
Zápis z jednání Kulturní komise ze dne 27.05.2020 
 
Přítomni: Tomáš Sedláček, Helena Myšková, Věra Miklíková, Lenka Šimo, Jana 
Svobodová, Adam Pažourek, Leoš Drahotský, Martin Blažíček, Stanislav Mokrý, Dana 
Hrstková. 
Omluveni:  
Garant: Ludmila Řezníčková 
Host: Petr Sedlák, Zdeněk Málek 
 
Předseda komise seznámil přítomné s navrženým programem jednání. 
 
Program:  
1. Hlasování o přítomnosti hosta 
2. Zpráva o stavu Regionálního muzea – host pan Málek 
3. Přesuny a zrušení kulturních akcí města v době pandemie koronaviru 
4. DP Kultura 2020 – informace o akcích přesunutých, zrušených (návrh řešení) 
5. Různé.   
K programu neměl nikdo z přítomných připomínky. 
 
Usnesení 
Kulturní komise schvaluje program svého jednání dne 27.05.2020. 
Hlasování: Pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0. 
SCHVÁLENO 

 
ad 1) 
Předseda komise vyzval členy k hlasování ohledně přítomnosti vedoucího Regionálního 
muzea na zasedání komise. 
Hlasování: Pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0. 
SCHVÁLENO 

 
ad 2) 
Pan Málek seznámil členy komise s činnostmi, na kterých se pracovníci muzea podíleli  
v době nouzového stavu. Proběhla rekonstrukce interiérů budovy Tvrze – vymalované 
prostory muzea, renovované vitríny, nový závěsný systém. Třídílný dokument o válečných 
událostech ve městě, seriál fotografií a textů o městě před 75 lety. Jsou utříděné sbírky, 
připravovaly se podklady pro 50. výročí CHKO Žďárské vrchy. Šití roušek. V této době, kdy 
je pro město prioritní úspora financí v rozpočtu města, muzeum ušetřilo nemalé finance za 
výmalbu celého muzea. Moučkův dům je již otevřen veřejnosti, od 1. června 2020 rovněž 
Regionální muzeum.  
 
Paní Šimo měla dotaz ohledně nedostatečné aktualizace vitríny u nádraží, do které RgM 
umisťuje plakáty na své akce. Vedení města rozhodlo, že vitríny tohoto typu, které jsou po 
městě z minulých let budou odstraněny. Dále padl dotaz na nedostatečnou úroveň 
anglických překladů na webu muzea. 
 
Paní Šimo požádala vedoucího RgM: 

- o procentní vyčíslení práce zaměstnanců v době nouzového stavu – historikové, 
průvodci  

- zda budou předklady internetových stránek muzea do jiných jazyků  
- zahraniční projekty 

  Zprávu zašle pan vedoucí tajemnici komise, ta jej rozešle členům. 
  

Pan Sedlák, vedoucí odboru ŠKSM konstatoval, že dle Zákona o obcích 128/2000 Sb. jsou 
komise poradní orgán rady města nikoliv kontrolní orgán. 
 



 
 
 
 
ad 3) 
Tajemnice komise informovala o stavu akcí, které pořádá město do konce roku 2020. 
 
ad 4) 
Tajemnice komise zpracovala přehled přidělených dotací v DP Kultura 2020, který 
obsahoval,  zda jednotlivé projekty proběhnou beze změny termínu nebo je akce přesunuta, 
popř. zrušena.  
Paní místostarostka informovala členy o postoji města k dotacím 2020,  pokud bude akce 
zrušena pořadatel vrátí celou dotaci městu i za předpokladu již vynaložených nákladů s akcí,  
např. propagace. 
Pan Mokrý se dotazoval na výši alokace dotačních programů v roce 2021, ohledně přípravy 
změny systému rozdělování dotací. 
 
Paní místostarostka bude informovat Kulturní komisi v měsíci srpnu 2020 s vývojem 
rozpočtu, zda se budou připravovat dotační programy do rozpočtu města 2021 a v jaké 
alokaci. 
 
ad 5) 
Informace o zachování festivalu Slavnosti jeřabin v plánovaném termínu spolu se 
sochařským sympoziem. Program festivalu rozešle členům tajemnice komise. 
 
Tajemnice komise osloví hudební kapelu JELEN ohledně účinkování na  Dni Žďáru v roce 
2021. 
 
Příští jednání komise bude 14. září 2020 v 17.00 hodin na Městském úřadě v zasedací 
místnosti rady města. 
 
 
 
 
Zapsala: Dana Hrstková 
Schválil: Tomáš Sedláček 
 


