
 
Zápis z jednání kulturní komise ze dne 16. 4. 2012 

 
 
Přítomni: Jana Svobodová, MUDr. Radek Černý, Ing. Stanislav Mokrý, Jakub Pustina,  
                 Stanislav Růžička, Vladimír Slovák, Dana Hrstková. 
Omluveni: Stanislava Kudrnová, Mgr. Roman Štěpánek, František Cihlář 
 
 
Program:  
 

1. Projednání pověření se zadáním zpracování dlouhodobé koncepce kultury. 
2. Usnesení kulturní komise k výtvarnému dílu u studánky na Klafaru. 
3. Radniční noviny, zpravodaj. 
4. Různé. 

 
Jednání komise zahájila předsedkyně Jana Svobodová, poté probíhalo jednání dle 
programu. 
 
Ad 1) 
Usnesení kulturní komise: 
Rada města pověřuje kulturní komisi zpracováním dlouhodobé koncepce kultury. Rada 
města doporučuje kulturní komisi požádat ředitele příslušných příspěvkových a kulturních 
organizací o spolupráci. 
Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Schváleno. 
 
Ad 2) 
Kulturní komise po projednání zaujala stanovisko k instalaci výtvarné plastiky na studánce U 
Klafaru takto: Kulturní komise doporučuje radě města opravit studánku U Klafaru bez 
instalování jakéhokoliv estetického prvku. Studánka by měla být maximálně funkční a 
zabezpečena proti vandalismu. K instalaci výtvarného díla může dojít později, například 
v případě zlepšení finančních podmínek města. 
Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Schváleno. 
 
Ad 3) 
Kulturní komise se zabývala otázkou radničních novin již v listopadu 2011 a dohodla se na 
změně. V současné době je možné dosáhnout na finance z výherních hracích automatů a 
loterií, kterými budou disponovat města, a měly by být určeny především na podporu sportu 
a kultury. Členové kulturní komise se shodli na tom, že část z těchto financí by mohla být 
použita na rozjezd nového periodika. V následujících letech by noviny byly již financovány 
z rozpočtu města.  
 
Kulturní komise projednávala dvě možnosti řešení: 
 

1. Vzniklou situaci řešit v rámci Městského úřadu komplexně, tzn. PR oddělením 
s jedním zaměstnancem. Tento zaměstnanec by byl nejen redaktorem, ale zároveň 
také tiskovým mluvčím úřadu, dále by metodicky řídil webové stránky města a 
informační centrum (IC). 

 
2. Na základě výběrového řízení vybrat firmu, která by zabezpečila požadované služby 

pouze na noviny.  
 

 
 
 



 
 
 
V následné diskuzi členové komise velice důsledně hodnotili obě možnosti. Zvažovali firmu 
(řešení č. 2), která by dostala od města zadání v úzké návaznosti na úřad. Vyčleněn by byl 
prostor pro město, příspěvkové organizace, kulturu, sport, sociální oblast atd., také byla 
diskutována možnost reklamy. Město by zadalo kritéria – rozsah, papír, barva, počet kusů. 
Vše by schvalovala redakční rada. 
V rámci diskuse ale členové komise preferovali návrh č. 1 – vytvoření PR oddělení. 
V lednu 2012 se otázkou novin zabýval kontrolní výbor, 8. 3. 2012 byl informační materiál 
předložen zastupitelstvu města. Kontrolní výbor doporučuje jednat o změně smlouvy, 
popřípadě nastavit podmínky výběrového řízení pro zprostředkovatele těchto služeb. 
 
Usnesení: 
Kulturní komise považuje za prioritní zlepšit propagaci města Žďár nad Sázavou, a proto 
doporučuje radě města zřídit PR oddělení města. Jako ideální řešení doporučuje propojit 
tvorbu novin, internetových stránek města, metodického vedení IC a tiskového mluvčího. 
Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Schváleno. 
 
Ad 4) 
Členové kulturní komise se zajímali o výši cen pronájmů prostor a sálů ve městě Žďár nad 
Sázavou, kde jsou pořádány kulturní akce. Přehled do příští komise zajistí Jana Svobodová 
a Dana Hrstková. 
 
Stanislav Růžička seznámil kulturní komisi s programem oslav 760. výročí od založení 
cisterciáckého kláštera. Oslavy proběhnou v rámci akce Otevřené zahrady, která se bude 
konat od 25. do 27. května 2012 v zámku Kinských. Program bude členům zaslán e-mailem, 
zajistí Dana Hrstková. 
 
 
 
Zapsala: Dana Hrstková 
Schválila: Jana Svobodová 
 
 
 
 
 
 
Příští jednání Kulturní komise se bude konat v pondělí 14. května 2012 v 16.00 hodin 
v zasedací místnosti rady města.  
 


