
Zápis z jednání kulturní komise ze dne 12. 11. 2012 
 
 
Přítomni: Jana Svobodová, Ing. Stanislav Mokrý, Vladimír Slovák,  Stanislav Růžička. 
Omluveni: Stanislava Kudrnová, MUDr. Radek Černý, Mgr. Roman Štěpánek, Jakub 
Pustina. 
Hosté: Bc. Ladislav Bárta – garant odboru ŠKS, Lenka Kopčáková – NŽR. 
 
Program: 

1. Noviny žďárské radnice. 
2. Grantový program Ediční činnost 2013. 
3. Vývěsní skříňky na území města.  
4. Různé. 

 
Jednání komise, které dále probíhalo dle programu, zahájila předsedkyně Jana Svobodová.  
 
1) Noviny žďárské radnice 
Na jednání komise byla pozvána Lenka Kopčáková, redaktorka radničních novin. 
Předsedkyně komise informovala členy o materiálu Prezentace města, který byl projednán 
v radě města dne 5. 11. 2012 s tímto usnesením: 
Usn. 707/2012/STAR. 
Rada města po projednání schvaluje: 

1. Vypracovat dodatek ke smlouvě s firmou Parola s.r.o. Jihlava s platností od 1.1.2013, 
v němž bude zahrnuto rozšíření Novin žďárské radnice o osm tiskových stran a 
zřízení redakční rady. 

2. Navýšení rozpočtu na náklady spojené s rozšířením Novin žďárské radnice na rok 
2013 ze stávajících 60.000 Kč/rok na 312.000 Kč/rok. Toto navýšení financovat 
z příjmů podle zákona o loteriích.  

3. redakční radu Novin žďárské radnice ve složení: předsedkyně: ing. Dagmar 
Zvěřinová, členové: Mgr. Jaromír Brychta, Bc. Ladislav Bárta, Ing. Vladimír Novotný, 
Ing. Karel Straka, Mgr. Karel Herold, JUDr. Miloš Jirman, PaedDr. Jaroslav Ptáček, 
Jana Svobodová. 

Poté členové komise diskutovali na různá témata spojená s navýšením stran a jejich 
naplněnosti, např. termín uzávěrky novin, termín jednání redakční rady, sestavení dopisu pro 
příspěvkové organizace se žádostí o stanovení zodpovědné osoby za dodávání příspěvků, 
tipy a nápady, pravidelné rubriky, ankety. 
Bylo dohodnuto, že p. Kopčáková předá komisi tzv. vzorník (počet úhozů na řádek, písmo, 
řádkování na list papíru A4 a ten bude rozeslán příspěvkovým organizacím a případným 
dalším organizacím. 
Dále se členové komise dotazovali na prostor v novinách pro mládežnické organizace. 
Vedení města má zájem prezentovat občanský život, prezentace volnočasových organizací 
bude posuzována individuálně redakční radou.  
Žadatelé, kteří obdrží od města příspěvek z grantu, by měli mít možnost svoji aktivitu 
prezentovat v radničních novinách, je třeba počítat s prostorem pro tyto aktivity. Povinnost 
prezentace v novinách bude řešena ve smlouvě o poskytnutí příspěvku.  Další možností je 
vymezení jedné strany na fotoreportáž z akcí, které se konaly předešlý měsíc. Dle názoru L. 
Kopčákové by redakční rada měla zasedat první týden v měsíci s ohledem skladby 
příspěvků do novin. 
Dalším návrhem kulturní komise je mít noviny dostupné i v elektronické verzi. 
Od 1. 1. 2013 by měla být novelizace tiskového zákona, vzhledem k radničním novinám je 
třeba zohlednit povinnosti z této novely vyplývající. 
Závěr: předsedkyně a tajemnice komise na základě návrhu L. Kopčákové dopisem osloví 
příspěvkové a ostatní kulturní, sportovní, volnočasové organizace ve městě (dle výběru rady) 
s možností jejich prezentace v radničních novinách. V odpovědi budeme požadovat plán akcí 



a stanovení zodpovědné osoby za dodání příspěvků. Tutéž nabídku obdrží i předsedové 
komisí rady města a výborů. 
Rozšířené vydání Novin žďárské radnice bude nastaveno od 1. 2. 2013. 
 
2) GP Ediční činnost 2013 
Členové kulturní komise se zabývali aktualizací výzvy grantového programu Ediční činnost 
2013 a projednali jednotlivé změny proti roku 2011. 
 
Závěr: Kulturní komise schválila výzvu a žádost grantového programu Ediční činnost 2013, 
která bude předložena radě města ke schválení. 
 
3) Vývěsní skříňky na území města 
Komise byla požádána Mgr. Lučkovou, vedoucí odboru ŠKS a PaedDr. Ptáčkem, radním 
města, o stanovisko k problematice vývěsních skříněk ve městě. 
Místostarosta Bárta k této problematice sdělil, že s materiálem zpracovaným odborem ŠKS 
byla již rada města seznámena, ale nebylo zaujato konkrétní stanovisko. Většinu skříněk 
využívá Knihovna M. J. Sychry, některé jsou opraveny a informace v nich jednou za měsíc 
měněny. Po třech skříňkách využívají Regionální muzeum a Kino Vysočina. V ostatních (cca 
šesti) se prezentují spolky: Svaz zahrádkářů, Svaz důchodců, Svaz postižených civilizačními 
chorobami.  
Závěr: Členové komise se dohodli zabývat se celkovou problematikou umístění 
propagačních tabulí různých firem ve městě podrobněji na příštím zasedání.  
 
4) Různé 
Místostarosta Bárta sdělil komisi stav projednání rozpočtu města na rok 2013. Rozpočet není 
schválen, bude projednán v mimořádné radě města ve středu 14. 11. 2012. 
 
 
 
 
Příští jednání Kulturní komise se bude konat v pondělí 10. prosince 2012 v 16.00 hodin 
v zasedací místnosti rady města.  
 
 
 
 
 
 
Zapsala: Dana Hrstková 
Schválila: Jana Svobodová 
 


