kontrole. Kulturní 
komise by měla zaujmout závěrečné stanovisko, které by v sobě zahrnovalo i výsledek 
odboru kontroly.               
 
Jelikož komise počtem přítomných členů nebyla usnášeníschopná, její příští jednání je 
stanoveno na 19.3.2012 na odboru kultury. 
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ad II. Stanovení nových termínů jednání kulturní komise do konce I. pololetí 2012 
 
V průběhu měsíců dubna, května a června 2012 budou jednání kulturní komise přesunuta           
na úterní termíny s tím, že v dubnu vedoucí odboru kultury zajistí hosta, který členy komise 
bude informovat o principu CBSystemu. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Zapsal: 
Iva Sedláková 
sekretář kulturní komise 


