
Zápis z jednání kulturní komise ze dne 15. 10. 2012  
 
 
Přítomni : Jana Svobodová,Ing. Stanislav Mokrý, Vladimír Slovák, Stanislava Kudrnová, 
MUDr. Radek Černý, Stanislav Růžička, Jakub Pustina , Bc. Ladislav Bárta, Dana Hrstková. 
Omluveni : Mgr. Roman Štěpánek. 
 
Program: 

1. informace z rady města – radniční noviny, 
2. stanovení finančních objemů grantových programů Kultura a Ediční činnost 2013, 
3. rozpočet na rok 2013 v kapitole Kultura, 
4. různé. 

 
Jednání komise zahájila předsedkyně Jana Svobodová, které dále probíhalo dle programu. 
 
Ad 1) 
J. Svobodová 
Rada města projednávala bod Prezentace města (prostřednictvím Novin žďárské radnice) na 
svém zasedání dne 8. 10. 2012. Materiál, který je přílohou zápisu, popisuje možnosti a 
postup řešení tohoto periodika, kterým se několikrát zabývala nejen Kulturní komise, ale  i 
Finanční výbor. Ze závěrů rady města vyplynulo jednání, které se konalo v pondělí 15. 10. 
2012, za účasti starostky Ing. Zvěřinové, předsedkyně kulturní komise J. Svobodové a 
zástupců firmy Parola Jihlava (vydavatel novin). Zúčastnění se dohodli na případném 
navýšení o 8 redakčních stran bez reklamy za cenu 20.994 Kč/měsíc bez DPH, tj. 251.928 
Kč/rok. Pokud rada tento postup schválí, bude nutné navýšit rozpočet 2013 ze stávajících 
60.000 Kč/rok na  312.000 Kč/rok. O využití 8 nových stran bude dále jednáno,  
pravděpodobně 4 strany využijí příspěvkové organizace města, 4 strany budou věnovány 
ostatním kulturním, sportovním, volnočasovým organizacím. O náplni novin by rozhodovala 
redakční rada, pravděpodobně sestavena z radních města. 
Bc. Bárta  – rada města byla seznámena s výstupy poradních orgánů, pro porovnání byl 
předložen přehled vydávání novin v okolních  městech. Rada města pověřila vedení města 
jednat o změně smlouvy, dodatkem od 1.1.2013. Složení redakční rady zatím není 
stanoveno, zástupce měl by být rovněž z kulturní komise. 
J. Svobodová  – stávající redaktorka paní Kopčáková by i nadále sestavovala články. Do 
novin by se doplnil materiál, který dnes chybí, např. ankety, fotografie, hodnocení akcí a 
články příspěvkových organizací. Nicméně toto řešení nevylučuje možnost, aby si 
v budoucnu město nevydávalo vlastní noviny. 
MUDr. Černý  – směr a cíl je jasný. Po určité době např. po 3 měsících, se zhodnotí kvalita.  
J. Pustina  vyslovil obavu, aby bylo dost materiálů na navýšení stran. Je třeba např. u 
příspěvkových organizací stanovit pracovníka, který bude posílat články do novin a včas. 
Časové období 3 měsíce není dostatečné,  aby byla posouzena kvalita novin. 
J. Svobodová  – časové období 3 měsíce postačí na zjištění, jestli je dost materiálů na počet 
stran, zda jeden redaktor zvládne  vše obsáhnout v požadované kvalitě. 
Bc. Bárta  – při projednávání materiálu v radě města proběhla širší diskuze, jednalo se o 
propagaci města komplexně. O novinách se jedná již delší dobu, návazná problematika 
(informační centrum, internetové stránky, tiskový mluvčí)  se postupně může řešit. 
 
Ad 2) 
Členové kulturní komise diskutovali o grantových programech Kultura a Ediční činnost, které 
budou vyhlášeny na rok 2013. Výši finančních objemů jednotlivých programů navrhuje 
kulturní komise takto: Kultura 2013 – 500 tis. Kč, Ediční činnost 2013 – 100 tis. Kč. Výzvou 
GP Ediční činnost se bude komise zabývat na příštím zasedání. Komise se také shodla na 
tom, aby grantový program Volný čas byl vyjmut z kapitoly Kultura. Komise tento grantový 
program nevyhodnocuje, ani žadatelům nepřiděluje finanční prostředky. 
 



Ad 3) 
Komisi byl předložen materiál Kulturní aktivity v roce 2013, který vedoucí odboru  školství, 
kultury a sportu předloží do rozpočtu roku 2013. Mezi stávající vybrané kulturní akce 
navrhuje odbor zařadit:  

• Festival dechových hudeb. 
• Přivítání Adventu s rozsvícením vánočního stromu. 
• Tanec, tanec – přehlídka scénického tance. 

Na návrh S. Růžičky a po následné diskuzi navrhuje komise doplnit  seznam  o dvě tradiční 
akce:  Otevřené zahrady – 50 tis. Kč  

Klášterní noc – 50 tis. Kč.  
 
 
Ad 4) 
Kulturní komise žádá předsedu strany KSČM ing. Petra Stočka o delegování zástupce strany 
do kulturní komise. 
 
S. Růžička – v rámci akce 290 let od dostavby poutního kostela na Zelené hoře – Klášterní 
noc proběhlo nasvícení kostela od firmy Prestima Praha. Aktivita byla městu nabídnuta 
v rámci oslav 20. výročí od zápisu prvních památek do seznamu UNESCO. Na tuto aktivitu 
byly ze strany veřejnosti rozporuplné názory. 
 
MUDr. Černý   informoval o aktivitě paní Kinské, která svolala schůzku se zástupci kulturních 
organizací ve městě. 
Bc. Bárta  doplnil informace o schůzce organizované paní Kinskou. Majitelé zámku mají 
zájem o intenzivní spolupráci v oblasti kultury. Tato první schůzka měla charakter převážně 
seznamovací a  informativní.  
Cílem druhého setkání bylo informovat o projektu rodiny Kinských na revitalizaci části zámku 
na Interpretační centrum. Projekt postoupil do druhého kola v rámci dotací z Regionálního 
operačního programu. 
 
 
 
Příští jednání Kulturní komise se bude konat v pond ělí 12. listopadu 2012 v 16.00 
hodin v zasedací místnosti rady m ěsta.  
 
 
 
 
 
 
Zapsala: Dana Hrstková 
Schválila: Jana Svobodová 


