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OKRM/163/2022/Z/80

Volební období 9 (2022 – 2026)

Z Á P I S
z 8. jednání kulturní komise rady města konaného dne 14. 12. 2022

Přítomni: Vladimíra Hrušková, Petr Kolář, Ladislava Krejčová, Dominik Kroutil, 
Mgr. Hynek Látal, Ph.D., Mgr.  Michala Piskačová, Ph.D., Jiří Ptáček, 
Michaela Šebková, Bc. Daniel Turek, Ing. Michal Voleník

Omluveni: Ing. Radim Beránek

Nepřítomni:

Hosté: Zuzana Kudláčková, Mgr. Iva Sedláková

Schválený program:

1. Seznámení s jednacím řádem komisí
Členové kulturní komise byli seznámeni s Jednacím řádem komisí rady města České 
Budějovice, s postavením a úkolem komisí, jako iniciativního a poradního orgánu rady 
města. Členové kulturní komise vzali jednací řád na vědomí.

2. Určení zástupu předsedy komise
Jako zástupce předsedy komise byl určen Ing. Radim Beránek, který převezme pravomoci 
a povinnosti předsedy v době jeho neplánované či neočekávané nepřítomnosti.

3. Představení členů komise
Proběhlo krátké přestavení jednotlivých členů komise, jednotlivých vizí či zkušeností 
s kulturním prostředím.

4. Úvodní slovo náměstkyně pro kulturu paní Zuzany Kudláčkové
Dalším bodem programu bylo úvodní slovo náměstkyně pro kulturu, paní Zuzany 
Kudláčkové, která představila vizi spolupráce komise s radou města a zároveň informovala 
členy komise o aktuálních bodech, které je nutné řešit, a to výběr nového ředitele 
Jihočeského divadla, p. o. a výběr provozovatele vánočních trhů od roku 2023.

5. Představení činnosti odboru paní vedoucí Ivou Sedlákovou
Dále proběhlo seznámení s činností odboru kultury a cestovního ruchu vedoucí odboru Ivou 
Sedlákovou, kdy byly členové informováni o jednotlivých agendách odboru, organizaci 
a dalších činnostech.

6. Financování kultury v Českých Budějovicích
Předseda komise Daniel Turek přednesl v bodě financování kultury v Českých 
Budějovicích návrh rozpočtu města pro oblast kultury, příspěvek JD a rovněž i rozpočty 
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příspěvkových organizací v kultuře, které financuje Jihočeský kraj a tyto instituce působí na 
území města.

7. Seznámení členů komise s Pravidly dotačního programu města České Budějovice na 
podporu kultury v roce 2023
V bodě seznámení členů komise s Pravidly dotačního programu města České Budějovice na 
podporu kultury v roce 2023, byli členové komise seznámeni se základními termíny, jako je 
uzavírka příjmu žádostí, uznatelnými náklady, termíny hodnocení apod.

8. Různé

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 kulturní komise se uskuteční dne 23.01.2023 v 16 hod. v zasedací místnosti č. 
203.
8. jednání kulturní komise rady města bylo ukončeno v 19:00 hod.

Soubor usnesení:

V Českých Budějovicích dne 14. 12. 2022

Zapsal(a): Bc. Daniel Turek, předseda komise

Ověřil(a): Ing. Michal Voleník

Bc. Daniel Turek
předseda komise

v. r.

v. r.
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