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OKRM/33/2016/Z/14

Volební období 7 (2014 - 2018)

Z Á P I S
z 2. jednání kulturní komise rady města konaného dne 18. 2. 2016

Přítomni: Ing. Radim Beránek, Vladimíra Hrušková, Mgr. Jan Kubeš, Ing. Andrea 
Nádravská, Mgr. Blanka Procházková, PhDr. Jaromír Schel, Helena Sýkorová, 
Ing. Ivan Tekel, MBA, Bc. Daniel Turek, Mgr. Rudolf Vodička

Omluveni: Lucie Braná, DiS.

Nepřítomni:

Hosté: Karla Chromá, Mgr. Iva Sedláková

Schválený program:

1. Hodnocení projektů v rámci výzvy Dotačního programu města České Budějovice na 
podporu kultury v roce 2016.
Přijato usnesení č. 1/2016 
Oddělené hlasování: v části doporučuje 1. (10,0,0,0/10), 2. (10,0,0,0/10).
Členové kulturní komise projednali předložené žádosti na poskytnutí dotace pro rok 2016. 
Kulturní komise se rozhodla z důvodu nedostatku finančních prostředků podpořit pouze 
nejlépe připravené projekty. Téměř u všech podpořených žádostí došlo ke zkrácení 
požadované částky. V rámci všech opatření bylo podáno 145 žádostí v celkovém objemu 
požadovaných finančních prostředků: 12.554.120 Kč. Komisaři disponovali alokovanou 
částkou 3.850.000 Kč. Komise se usnesla, že doporučí RM vyčlenit zvláštní prostředky na 
realizaci historických slavností města.

2. Oznámení administrátorky o stavu vyúčtování některých subjektů v roce 2015.
Přijato usnesení č. 2/2016 
Oddělené hlasování: v části schvaluje 1. (10,0,0,0/10), 2. (7,3,0,0/10).
Administrátorka oznámila kulturní komisi, že žadatel "Studentské univerzitní rádio K2" 
(celoroční činnost 10.000 Kč) nezrealizoval projekt, tudíž dojde k odstoupení od smlouvy 
a vrácení celé dotace. Dále upozornila, že žadatel TAM-TAM u svých dvou projektů 
Galerie U Beránka (celoroční činnost 20.000 Kč) a Beránkův rok a také trochu Přemyslův 
(kulturní projekt 40.000 Kč), i přes upozornění nedodržel termín vyúčtování a porušil tím 
Smlouvu. Ve Smlouvě je psáno, že jsme oprávněni (ne povinni) odstoupit od Smlouvy. Na 
tomto základě se komise shodla, že administrátorka zařadí oba projekty zpět k vyúčtování. 
Dále se komise usnesla na vyloučení z hodnocení všech podaných žádostí spolku TAM-
TAM na 3 roky počínaje rokem 2016, což umožňují Pravidla dotačního programu.
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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.

2. jednání kulturní komise rady města bylo ukončeno v 19:30 hod.

Soubor usnesení:

K bodu: Hodnocení projektů v rámci výzvy Dotačního programu města České Budějovice na 
podporu kultury v roce 2016.

kulturní komise rady města přijala   u s n e s e n í   č. 1/2016:

kulturní komise rady města

d o p o r u č u j e
1. radě města schválit návrh rozdělení dotací dle Dotačního programu města České Budějovice na 

podporu kultury v roce 2016.
2. radě města vyčlenit zvláštní finanční prostředky na realizaci historických slavností města.

K bodu: Oznámení administrátorky o stavu vyúčtování některých subjektů v roce 2015.

kulturní komise rady města přijala   u s n e s e n í   č. 2/2016:

kulturní komise rady města

s c h v a l u j e
1. zařazení projektů Galerie U Beránka (celoroční činnost 20.000 Kč) a Beránkův rok a také 

trochu Přemyslův (kulturní projekt 40.000 Kč) zpět k vyúčtování.
2. vyloučit z hodnocení všechny podané žádosti spolku TAM-TAM na 3 roky počínaje rokem 

2016.

V Českých Budějovicích dne 18. 2. 2016

Zapsal(a): Mgr. Jan Kubeš, člen komise

Ověřil(a): Ing. Ivan Tekel, MBA

Bc. Daniel Turek
předseda komise
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