
1 
 

Zápis z 2. zasedání kulturní komise Rady města České Budějovice 

konaného dne 13.02.2012 

 

Přítomni: 
Barbora Lišková 

Jaroslava Šporclová 

Jana Mráčková 

Lubomír Pána 

Daniel Turek 

Jan Bernard Vaněček 

Radim Beránek 

Lada Klímová 

Lucie Počtová 

 

Omluveni: 

Zdeněk Bezecný 

Martin Peschík 

 

Sekretář komise: 

Iva Sedláková 

 

Hosté: 

Juraj Thoma, primátor 

Mašínová Petra, administrátorka dotačního programu 

 

 

Program: 

I. Zahájení 

II. Vyúčtování žádostí v Dotačním programu kultury v roce 2011  

III. Vyhodnocení žádostí Dotačního programu na podporu kultury v roce 2012 

 

 

 

ad. I.)  Zahájení 

 

Předsedkyně kulturní komise Barbora Lišková přivítala přítomné. 

Daniel Turek požádal o doplnění programu o bod vyúčtování dotačního programu na podporu kultury 

v roce 2011 s tím, aby byl projednán v začátku schůze. Komise hlasovala o zařazení tohoto bodu do 

programu.  Bylo přijato usnesení. 

 

Kulturní komise schvaluje doplněný program jednání. 

Usnesení – výsledek hlasování 

9 – 9/0/0 

 

 

ad. II.) Vyúčtování Dotačního programu na podporu kultury v roce 2011 

 

Vyúčtování Opatření 1 – Celoroční činnost bylo předloženo těsně před koncem roku 2011. Projekty 

byly realizovány do 31.12.2011.  

 

D. Turek vznesl dotaz na B. Liškovou k vyúčtování projektu „Bash Street Co.“, – požadoval 

vysvětlení vyúčtování projektu. Projekt Jihočeského divadla „Bash Street Co“ se konal v létě 2011. 

Chtěl vědět, proč se do projektu účtovaly – dle jeho slov - nadhodnocené osobní náklady. 
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B. Lišková, předsedkyně komise (odpovědná osoba za tento projekt) odpověděla, že hlavní rozdíl 

oproti původně plánovanému rozpočtu byl způsoben poklesem platebního kurzu (původně počítalo 

s vyšší částkou za honorář a dopravu).  

 

P. Mašínová uvedla, že nesrovnalosti ve vyúčtování nejsou z důvodů změny kurzu, protože toto bylo 

v předstihu řešeno dodatkem ke smlouvě. 

 

P. Mašínová uvedla podrobnosti k vyúčtování tohoto projektu. Celou věc zrekapitulovala, viz 

následující:  

B. Lišková předložila první vyúčtování, kde byly položky rozpočtu projektu (technicko - materiální 

zajištění akce, pronájmy, doprava a ubytování) předloženy v souladu s uzavřenou smlouvou a 

v plné výši. Tato část vyúčtování byla v  pořádku. U položky (ostatní osobní náklady - OON), bylo 

zjištěno, že si v případě technických pracovníků (p. Jirák, p. Hron, p. Krejza) nárokovala do 

projektu částky, které – dle jejího názoru – nemohly v žádném případě odpovídat skutečnosti. Na to 

byla B. Lišková administrátorkou upozorněna. B. Lišková se za toto omluvila a vysvětlila, že 

osobní náklady vznikly v uvedené výši, pro zjednodušení však započítala pouze tyto. Vyúčtování jí 

pak administrátorka vrátila s tím, aby částky v položce OON ponížila. B. Lišková dodala druhé 

vyúčtování, kde v OON původní počet pracovníků zvýšila.  

Po kontrole druhého vyúčtování administrátorka zjistila, že i v tomto vyúčtování jsou do OON pro 

technické pracovníky započítávány vysoké částky. Na závěr uvedla, že pokud nejsou náklady 

dodány, musí žadatel vracet část poskytnuté dotace. 

Diskuse se dále odvíjela ve zjišťování a dokazování podrobností.  

Pan primátor vstoupil do diskuse s dotazem, zda komise takto probírá každého, kdo má nesrovnalosti 

ve vyúčtování.  Dodal, že komise má přeci právo peníze nedat či neuznat, ale takovéto „propírání“ mu 

přijde nemorální. 

 

J. Mráčková se vyjádřila, že informace, týkající se nesrovnalostí ve vyúčtováních projektů, jsou 

důležité, protože komise navrhuje rozdělení finančních prostředků do oblasti kultury na další období  

a je třeba předejít špatnému rozdělení těchto příspěvků. 

 

B. Lišková uvedla, že byla vyzvána, aby vyúčtování doplnila, což učiní. 

 

P. Mašínová se dotázala, kdo ji požádal, protože ona (jako administrátor) ji o doplnění nepožádala. 

Ukončila diskusi s tím, že vyúčtování bylo předáno, na požádání doplněno a že v této fázi vyúčtování 

uzavře a sepíše protokol.  

 

Administrátorka projektu pak vyjmenovala dalších 8 projektů, které též čekají na dopracování či 

doplnění.  

 

 

ad. III.) Vyhodnocení žádostí Dotačního programu na podporu kultury v roce 2012 

 

P. Mašínová seznámila kulturní komisi s údaji týkající se dotačního programu na podporu kultury 

v roce 2012 (DP 2012). Byla provedena formální kontrola, z níž vyplynulo následující:  

 žádostí došlých v termínu bylo 143 

 žádostí došlých po termínu byly 2 - tyto nebyly do hodnocení zařazeny 

 formální kontrole nevyhovělo 72 žádostí 

 všichni žadatelé, kteří měli formální nedostatky (žádost nebyla úplná) byli vyzváni k doplnění, 

na doplnění měli desetidenní lhůtu  
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Dále administrátorka seznámila kulturní komisi s žádostmi, které byly (po kontrole doplněných 

dokladů) vyřazeny pro formální nedostatky. Pro formální nedostatky bylo vyřazeno 8 žádostí.  

 

Žádosti vyřazené pro formální nedostatky 

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. 

Centrum celostního 

rozvoje Slunečnice 

ArchKlub České 

Budějovice 
Nedodány podklady v desetidenní lhůtě. 

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. 

Budějovice kulturní 

o.s. 

Bílá noc pod Černou 

věží / Probdělá noc 
Nedodána příloha o spolufinancování. 

Galerie Hrozen  

David Johanus 

Nekomerční výstavy 

v Galerii Hrozen 

V opatření celoroční činnost není oprávněna 

žádat osoba podnikající. 

Arte della Tlampač 

o.s. 

Divadelní skupina 

Arte della Tlampač 
Nedodány podklady v desetidenní lhůtě. 

Jihočeská krajská 

organizace Pionýra 

Divadlo u 

KAPLIČKY 
Nedodány podklady v desetidenní lhůtě. 

Ateliér Kulisa o.s. Ateliér Kulisa o.s. Nedodány podklady v desetidenní lhůtě. 

 

Hodnocen byl v každém opatření následující počet žádostí:  

 

Pro opatření 1 – 32 žádostí (4 žádosti vyřazeny)  

Pro opatření 2 – 20 žádostí (0 žádostí vyřazených) 

Pro opatření 3 – 77 žádostí (3 žádosti vyřazeny) 

Pro opatření 4 – 5 žádostí (0 žádostí vyřazených) 

Pro opatření 5 – 9 žádostí (1 žádost vyřazena) 

 

 

Kulturní komise byla dále administrátorkou Mgr. Petrou Mašínovou písemně upozorněna na závažné 

skutečnosti týkající se žadatele občanského sdružení Budějovice kulturní: 

Při formální kontrole podaných žádostí v rámci DP 2012  bylo dne 25. 1. 2012 zjištěno, že u 

předloženého dokladu „Zápis z ustavující členské schůze sdružení konané dne 19.1. 2012“ neodpovídá 

podpis předsedy pana Ondřeje Kašpárka. Na schůzi byla tímto aktem ustanovena správní rada, která 
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dle stanov jedná jménem sdružení ve složení předseda Ondřej Kašpárek, místopředseda Martin Kolář 

a člen Jiří Grauer. 

Dne 26.1.201 navštívil odbor kultury jeden z členů sdružení pan Martin Kolář, který potvrdil  

předpoklad P. Mašínové, že se skutečně nejedná o podpis pana Ondřeje Kašpárka. Na její dotaz 

doplnil, že ho museli podepsat, protože pan Kašpárek byl v té době v Anglii. U tohoto sdělení byla 

přítomna další pracovnice odboru kultury Bc. Marie Vávrová.  Stejně tak byla o této skutečnosti ve 

stejný den informována vedoucí odboru kultury Bc. Iva Sedláková, která s panem Kolářem měla 

následně schůzku. Pan Kolář informaci o falešném podpisu pana Kašpárka na tomto dokumentu 

potvrdil i před vedoucí pí Sedlákovou. 

Pro porovnání podpisů měla administrátorka k dispozici dodatek č. 1 ke smlouvě č. 2011001307 – 

Smlouvu o vypracování strategického plánu rozvoje kultury v Českých Budějovicích podepsanou 

panem Ondřejem Kašpárkem dne 31. 8. 2011.  

Doklady uvedené výše byly kulturní komisi předloženy. 

 

Kulturní komise na základě výše uvedeného zjištění administrátorky pí Mašínové navrhuje vyřazení 

žádostí o.s. Budějovice kulturní z  DP 2012. 

 

Usnesení – výsledek hlasování 

9 – 6/0/2 

 

P. Mašínová informovala o kontrole rozpočtů jednotlivých projektů a oznámila, že zkontrolovala 

všechny rozpočty. Pokud zjistila nějaké nesrovnalosti, tak rozpočet přepočítala tak, aby byl bez chyb a 

byla splněna požadovaná spoluúčast žadatelů. 

 

Poté komise přistoupila k posouzení jednotlivých žádostí.    

 

V 18.45 hodin navštívil jednání kulturní komise zakládající člen Budějovice kulturní o.s. p. Martin 

Kolář s písemným vyjádřením, týkajícím se nařčení z falšování podpisu pana Kašpárka na zápisu 

z ustavující členské schůze o. s. Budějovice kulturní. Komise souhlasila, aby se zúčastnil jednání. 

Prohlášení, které v této věci chtěl učinit, přečetla B. Lišková:  

 

Vyjádření k věci: 

Zápis z ustavující členské schůze občanského sdružení Budějovice kulturní ze dne 19.1.2012.  

Schůze se konala za přítomnosti třech členů sdružení, zároveň členů přípravného výboru: Jiřího 

Grauera, Martin Koláře a mě, Ondřeje Kašpárka, toho času v Anglii v Leedsu. Schůze jsem se účastnil 

online díky programu Skype, což nám umožňuje doložka v čl. 8, bodu 2 našich stanov, že právní úkony 

je možno činit per rollam, tedy na dálku. Běžně používaná doložka v současném soukromém právu. (§ 

130 Obchodního zákoníku) 

Ze své pozice, jakožto předseda občanského sdružení Budějovice kulturní, jsem požádal svého 

zástupce, Martina Koláře, místopředsedu tohoto sdružení, aby za mě podepsal prezenční listinu k  

„Zápisu z ustavující členské schůze sdružení konané dne 19.1.2012“. K tomuto úkonu jsem 

místopředsedu Koláře zplnomocnil ústně po skype telefonu. 

S podpisem zápisu jsem tedy souhlasil, neboť je tento postup zcela legitimní a v souladu se stanovami 

sdružení - jak je uvedeno ve stanovách sdružení schválených dne 18. ledna 2011 Ministerstvem vnitra, 

dle článku č. 8. Jednání sdružení, bodu 2. „Právní úkony je možno realizovat principem per rollam“. 

Paní Mašínová z odboru kultury neshledala naše jednání důvěryhodným a vyzvala nás tedy k dodání 

řádně podepsané přílohy. Což jsme udělali a dokument dodali i s mým originálním podpisem. 

K falšování podpisu nedošlo, protože Martin Kolář měl mé svolení a nečinil nic proti mé vůli. Jednal 

tedy po mé vůli. Pokud je takovýto podpis nevěrohodný pro účely odboru kultury, jedná se spíše o 
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neplatnost tohoto podpisu. Tedy by dodání přílohy se správným podpisem, k narovnání této situace 

mělo stačit. 

 Důvodem toho jednání byl fakt, že v době schůze jsem byl mimo Českou Republiku a bohužel i bez 

možnosti zápis neprodleně podepsat, naskenovat a poslat zpět. Takto jsem pak učinil o 10 dní později.  

Zpět na odbor kultury MM České Budějovice byl zápis včetně mého podpisu doručen následující 

týden.  

Tudíž je i tato příloha k třem žádostem našeho sdružení po formální stránce naprosto v pořádku. 

Ondřej Kašpárek, předseda sdružení Budějovice kulturní. 

V Leedsu, dne 8. února 2012 

 

M. Kolář poté ještě ústně vysvětloval vzniklou situaci.  

 

L. Pána jej upozornil, že pokud hlasovali per rollam, tak tuto skutečnost měli uvést v zápise.  

P. Mašínová uvedla, že neměl v žádném případě právo podepsat pana Kašpárka. S tímto souhlasil 

také pan Pána.  

L. Počtová uvedla, že je pro ni velmi nevěrohodné, když nyní přiběhne s vyjádřením, že se hlasovalo 

per rollam. A v případě, že je zfalšovaný podpis, tak jsou pro ni nedůvěryhodní s jakýmkoliv 

vysvětlením. 

 

Po jeho odchodu předsedkyně komise pí Lišková navrhla přijmout usnesení o revokování předchozího 

usnesení, týkajícího se tohoto sdružení.  

Usnesení – výsledek hlasování 

9 – 2/0/7 

 

 

DP 2012 – celková alokovaná částka pro podporu kultury v roce 2012 činí 4 mil. Kč: 

 

Opatření č. 1 – alokovaná částka 700.000 Kč, rozděleno 538.000 Kč 

garanti: pí Počtová, pí Šporclová 

 

Opatření č. 2 – alokovaná částka 300.000 Kč, rozděleno 376.000 Kč 

garanti: pí Mráčková, p. Pána 

 

Opatření č. 3 – alokovaná částka 1.900.000 Kč, rozděleno 2.305.000 Kč 

garanti: p. Beránek, p. Turek, p. Vaněček 

 

Opatření č. 4 – alokovaná částka 100.000 Kč, rozděleno 166.000 Kč 

garanti: pí Klímová, pí Lišková 

 

Opatření č. 5 – alokovaná částka 1.000.000 Kč, rozděleno 615.000 Kč 

garanti: pí Klímová, pí Lišková 

 

Kulturní komise souhlasí s návrhem na rozdělení finančních prostředků na podporu kultury v roce 

2012 a pověřuje předsedkyni komise B. Liškovou předložením výše zmíněného návrhu do rady města. 

Usnesení – výsledek hlasování 

9 – 9/0/0 

 

 

Jednání kulturní komise bylo zakončeno ve 21.30 hodin. 
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Příští jednání kulturní komise je stanoveno na pondělí 12. 3. 2012 v 17.00 hodin v klubu Nová 

Solnice. 

 

 

Zapsal: 

Lada Klímová 

člen kulturní komise 


