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OKRM/30/2015/Z/14

Volební období 7 (2014 - 2018)

Z Á P I S
z 2. jednání kulturní komise rady města konaného dne 9. 2. 2015

Přítomni: Ing. Radim Beránek, Lucie Braná, DiS., Ivan Dolejš, Mgr. Daniel Hovorka, 
Mgr. Jan Kubeš, Zdeněk Mládek, Helena Sýkorová, Bc. Daniel Turek

Omluveni: Vladimíra Hrušková, Mgr. Rudolf Vodička

Nepřítomni:

Hosté: Karla Chromá, Mgr. Iva Sedláková

Mimořádné jednání kulturní komise bylo zahájeno v 17:30 v počtu 8 členů. Důvodem pro svolání 
tohoto jednání byla nezbytnost úpravy Pravidel pro dotační program v oblasti kultury navázané na 
rozhodnutí realizačního týmu oslav 750 let výročí založení města ohledně navýšení alokované částky 
a vytvoření nového opatření.

Schválený program:

1. Úprava Pravidel dotačního programu města České Budějovice na podporu kultury v roce 
2015
Přijato usnesení č. 2/2015 (7 - 7,0,0)
Komise se sešla k vytvoření nového opatření v rámci dotačních programů pro kulturu, které 
se bude vztahovat k oslavám 750ti let od založení města České Budějovice. Přidělená 
částka na oblast kultury činí 1.000.000 Kč. Dojde k vytvoření nového opatření, tzn. 
opatření č. 7 v rámci I. výzvy. Realizace projektů v rámci tohoto opatření by měla 
proběhnout v době od května do října 2015. Minimální procento spoluúčasti bude dle 
obecných pravidel pro fyzické osoby 10 % a pro právnické osoby 40 %. Všichni členové 
komise se shodli na minimální (200.000 Kč) a maximální výši dotace (600.000 Kč). 
Projekty musí ve své obsahové části přímo souviset se 750. výročím založení města. Datum 
vyhlášení výzev je od 26.02.2015 do 15.04.2015. Rozhodnutí o poskytnutí dotace, 
provedení a schválení rozpočtových opatření proběhne v květnu až červnu (dle zasedání 
ZM). Podporované aktivity dotačních programů v případě opatření č. 7 budou stejné jako 
u opatření č. 3. Uznatelné náklady budou stejné jako u opatření č. 5. Kritéria hodnocení: 
hospodárnost a efektivita, připravenost žadatele a úroveň zpracování projektu, šíře dopadu 
zvýšení cestovního ruchu ve městě, umělecká hodnota interpretů v daném žánru - to vše 
jako v případě opatření č. 5. Proběhla diskuze ohledně víceleté udržitelnosti projektů (např. 
Múzy na vodě, apod.), ale komise nezaujmula žádné stanovisko. Přílohou projektu bude 
i podrobný popis projektu (na 2 strany A4), který bude obsahovat obsah projektu, přesný 
termín konání akce, šíři dopadu akce (uvedení cílových skupin), vymezení cílů projektu 
a dále vnější reference o subjektů (zkušenosti žadatele).
Prostřednictvím médií dojde k zveřejnění jednotného termínu výzvy všech opatření, do 
nichž jsou zakomponovány oslavy k výročí založení města. Propagace bude koordinována 
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s paní Hruškovou (koordinátorka oslav). Smlouva bude obsahovat kontakt na 
p. Hruškovou, aby mohli žadatelé projednat propagaci přímo s koordinátorkou.
Komise doporučuje nově upravená Pravidla dotačního programu města České Budějovice 
ke schválení radou města.

Vysvětlivka: v závorce je uveden výsledek hlasování (x - a,b,c), a = počet hlasujících pro, b = 
počet hlasujících proti, c = počet těch, kteří se zdrželi x = počet přítomných členů.

Další jednání komise se uskuteční 23. února 2015 v 17:00.
2. jednání kulturní komise rady města bylo ukončeno v 19:00 hod.

Soubor usnesení:

K bodu: Úprava Pravidel dotačního programu města České Budějovice na podporu kultury 
v roce 2015

kulturní komise rady města přijala   u s n e s e n í   č. 2/2015:

kulturní komise rady města

I. s c h v a l u j e
úpravu Pravidel dotačního programu města České Budějovice na podporu cestovního ruchu 
v roce 2015,

II. d o p o r u č u j e
Pravidla dotačního programu města České Budějovice na podporu kultury v roce 2015 ke 
schválení radou města České Budějovice.cz

V Českých Budějovicích dne 9. 2. 2015

Zapsal(a): Helena Sýkorová, členka komise

Ověřil(a): Mgr. Daniel Hovorka

Mgr. Daniel Hovorka
předseda komise
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