Zápis z jednání kulturní komise ze dne 26. 10.2015
Přítomni: Ondřej Vykoukal, Veronika Dobrovolná, Jana Svobodová, Martin Blažíček, Jan
Krška, Michal Olšiak, Lenka Šimo, Monika Krátká, Stanislav Mokrý, Vít Bohumil
Homolka,Dana Hrstková.
Host: Zdeněk Navrátil
Omluveni: Věra Miklíková
Program:
1. Návštěva Kina Vysočina a problematika PO KULTURA Žďár nad Sázavou
2. Jednací řád komisí Rady města
3. Plakát a billboard vánočních a adventních akcí
4. Dotační program Kultura 2016
5. Pravidla ocenění občanů
6. Různé
Komise se sešla v 16.00 hodin v Kině Vysočina.
Ad 1)
Proběhla diskuse s ředitelkou PO Kultura paní Marcelou Lorencovou.
Paní ředitelka informovala členy komise o situaci v kině:
Od 1. 11. 2014 zahájila PO Kultura Žďár provoz kina. Byly provedeny drobné technické
úpravy. Paní ředitelka sdělila, že v současné době je v havarijním stavu elektrika a stále tak
existuje možnost zahoření, potom by provoz v kině skončil. Revize elektrických rozvodů je
však řádně provedena a je platná. Studie rekonstrukce interiéru kina existuje. Podle paní
ředitelky by ideálním postupem byloopravit kino jako celek, ne po etapách. Finanční
prostředky potřebné na opravu kina jsou podle studie předpokládány ve výši 25 mil. Kč.
Výsledkem by byla téměř nová budova splňují trend současného kina. V roce 2016 by měl
být zpracován projekt, aby se mohlo žádat o dotace, budou-li nějaké dotační programy k
dispozici. Možnost financování rekonstrukce kina byla také diskutována s ministrem kultury
při jeho návštěvě ve Žďáře.
Průměr návštěvnosti je 70 lidí na film. Návštěvnost se zvýšila, kino navštěvují lidé i z okolí.
V kině jsou pořádány i firemní akce. Promítání je obohaceno o filmový klub a filmy pro
seniory. V letošním roce kino není ztrátové. Byla diskutována možnost letního promítání.
Tuto aktivitu ve Žďáře prozatím vyvíjí pan Čadík, který 4 dny promítá filmy na náměstí
Republiky, v letošním roce souběžně i na Farských humnech. Názor paní ředitelky je takový,
že by raději investovala do oprav v kině a následně vyvíjela doprovodné aktivity.
Poté se diskutovalo i o jiných záležitostech v organizaci Kultura Žďár.
Pan předseda se dotazoval na financování pronájmu tanečnímu sdružení Smyk. Dle zásad
provozu sportovišť zastupitelstvo města schválilo TS Smyk finanční částku 48.500 Kč na
tréninkové hodiny. Výše nájemného vychází z tržních podmínek ve Žďáře a se zákonných
povinností příspěvkových organizacích.
Na dotaz ohledně změny webové stránky organizace paní ředitelka sdělila, že organizace
spravuje 3 budovy, pořádají různé kulturní akce včetně prodejního systému je vše umístěno
na úvodní straně, což je důležité. Změna webových stránek bude však prověřena
a organizace bude hledat vhodné příklady pro inspiraci vzhledu webových stránek.

Výstavní plán– výstavy jsou instalovány na staré radnici a v městském divadle. Plán výstav
je na 2 – 3 roky. Na Velikonoce 2017 plánují výstavu sochaře Jiřího Netíka.
Závěrem paní ředitelka sdělila, že ve městě chybí kulturní prostor pro cca 100 lidí, řeší to tak,
že zdarma využívají prostor kavárny U tety Hany.
Pan předseda poděkoval paní ředitelce za informace o příspěvkové organizaci Kultura Žďár
nad Sázavou.
Komise pokračovala v jednání na Městském úřadu.
Přítomní členové komise podle jednacího řádu schválili výše uvedený program jednání.
Usnesení
Komise schvaluje předložený program svého jednání dne 26. 10. 2015.
Hlasování: Pro: 10, proti: 0, zdržel se: 0. SCHVÁLENO
Ad 2)
Předseda komise seznámil přítomné členy s jednotlivými body nového jednacího řádu komisí
Rady města Žďáru nad Sázavou. Na dotaz Lenky Šimo, podle jakého systému se delegují
členové do pracovních skupin komisí, odpověděl předseda Vykoukal, že členy navrhuje
vedoucí pracovní skupiny a jmenuje je rada města. Dnes má pracovní skupiny pouze Komise
rozvoje a životního prostředí. Dále bylo předsedou upřesněno, že v případě poradního sboru
pro celoživotního vzdělávání pana místostarosty se nejedná o pracovní skupinu komise, ale
o poradní skupinu odborníků na vzdělávání, kterou si zřídil pan místostarosta.

Usnesení
Komise bere na vědomí jednací řád komisí Rady města Žďáru nad Sázavou schválený radou
města 21. 9. 2015 s účinností od 1. 10. 2015.
Hlasování: Pro: 10, proti: 0, zdržel se: 0. SCHVÁLENO
Ad 3)
Tajemnice předložila komisi výběr 8 kulturních akcí, které budou prezentovány na reklamním
poutači na náměstí Republiky a v ul. Žižkova. Členové se dohodli, že plocha u bývalého
MěÚna náměstí Republiky není dobře čitelný. Z následné diskuse poté vyplynul názor
komise, aby na tomto poutači byly prezentovány pouze dvě akce, které pořádá město Žďár
nad Sázavou (Přivítání adventu, Novoroční ohňostroj) tak, aby byly dobře viditelné.
Kulturní komise dále ukládá odboru ŠKS prověřit možnost zvětšení vývěsní plochy na
budově bývalého MěÚ. Plakát na kterém budou všechny adventní a vánoční akce bude
vylepen ve formátu A2.
Ad 4)
Komise se dohodla na finálním znění výzvy a žádosti dotačního programu KULTURA 2016.
Usnesení
Kulturní komise po projednání doporučuje radě města doporučit zastupitelstvu
města k projednání a schválení výzvu a žádost dotačního programu KULTURA 2016.
Hlasování: Pro: 10, proti: 0, zdržel se: 0. SCHVÁLENO
Ad 5)
Komise jednala o zapracování změn navrhovaných zastupitelky města paní Zvěřinové do
materiálu Pravidla udělování Ceny města Žďár nad Sázavou. Výsledné znění bude
dopracováno předsedou komise a zasláno zastupitelům k projednání.

Ad 6) Různé
Starosta města informoval komisi o žádosti Kinematografu bratří Čadíků na Filmové léto
2016. Z následné diskuse vyplynul názor komise, že doporučuje vedení města odpovědět p.
Čadíkovi, aby využil dotační program Kultura 2016.
Starosta města pozval členy Kulturní komise na setkání u kulatých stolů týkající se Strategie
města, které proběhne ve středu 4. listopadu 2015 od 16.00 hodin ve velkém sále Domu
kultury na Dolní ulici 183/30 ve Žďáře nad Sázavou.
Setkání budou tematicky rozdělena ke čtyřem stolům, a to na Sport a sportovci, Rodiny a
děti, Senioři, Kultura a volný čas.
Příští jednání komise bude 23. listopadu 2015 v 16.00 hodin. Místo bude upřesněno.
Zapsala: Hrstková
Ověřil: Vykoukal

