
Zápis z jednání kulturní komise ze dne 14.03.2016 
 
 
Přítomni: Ondřej Vykoukal, Veronika Dobrovolná, Monika Krátká, Lenka Šimo, Martin 
Blažíček, Michal Olšiak, Jan Krška, V. B. Homolka, Dana Hrstková. 
 
Host: Zdeněk Navrátil 
Omluveni: Věra Miklíková, Jana Svobodová, Stanislav Mokrý. 
  
Předseda komise seznámil přítomné s navrženým programem jednání. 
Program:  
1. Den Žďáru – časový harmonogram  
2. Příprava a připomínkování projektu rekonstrukce a využití půdy Čechova domu 
3. Různé 
K programu neměl nikdo z přítomných připomínky. 
 
Usnesení 
Kulturní komise schvaluje program svého jednání dne 14. 3. 2016. 
Hlasování: Pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0. 
SCHVÁLENO 
 
Předseda komise přivítal pana starostu, který seznámil komisi se závěry rady města 
k návrhu vyhodnocení dotací z dotačního programu Kultura 2016. Návrh kulturní komise byl 
schválen, rada města doporučuje komisi rozpracovat metodiku hodnocení žádostí s důrazem 
na územní dopad projektu, který je předmětem žádosti, a dále s důrazem na „tradičnost“ 
akce. V návrhu rozpočtu 2017 bude jednáno o objemu dotačního programu. Komise se tímto 
bude zabývat na jednání v dubnu 2016. 
 
Ad 1) 
Tajemnice komise předložila členům návrh programu na Den Žďáru se zapojením místních 
kulturních, sportovních a společenských organizací. Členové komise návrh programu 
schválili. Tajemnice komise bude kontaktovat všechny účinkující a potvrdí jejich vystoupení. 
Rovněž zašle dopisy těm subjektům, které pro letošní rok komise do programu nezařadila. 
Na této akci komise preferuje účast hudebních skupin s vlastní tvorbou. 
Dále tajemnice osloví výtvarný obor ZUŠ s návrhem výstavy prací žáků během Dne Žďáru 
v městském divadle. Předseda komise připomněl, že v rámci Dne Žďáru se bude předávat 
Cena města Žďár nad Sázavou. 
 
Ad 2) 
Předseda seznámil komisi s dostupnými materiály ohledně rekonstrukce půdy Čechova 
domu. V současné době nejsou vyhlášeny evropské dotační programy, ze kterých by bylo 
možno čerpat, pouze z Ministerstva kultury ČR. Jedním z materiálu, kterým se komise 
zabývala je sbírka obrazů manželů Bödefeld, které získalo město dědictvím. Jedná se o cca 
195 obrazů, část sbírky by mohla být vystavena právě v tomto prostoru a obměňována. 
Komise diskutovala o možnostech využití prostoru jak pro koncertní, výstavní, divadelní 
činnost s instalací moderních stavebních prvků. 
 
Usnesení 
Kulturní komise doporučuje radě města při přípravě projektové dokumentace rekonstrukce 
půdy Čechova domu zohlednit následující parametry: 

- dosáhnout co možná nejširší variability využitelnosti rekonstruovaného prostoru; 
- rekonstruovaný prostor řešit rovněž z hlediska akustiky; 
- využití systému mobilních posuvných stěn; 
- menší část prostoru trvale vyhradit úzkému výběru z Kosinkovy sbírky (s využitím 

elektronického zobrazení kompletní sbírky); 



- název galerie – Kosinkova galerie. 
Hlasování: Pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0. 
SCHVÁLENO 
 
 
ad 3) 
Tajemnice požádala komisi o vyjádření k nabídce varhanního koncertu v rámci 10. ročníku 
Českého varhanního festivalu. Společnost Český varhanní festival nabízí městu Žďár na 
Sázavou upořádat koncert za finanční příspěvek ve výši 10.000 Kč.  
 
Usnesení 
Kulturní komise doporučuje panu řediteli festivalu požádat o dotaci ve vyhlášeném  programu 
„Dotace od rady města“ v termínu 1. – 30. 4. 2016. Komise pověřuje odesláním dopisu 
tajemnici. 
Hlasování: Pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0. 
SCHVÁLENO 
 
 
Příští jednání komise bude 11. dubna 2016 v 16.00 hodin na Městském úřadě 
v zasedací místnosti „v krčku“. 
 
Předběžný program: 
1. Výzva, žádost a metodika hodnocení dotačního programu Kultura 2017 
2. Informace o festivalu Slavnosti jeřabin a sochařského sympozia 
3. Různé 
 
 
 
 
 
Zapsala: Dana Hrstková 
Schválil: Ondřej Vykoukal 

 


