
 

Magistrát města České Budějovice 

Odpověď na dotaz vznesený s využitím zákona o svobodném přístupu k informacím 

 
Provozování kina Kotva 

 

 

Jakým způsobem bude zajištěno provozování kina Kotva od 1.1. 2012 v souvislosti s tím, že 

výběrové řízení na provozovatele kina bylo radou města zrušeno? 

Kdo bude kino Kotva provozovat a na základě jakého mandátu bude tuto činnost provozovat? 

Jakým způsobem bude zajištěno, aby se město a provozovatel kina Kotva nedostali do střetu se 

zákonem provozování tzv. švarcsystému? 

Jakým způsobem bude provozovateli kina poskytována dotace za předpokladu, že z vyjádření ÚOHS 

plyne, že dotace může město provozovateli poskytnout pouze za předpokladu, že tento provozovatel 

vzešel z výběrového řízení uspořádaného dle Zákona o veřejných zakázkách? 

Kdy bude vypsáno výběrové řízení na provozovatele kina Kotva a pro jaké období bude toto 

výběrové řízení vyhlášeno? Případně kdy bude o vypsání tohoto výběrového řízení rozhodnuto? 

 

Statutární město České Budějovice v současné době zvažuje nejvhodnější variantu pro zachování 

provozu kina Kotva s tím, že probíhají konzultace s odbornou poradenskou společností, která 

pomáhá navrhnout nejlepší možný způsob spravování a provozování objektů ve vlastnictví města, 

tj. kina Kotva, výstavní prostor galerie současného umění v Domě umění a KD Slavie. Výsledky 

této konzultace a navrhované možnosti provozování těchto objektů budou předloženy radě města v 

září 2012. Na základě předložených variant řešení rada města rozhodně, jakým způsobem bude 

statutární město České Budějovice zajišťovat popřípadě se podílet na zajištění stávajících aktivit v 

těchto objektech.  
 

 

Budou na provoz kina Kotva od 1.1. 2012 poskytovány provozovateli nějaké neinvestiční dotace ze 

strany města? 

 

Jak je uvedeno výše, Statutární město České Budějovice dosud zvažuje alternativní možnosti 

zachování provozu, když o její podobě bude rozhodnuto na základě výsledků a závěrů konzultací s 

poradenskou společností na podzim 2012. S ohledem na tuto skutečnost nelze definitivně říci, zda 

budou či nebudou provozovateli poskytovány finanční prostředky formou dotace či jiného 

příspěvku.  
 

 

Zvažovalo město nabídnout kino k provozování bez poskytování jakýchkoliv neinvestičních dotací? 

 

Statutární město České Budějovice o této alternativě dosud neuvažovalo, nicméně zároveň ji 

výslovně neodmítlo.   
 

 

Žádám v příloze odpovědí na výše uvedené dotazy též uvést stanovisko UOHS ze dne 7.2. 2012, č.j. 

ÚOHS-D27/2/12-1015/2012/420GKI, které se týká pravidel pro výběrová řízení na provozovatele 

kina Kotva a Domu umění 

 

Viz příloha. 
 

 

Pokud existují další dokumenty ÚOHS zaslané nebo jinak předané městu ve věci výběrového řízení 

na kino Kotva a Dům umění, pak tyto dokumenty rovněž požaduji v příloze odpovědi na mé dotazy. 
 

Ve věci výběrového řízení na kino Kotva a galerii moderního umění v Domě umění neexistují další 

přípisy či jiné dokumenty zaslané z ÚOHS. 
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