Kulturní komise
Rady Jihočeského kraje
Vyřizuje: Bc. Zuzana Zavázalová, tel.386 720 459, e-mail.: zavazalova@kraj-jihocesky.cz
České Budějovice dne 7.4.2021

Zápis č. 1
z jednání Kulturní komise Rady Jihočeského kraje, které se konalo
7. dubna 2021 od 10:00 hodin v kruhovém sále zastupitelstva Jihočeského kraje Krajského úřadu
(č. dv. 2010, hlavní budova K. Ú., U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice)

Přítomni: Ing. Štěpán Pavlík, MgA. Zuzana Benešová, Bc. Daniel Turek, Ing. Lenka Horejsková,
Ing. Jaromír Talíř, Ing. Petr Jenkner, Jan Michl, Bc. Jan Novák;
Omluveni: Jindřiška Kudrlová, Bc. Ladislava Krejčová;
Neomluveni: Ing. Barbora Šiftová
Přizváni: Mgr. Patrik Červák, Mgr. František Chrastina, Mgr. Ivan Náprstek;
Návrh programu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zahájení činnosti komise a představení členů komise
Jednací řád komisí rady
Seznámení s odborem kultury a památkové péče
Plán činnosti Kulturní komise RJK pro rok 2021
Zřizované organizace JčK _ Návrh Koncepce rozvoje zřizovaných organizací Jihočeského
kraje v oblasti kultury na období 2021–2026 (s vyhodnocením období 2015–2020)
Koncepce podpory památkové péče Jihočeského kraje v letech 2021–2025
Různé

S návrhem programu všichni přítomní členové kulturní komise souhlasili.
Jednání zahájil předseda Kulturní komise Rady Jihočeského kraje (KK) Ing. Štěpán Pavlík. Přítomno 8
členů komise. Komise je usnášeníschopná. Organizačně technické záležitosti komise bude zajišťovat
tajemnice Bc. Zuzana Zavázalová, Kancelář hejtmana, e-mail: zavazalova@kraj-jihocesky.cz, telefon:
386 720 459.
K bodu 1 programu jednání
Zahájení činnosti komise a představení členů komise
Proběhlo představení jednotlivých členů komise.
K bodu 2 programu jednání
Jednací řád komisí rady
Členové komise byli seznámeni s Jednacím řádem komisí rady v platném znění, řád byl před jednáním
zaslán všem členům komise. J. Novák podal návrhy na změny jednacího řádu, které nebyly členy
kulturní komise odhlasovány. Bylo hlasováno o původním znění Jednacího řádu komisí rady.
NÁVRH USNESENÍ

Kulturní komise Rady Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
Jednací řád komisí rady v platném znění dle usnesení Rady Jihočeského kraje č. 249/2003/RK ze dne
15. 4. 2003.
Hlasování 8/0/0
Usnesení přijato v navrhovaném znění
Proběhla volba místopředsedy.
Volba místopředsedy
Š. Pavlík navrhl jako místopředsedu KK Daniela Turka.
D. Turek s nominací souhlasí.
NÁVRH USNESENÍ
Kulturní komise Rady Jihočeského kraje
zvolila
Bc. Daniela Turka místopředsedou Kulturní komise Rady Jihočeského kraje.
Hlasování 7/0/1
Usnesení přijato v navrhovaném znění
K bodu 3 programu jednání
Seznámení s odborem kultury a památkové péče
Mgr. Patrik Červák seznámil členy komise s Odborem kultury a památkové péče s jejich kompetencemi
a úkoly. Zdůraznil, že hlavní náplní odboru je vytváření jednotlivých strategií a následně jejich
naplňování v rámci kulturní politiky JčK. Rovněž vytváření rozvojových koncepcí pro všechny činnosti
odboru a následně jejich naplňování a kontroly je nedílnou součástí náplně práce odboru.
V rámci OKPP existují dvě oddělení.
1) odd. památkové péče, které vede Mgr. Jaroslava Vítovcová. Náplní tohoto oddělení je především
naplňování státní správy. Tzn. výkon přenesené působnosti v oblasti rozhodování památkové péče.
V oblasti výkonu samostatné působnosti je hlavní náplní odd. realizace dotačních titulů v rámci podpory
vlastníků kulturních památek.
2) odd. zřizovaných organizací a kultury, které vede Mgr. František Chrastina. Náplní tohoto odd. je
řízení příspěvkových organizací zřizovaných v oblasti kultury a podpora kultury v rámci podpůrných
programů v rámci rozpočtu JčK. Dále je v činnostech odd. začleněn výkon státní správy v oblasti
autorského práva a dohled nad tiskovinami.
NÁVRH USNESENÍ
Kulturní komise Rady Jihočeského kraje
bere na vědomí
činnosti v gesci Odboru kultury a památkové péče včetně jejich rozdělení na výkon státní správy a
samosprávy
Hlasování 8/0/0
Usnesení přijato v navrhovaném znění
K bodu 4 programu jednání
Plán činnosti Kulturní komise RJK pro rok 2021
Členové komise byli seznámeni s Plánem činnosti Kulturní komise Rady Jihočeského kraje na rok 2021
vč. plánovaného harmonogramu zasedání.
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Plán činnosti KK pro rok 2021
Kulturní komise plánuje projednat:
• Zahájení činnosti kulturní komise, stávající jednací řád komise a kompetence kulturní komise dle
zákona č. 129/2000 Sb. o krajích, v platném znění;
• Plán činnosti KK pro rok 2021, termíny zasedání;
• Rozpočet odboru kultury a památkové péče a jeho plnění včetně rozpočtů zřizovaných organizací;
• Koncepční materiály Jčk v oblasti kultury, památkové péče;
• Koncepce jednotlivých zřizovaných organizací a jejich naplňování;
• Investiční akce na zřizovaných organizacích v oblasti kultury;
• Předkládané projekty v rámci operačních programů EU a jejich kofinancování, předfinancování a
financování nezpůsobilých výdajů z rozpočtu JčK;
• Dotační programy Jihočeského kraje z oblasti kultury a památkové péče;
• Další neodkladné úkoly na úseku své působnosti;
• Výroční zprávy jednotlivých zřizovaných organizací v oblasti kultury;
• Vyhodnocení plnění plánu činnosti kulturní komise a zpracování zprávy o plnění úkolů pro RK;
V roce 2021 plánuje Kulturní komise Rady Jihočeského kraje jednání v následujících termínech:
1. zasedání 7. dubna 2021
2. zasedání 5. května 2021
3. zasedání 2. června 2021
4. zasedání 8. září 2021
5. zasedání 6. října2021
6. zasedání 3. listopadu 2021
7. zasedání 1. prosince 2021
V době letních prázdnin nebude KK zasedat.

NÁVRH USNESENÍ

Kulturní komise Rady Jihočeského kraje
I. bere na vědomí

plán činnosti a harmonogram zasedání Kulturní komise Rady Jihočeského kraje pro rok 2021
II. doporučuje
Radě Jihočeského kraje
schválit plán činnosti a harmonogram zasedání Kulturní komise Rady Jihočeského kraje pro rok 2021
Hlasování 8/0/0
Usnesení přijato v navrhovaném znění
K bodu 5 programu jednání
Zřizované organizace JčK – Návrh koncepce rozvoje zřizovaných organizacích Jihočeského
kraje v oblasti kultury na období 2021-2026 (s vyhodnocením období 2015-2020)
Fr. Chrastina představil členům komise 12 zřizovaných organizací Jihočeského kraje působících
v oblasti kultury. Z toho je 7 sbírkotvorných organizací Alšova Jihočeská galerie, Jihočeské muzeum v
Českých Budějovicích, Regionální muzeum v Českém Krumlově, Muzeum středního Pootaví
Strakonice, Muzeum Jindřichohradecka, Prácheňské muzeum v Písku a Prachatické muzeum. Náplní
těchto organizací je uchovávání kulturního dědictví národa tzn. vytváření sbírek, jejich následná
prezentace a s tím související publikační a edukační činnost. Dalších 5 organizací je nesbírkotvorných
Jihočeská filharmonie, Divadlo Oskara Nedbala v Táboře, Jihočeská zoologická zahrada Hluboká nad
Vltavou, Jihočeská knihovna, Hvězdárna a planetárium v Českých Budějovicích s pobočkou na Kleti.
Tyto organizace působí v širokém spektru veřejné služby v oblasti kultury. V rámci představení
organizací nelze opomenout nové digitální planetárium, novou vědeckou knihovnu či nová edukační
centra jednotlivých muzeí. Zároveň je třeba zmínit nový sál pro Jihočeskou filharmonii což jsou
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investiční akce, které byly obsaženy v minulé koncepci. Dále pohovořil o koncepci na období let 20212026, která vychází z výsledků předchozích let a představuje základní vizi v rozvoji organizací v gesci
OKPP Jčk. Stěžejní je zajištění udržitelného rozvoje a zajištění kvalitní veřejné služby ve všech
kulturních odvětvích, které organizace reprezentují. Mezi nejdůležitější akce patří např. dokončení
archeoparku v areálu Jana Žižky z Trocnova nebo vybudování nového muzea v Prachaticích, které
bude zaměřeno na fenomén Zlaté stezky. Ke konci roku 2020 mělo těchto 12 organizací ve své správě
celkem 86 nemovitostí z toho je jich 54 ve vlastnictví Jčk. Všechny důležité investiční akce realizované
v minulém období přispěly k zhodnocení tohoto majetku a k vytvoření důstojného moderního prostředí
pro činnost organizací.
NÁVRH USNESENÍ
Kulturní komise Rady Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
koncepční materiál Odboru kultury a památkové péče „Koncepce rozvoje zřizovaných organizací
Jihočeského kraje v oblasti kultury na období 2021–2026 (s vyhodnocením období 2015–2020)“;
II. doporučuje
Radě Jihočeského kraje
schválit koncepční materiál Odboru kultury a památkové péče „Koncepce rozvoje zřizovaných
organizací Jihočeského kraje v oblasti kultury na období 2021–2026 (s vyhodnocením období 20152020)“.
Hlasování 8/0/0
Usnesení přijato v navrhovaném znění
K bodu 6 programu jednání
Koncepce podpory památkové péče Jihočeského kraje v letech 2021–2025
I. Náprstek – Předložená Koncepce navazuje a aktualizuje předchozí materiál Koncepce podpory
památkové péče v letech 2015–2020 a měla by být jedním z nástrojů péče o kulturní dědictví kraje.
Do úkolů památkové péče patří např. dodržování památkového zákona, udržení vzhledu jednotlivých
staveb, předmětů a detailů a pak také skutečné uchování historické informace v celé její bohatosti tak,
aby i do budoucna zůstala zdrojem poznání a umožňovala autentický zážitek setkání s minulostí i
generacím budoucím. Smyslem a základním úkolem péče o hmotné kulturní dědictví je tedy udržování
a obnova tohoto dědictví takovým způsobem, aby ztráty historické informace, jimž se jistě i při nejlepší
vůli nelze zcela vyhnout, byly minimalizovány. Koncepce podpory památkové péče se především
zabývá podporou obnovy dochovaného kulturního dědictví v Jihočeském kraji prostřednictvím dotační
politiky kraje a státu. Představuje stávající dotační titul Jihočeského kraje, Kulturní dědictví, který
zahrnuje podporu jak dědictví movitého, tak nemovitého, představuje základní východiska a cíle
v oblasti zachování a podpory památkové péče s ohledem na rozvoj kraje. Jedná se o koncepční
materiál, který se periodicky upravuje (1x za 5 let), tak aby mohl flexibilně reagovat na potřeby a
rozvojové plány kraje, např. v oblasti dotační politiky, ale také na potřeby vlastníků památek a
v neposlední řadě také na stav památkového fondu v Jihočeském kraji.
Na základě informací o koncepci v PP proběhla diskuse, kdy hlavním tématem byla podpora vlastníků
kulturních památek, která probíhá formou dotačních titulu v rámci rozpočtu JčK. Následně J. Talíř
navrhl doplnit usnesení o navýšení této podpory v minimální výši 15. mil. Kč (slovy patnáct milionů
korun českých).
Všichni členové KK s jeho návrhem souhlasili.
NÁVRH USNESENÍ
Kulturní komise Rady Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
Koncepci podpory památkové péče Jihočeského kraje v letech 2021-2025
II. doporučuje
Radě Jihočeského kraje
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v příštím rozpočtovém období kraje navýšení finančních prostředků na památkovou péči v rámci
dotačních titulů v minimální výši 15. mil. Kč (slovy patnáct milionů korun českých).

Hlasování 8/0/0
Usnesení přijato v navrhovaném znění
K bodu 7 programu jednání
Různé
J. Novák otevřel krátkou diskusi k tématu „Podpora kultury po covidu“ s příkladem rozdělení finančních
prostředků DT i v případě, že se akce nezrealizuje. V diskusi bylo vyjasněno, že na základě pravidel
poskytovaných jednotlivých podpor, které jsou v souladu se zákonem o krajích a s obecně uznávanými
rozpočtovými pravidly nelze poskytnout dotaci bez vyúčtování.
Další jednání komise se bude konat dne 5. 5. 2021 v Jihočeské vědecké knihovně v Českých
Budějovicích.

České Budějovice dne 7. 4. 2021

Zapsala:

Bc. Zuzana Zavázalová

Ověřovatel:

Ing. Štěpán Pavlík
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