
Zápis z jednání kulturní komise ze dne 15. 12. 2014 
 
Přítomni: Mgr. Ondřej Vykoukal, Veronika Dobrovolná, Jana Svobodová, Mgr. Monika 
Krátká, Ing. Marcela Lorencová, Mgr. Lenka Šimo, Ing. Stanislav Mokrý, Vít Bohumil 
Homolka, Michal Olšiak, Dana Hrstková. 
 
Omluveni: Jan Krška, Jana Rajská. 
 
Komisi zahájil předseda Ondřej Vykoukal a seznámil přítomné s programem: 
1. organizační záležitosti – tajemnice komise 
2. seznámení s činností komise za minulé volební období – Jana Svobodová (předsedkyně) 
3. plán činnosti komise v roce 2015 – p. předseda Vykoukal 
4. různé 
 
Ad 1) 
Tajemnice komise projednala se členy komise organizační záležitosti – dohody o provedení 
práce, kontakty na členy komise. 
 
Ad 2) 
Bývalá předsedkyně kulturní komise Jana Svobodová seznámila členy s tématy, kterými se 
komise zabývala v uplynulém volebním období.  

- na začátku  roku se schvaloval plán činnosti 
- březen, duben – granty 
- další  měsíce byly věnovány radničním novinám, revizi a přepracování hodnocení 

grantových žádostí, akcím a slavnostem ve městě, ocenění významných osobností 
Žďáru nad Sázavou. 

 
Ad 3) 
Členové komise pokračovali v diskuzi nad plánem činnosti komise, který komise bude 
schvalovat na lednovém zasedání. Je třeba dokončit koncepci kultury, navštěvovat kulturní 
akce, aby byli hodnotitelé grantů měli dostatečný přehled.  
Mgr. Vykoukal – nejpozději v únoru by se měla komise zabývat revizí hodnotících kritérií.  
Ing. Mokrý – bodový systém hodnocení grantů existuje dva roky. Vytvoření koncepce kultury 
by podpořila i hodnocení grantů, kde by byly uvedeny tradiční akce, ale i nově vznikající. 
 
Kino Vysočina 
4.2.2015 bude veřejné projednávání modernizace kina. Programem jednání se bude zabývat 
komise na příštím zasedání. 
 
Oceňování občanů 
Rada města č. 90 dne 26.5.2014 schválila návrh kulturní komise na udělování medaile za 
zásluhy obyvatelům města, kteří se dlouhodobě a významně zasloužili o obohacení 
společenského života města v oblasti kultury, sportu, vzdělávání a veřejného života.  Kulturní 
komise se dále bude zabývat stanovením pravidel ocenění, přijímáním žádostí, termíny a 
formou  ocenění. 
 
Den Žďáru 
Jedná se o vytvoření nové kulturní akce, každoročně se opakující. V různých částech města 
by měl být kulturní program různého zaměření. Předseda rozešle členům komise materiál o 
výročích města, zpracovaný pracovníky Regionálního muzea za účelem stanovení termínu 
akce. 
 
Je zájem členů komise zapojit se i do přípravy městských kulturních akcí – Slavnosti jeřabin. 
Členové komise diskutovali o systému přípravy Slavností jeřabin.  
 



 
 
 
Městské divadlo 
Vedení města má zájem nově pojmenovat divadlo. Např. po osobě, která se výrazně 
zasloužila o rozvoj divadelnictví ve městě. Tímto bodem se bude komise zabývat na příštím 
zasedání. 
 
V.I.P. kulturní akce do rozpočtu města 2015 
Členové byli seznámeni s vybranými kulturními akcemi, na které je schvalován finanční 
příspěvek přímo z rozpočtu města.  
Kulturní komise bere na vědomí položku Kulturní aktivity - seznam akcí včetně jejich 
finančního krytí, které budou předloženy ke schválení v rozpočtu města roku 2015, s tím, že 
komise se bude v roce 2015 zabývat koncepčním přístupem města k financování kulturních 
akcí mimo grantové programy. Mělo by být součástí koncepce kultury. 
  
 
Příští jednání komise se bude konat v pondělí 5.1.2015 v 16.00 hodin v zasedací 
místnosti rady města. 
Program:  

- plán činnosti na rok 2015 
- kino Vysočina 
- přejmenování Městského divadla 
- různé 

 
 
 
 
 
 
 
zapsala: Hrstková 
schválil: Mgr. Vykoukal 


