
Zápis z jednání kulturní komise ze dne 11. 1. 2016 
 
Přítomni: Ondřej Vykoukal, Veronika Dobrovolná, Věra Miklíková, Lenka Šimo, Monika 
Krátká, Jana Svobodová, Michal Olšiak, Martin Blažíček, Vít Bohumil Homolka, Jan Krška, 
Stanislav Mokrý, Dana Hrstková. 
 
Komise se sešla v 16.00 hodin v ZUŠ F. Drdly ve Žďáře nad Sázavou. 
Předseda komise seznámil přítomné s navrženým programem jednání. 
 
Program:  
1. Návštěva ZUŠ F. Drdly Žďár nad Sázavou 
2. Schválení plánu činnosti na rok 2016 
3. Různé 
K programu neměl nikdo z přítomných připomínky. 
 
Usnesení 
Komise schvaluje program svého jednání dne 11. 1. 2016. 
Hlasování: Pro: 11, proti: 0, zdržel se: 0. 
SCHVÁLENO 
 
Ad 1) 
Proběhla diskuze s ředitelkou Základní umělecké školy F. Drdly Danou Foralovu a 
zástupcem ředitelky Františkem Dvořákem. Paní ředitelka podala informace o škole z oblasti 
výuky žáků, oprav, zakoupení mobiliáře, spolupráce se zřizovatelem, spolupráce s ostatními 
kulturními organizacemi a spolky. 
Ředitelka školy sdělila, že prvotním úkolem školy je poskytovat výuku od 1. 9. do 30. 6. 
daného školního roku. ZUŠ má všechny povinnosti školy. ZUŠ F. Drdly byla založena 
v letech 1927/1928, blíží se 90. výročí založení školy. 
V současné době je škola v dobrém technickém stavu. Je zateplena, má bezbariérový 
vchod, proběhla výmalba prostor. Je třeba zakoupit vysavače do zdi pro odstranění vlhkosti, 
bude zhotoven přístřešek pro kočárky a je plánována rekonstrukce zahrádky. 
 
Ve škole se vzdělává cca 750 žáků (160 výtvarný obor, 140 taneční obor, 42 literárně 
dramatický obor, 400 hudební obor). Z hudebního oboru je největší zájem o hru na klavír, 
zvýšil se zájem o housle a příčnou flétnu. Věk žáků je ze zákona od 7 let, přípravka je od 5 
let.  
 
Do výuky pro hudební obory škola nakupuje hudební nástroje, drobnější do 30.000 Kč je 
hrazeno z rozpočtu školy, dražší z dotací. Do koncertního sálu by škola chtěla pořídit nový 
koncertní klavír – tzv. křídlo (1.200 tis. Kč), stávající je z roku 1978. Škola půjčuje hudební 
nástroje – nájem činí 1.500 Kč ročně za nový nástroj, 500 Kč za méně kvalitní nástroj. 
 
Z hlediska bezpečnosti žáků a zabezpečení školy byla zřízena funkce vrátného, provoz školy 
je od 12.00 do 20.00 hodin. V současné době je bezpečnost žáků školy ohrožena samotnou 
silnicí před školou. Dopravní značky „Zákaz vjezdu“ řidiči nerespektují, jezdí zde rychle a 
hrozí nebezpečí vběhnutí dětí do silnice. Stavu nepřispělo ani zbudování parkoviště proti 
škole. Nutno řešit např. umístěním retardérů, zvýšenou kontrolou policie, popisem na silnici 
„Pozor škola“. Předseda Vykoukal zjistí, zda je parkoviště proti ZUŠ určeno pro veřejnost 
nebo jen pro uživatele objektu bývalé základní školy. Komise se shodla na nutnosti řešení 
bezpečnosti před ZUŠ. 
 
Na dotaz p. Šimo, zda škola organizuje např. Dny otevřených dveří, paní ředitelka sdělila, že 
tuto akci zorganizuje k výročí školy, jinak každý rok probíhají talentové zkoušky. Kapacita 
školy je naplněna.  
Spolupráce s městem Žďár nad Sázavou je dobrá, škola reprezentuje město v zahraničí 
a vystupuje na kulturních akcích města. Rovněž se škola podílí na spoluorganizaci akcí 



jiných kulturních organizací ve městě, např. KoresponDance, akce v knihovně M. J. Sychry, 
výchovné koncerty. Nad rámec výuky pořádají vlastní koncerty (školní závěrečný a vánoční 
koncert v městském divadle a jiné akce ve škole i mimo např. Plesohrátky). 
 
Paní ředitelka hodnotí systém financování PO Kultura Žďár především pronájmy městského 
divadla, DK a kina pro příspěvkové organizace města jako nevhodný. Předseda Vykoukal 
vysvětlil, že metodika financování co se týče výše pronájmů, je stejná jak pro příspěvkové 
organizace města, tak i pro ostatním organizace a podniky. Žádné finanční úlevy nejsou 
možné, a to podle zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, který upravuje 
hospodaření příspěvkových organizací zřizovaných územními samosprávnými celky, tj. i 
městem Žďár nad Sázavou. 
 
Pan zástupce Dvořák kladně hodnotil koncert Pražské filharmonie pod vedením dirigenta 
Jakuba Hrůši, který byl ve Žďáře nad Sázavou v roce 2014 jako zahajovací koncert festivalu 
Concentus Moraviae a apeloval na město, aby uspořádalo podobný koncert pro veřejnost. 
Z hlediska vysoké finanční náročnosti by zde mohlo vystoupit menší, rovněž kvalitní těleso, 
např. při výročí města v roce 2017. 
 
Paní Šimo doplnila diskuzi o možnost využití spolupráce mezi městem a školou, např. v 
prezentaci děl žáků výtvarného oboru v prostorách Městského úřadu ve Žďáře nad Sázavou 
a při kulturní akci Den Žďáru. 
 
Pan Krška poděkoval p. ředitelce za kladný přístup školy k místním kulturním organizacím. 
P. ředitelka sdělila, že škola vychází vstříc ke zkouškám menších pěveckých sborů, které 
mají omezené finanční prostředky a nemohou si pronajímat místnosti ke zkouškám. 
 
Pan předseda poděkoval ředitelce Daně Foralové za vyčerpávající informace o příspěvkové 
organizaci ZUŠ F. Drdly Žďár nad Sázavou. 
 
Ad 2) 
Předseda komise vyzval členy, aby se vyjádřili k četnosti zasedání komise. Zda se scházet 
každý měsíc nebo dle potřeby v průběhu roku. Komise se dohodne na příštím zasedání.                 
 
Kulturní komise schválila plán činnosti na rok 2016 (v příloze). 
Usnesení 
Kulturní komise schvaluje plán činnosti na rok 2016. 
Hlasování: Pro: 11, proti: 0, zdržel se: 0. 
SCHVÁLENO 
 
Ad 3) 
Tajemnice komise zašle předsedovi tabulku žadatelů z dotačního programu Kultura 2015. 
Pro spravedlivé rozdělení dotací bude vzorec přepočtených požadavků po bodovém 
hodnocení konzultován s odborníky z Masarykovy univerzity.  
 
Příští jednání komise bude 8. února 2016 v 16.00 hodin na Městském úřadě v zasedací 
místnosti „v krčku“. 
 
Předběžný program: 
1. Informace o vyúčtování GP Kultura 2015 
2. Rozdělení žádostí v dotačním programu Kultura 2016 
3. Různé 
 

 
Zapsala: Hrstková 
Ověřil: Vykoukal 



 Plán činnosti 2016 

 
Leden 

 
Návštěva ZUŠ F. Drdly 
Příprava a schválení plánu činnosti na rok 2016 
 

 
Únor 

 
Informace o vyúčtování grantového programu Kultura 2015 
Časový harmonogram dotačního programu Kultura 2016 a rozdělení 
žádostí. 
Návrh vyhodnocení dotačního programu Kultura 2016 
Příprava akce Den Žďáru 
 

 
Březen 

 
Program akce Den Žďáru 
Příprava a připomínkování projektu rekonstrukce a využití půdy 
Čechova domu 
 

 
Duben 

 
Příprava Slavností jeřabin a Dne Žďáru 
 

 
Květen 

 
Bude doplněno podle aktuálních potřeb 
 

 
Červen 

 
Den Žďáru 
 

Červenec -------- 

Srpen -------- 

 
Září 

 
Rozpočet 2017 – připomínkování položky Kultura 
Příprava akce přivítání adventu, příprava adventních trhů 
 

 
Říjen 

 
Analýza Strategie rozvoje města se zaměřením na kulturu, koncepce 
kultury 
 

 
Listopad 

 
Koncepce kultury, případně bude doplněno podle aktuálních potřeb 
 

 
Prosinec 

 
Zhodnocení činnosti v roce 2016 
 

 
 

 


