
Zápis z jednání kulturní komise ze dne 10. 12. 2012 
 

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

1. Hodnocení činnosti komise v roce 2012. 
2. Různé. 

 
 
Předsedkyně Jana Svobodová provedla zhodnocení činnosti komise v roce 2012.  V únoru  
se komise zabývala plánem činnosti na rok 2012 a byl schválen časový harmonogram 
vyhodnocení žádostí v grantovém programu Kultura 2012. Dále komise jednala o nabídce 
Michala Olšiaka a Klubu výtvarných umělců Horácka zhotovit plastiku u studánky na Klafaru. 
V březnu se sešla kulturní komise dvakrát. Na prvním zasedání si členové rozdělili žádosti o 
grant mezi jednotlivé hodnotitele, na druhém zasedání komise hodnotila žádosti o grant a 
navrhla výši finančních příspěvků.  
V dubnu komise začala jednat o dlouhodobé koncepci kultury. Vytvořila základní verzi a 
rozhodla se požádat o spolupráci ředitele příspěvkových a kulturních organizací.  Také se 
začala zabývat otázkou radničních novin a současně propagací města jako celku. 
V květnu proběhly oslavy 760. výročí od založení cisterciáckého kláštera (25. – 27. 5. 2012). 
Opět byla diskutována otázka radničních novin. Na komisi byla přizvána ředitelka 
příspěvkové organizace Kultura Žďár, aby seznámila členy se  současným stav organizace. 
V červnu proběhl festival 13 měst Concentus Moravice, město Žďár nad Sázavou opět 
organizovalo dva koncerty. 
Během letních prázdnin se komise neschází. 
V září se konal festival Slavnosti jeřabin, stěžejní akcí byla Klášterní noc, letos věnována 
290. výročí od dostavby a vysvěcení poutního kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené 
hoře. 
V říjnu komise obdržela informace z rady města o radničním periodiku. Dále se členové 
zabývali výší finančních objemů grantových programů Kultura 2013 (500 tis. Kč) a Ediční 
činnost 2013 (100 tis. Kč). Komise rovněž schválila seznam vybraných kulturních akcí, které 
odbor ŠKS předložil do rozpočtu 2013. 
V listopadu předsedkyně komise informovala o materiálu Prezentace města, který byl 
projednán v radě města. Na jednání komise byla pozvána redaktorka novin L. Kopčáková. 
Dále komise aktualizovala výzvu grantového programu Ediční činnost a projednala změny 
proti roku 2011. Jako další bod programu bylo řešení vývěsních skřínek ve městě. Touto 
problematikou se bude komise zabývat podrobněji v rámci celé propagace města v roce 
2013. 
Závěr: 
Předsedkyně a tajemnice komise provedou kontrolu vyúčtování grantového programu 
Kultura 2012, tzn. dodržování smlouvy ve vyúčtování jak samotného příspěvku města, 
tak i vlastní spoluúčasti, dále kontrolu propagace (zda bylo logo města na plakátech, 
pozvánkách atd.). 
 
Různé: 
– Na prvním jednání komise v novém roce bude projednáván plán činnosti na rok 2013. 
– Komise znovu žádá Ing. Stočka o delegování člena za KSČM do kulturní komise. 
– Předsedkyně komise požaduje včasné omluvy členů za nepřítomnost na komisi, pokud  
   komise není usnášení schopná, je zbytečné se scházet. 
 
 
Zapsala: Hrstková 
Schválila: Svobodová 


