
Zápis z jednání kulturní komise ze dne 17. 6. 2013 
 
Přítomni: Jana Svobodová,  MUDr. Radek Černý, Mgr. Roman Štěpánek Ing. Stanislav  
Mokrý, Stanislav Růžička, Vladimír Slovák,  Bc. Ladislav Bárta, Dana Hrstková. 
 
Omluveni: - Stanislava Kudrnová,  Jakub Pustina. 
 
Host: ing. Dagmar Zvěřinová, starostka města. 
 
Program:  

1. Přivítání nového člena komise pana Luďka Maděryče. 
2. Kino Vysočina, radniční noviny, Informační centrum.  

 
Na žádost členů komise byla na zasedání  pozvána starostka města  Ing. Dagmar Zvěřinová, 
aby seznámila členy s postupem dalších jednání v záležitostech Kina Vysočina, Novin 
žďárské radnice  a Informačního centra. 
 
Ad 1) 
Starostka ing. Zvěřinová předala jmenovací dekret novému členu kulturní komise panu 
Luďku Maděryčovi a popřála mu hodně zdaru a elánu v práci pro kulturní komisi města. 
 
Ad 2) 
Kino Vysočina 
Ing.  Zvěřinová – materiál ohledně kina bude projednávat  rada města v pondělí 24. 6. 2013.  
V nedávné době byly investovány 3 mil Kč do digitalizace. Nyní je přislíbena dotace na 
zateplení kina. Další více než nutnou investicí by byla výměna dveří, systém vytápění kina  a 
výměna sedaček. Na výměnu sedaček se zatím nepodařila sehnat dotace. Úhradu tepelné 
ztráty město dotuje ve výši cca 100 tis. Kč ročně. Je zvažováno o vytvoření menšího sálu pro 
aktivity místních spolků. Současný provozovatel kina není ze Žďáru nad Sázavou, sice 
zajišťuje dobrý výběr filmů, ale nemá snahu využít sál pro jiné aktivity. Struktura návštěvníků 
je 40% žďárských, zbytek z ostatních měst a obcí. 
MUDr. Černý – kino by si mělo město zachovat. Souhlasí s provozováním kina pod PO 
Kultura Žďár. 
p. Slovák  - kladně hodnotí nový prostor pro spolkovou činnost. 
p. Růžička – v současné době jsou přijatelné finanční podmínky za  pronájem kina např. na 
koncert. Navrhuje požádat ředitelku DK ing Lorencovou o zpracování konceptu ohledně 
využití kina. 
Mgr. Štěpánek – kladně hodnotí multifunkční využití kina, dnes jsou sítě malých 
digitalizovaných kin, příspěvková organizace Kultura Žďár může zajišťovat provoz kina 
samostatně nebo využít služby pronajímatele. 
 
Noviny žďárské radnice 
Rada města schválila v listopadu 2012 navýšení stran a zřízení redakční rady s platností od 
1.1.2013. Další postup muselo město z důvodu legislativy pozastavit.  V současné době rada 
města stále preferuje vydávání novin ve vlastní režii,  náklad opět podle počtu domácností – 
do každé schránky zdarma. 
Mgr. Štěpánek – možná je varianta vydávání vlastních novin, ale nejprve musí být známy 
ekonomické možnosti a oslovit i externí firmy s požadavkem vydávat noviny. Zásadní jsou 
čísla. Je třeba znát výši úvazku pracovníka, i to jestli někdo externě tuto činnost neudělá 
levněji. Pracovník by měl zastřešovat noviny, web, sociální sítě, tiskového mluvčího. Město 
musí zadat požadavky a určit si, jaké informace chceme lidem poskytovat. 
Ing. Zvěřinová – proběhlo setkání vedoucích odborů se zastupiteli města. Na schůzce byla 
tato otázka velice diskutována a zastupitelé požadovali  výstup z jednání. 
Ing. Mokrý – jaká je situace s tiskovým zákonem? V současné situaci se pravděpodobně 
nebude řešit. Existuje zpětná vazba o čtenářích novin?  Ano od starší generace. 



MUDr. Černý – NŽR nesplňují účel, je omezen přístup pro příspěvkové organizace. Řešení 
je o prioritách ne pouze o financích. 
Bc. Bárta – město zorganizovalo neformální setkání se zastupiteli, které mělo za cíl 
diskutovat o různých záležitostech ve městě. Radniční noviny byly jednou z nich. Vše spolu 
souvisí – noviny, web, tiskový mluvčí. Co je dnes levné, nemusí být nejlepší. Chuť a vůle 
řešení této otázky ze strany vedení města je. 
p. Svobodová – otázkou novin se kulturní komise zabývá již od roku 2007 a v roce 2012 
velmi intenzivně. Nyní je třeba tuto věc zásadně vyřešit, a to nejpozději v září 2013 , kdy se 
začne připravovat rozpočet na rok 2014. 
Ing. Zvěřinová, p. Růžička – byla  by vhodná provázanost kabelové televize s novinami a 
webovými stránkami města. 
Bc. Bárta – součástí nových webových stránek by měla být videa z akcí. 
 
Závěr: 
Kulturní komise požádá o písemný materiál ze setkání vedoucích odborů se zastupiteli. 
Kulturní komise je připravena, v případě požadavku rady, zpracovat další materiál k vydávání 
vlastních novin a zřízení funkce tiskového mluvčího úřadu. 
 
Turistické informační centrum Žďár nad Sázavou 
Bc. Bárta - Smlouva s TIC je schválena do 31. 12.  2013. Otázka TIC by měla být řešena 
spolu s ostatními výše uvedenými projednávanými body. 
 
Různé: 

- Tajemnice komise zašle členům přehled  kulturních  akcí o prázdninách. 
- Změny v kritériích grantových programů Kultura a Ediční činnost budou projednány 

na komisi v září 2013. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapsala: Hrstková 
Schválila: Svobodová 


