Zápis z jednání kulturní komise ze dne 07.12.2020
Přítomni: Tomáš Sedláček, Helena Myšková, Lenka Šimo, Martin Blažíček, Leoš Drahotský,
Dana Hrstková.
Omluveni: Jana Svobodová, Věra Miklíková, Stanislav Mokrý, Adam Pažourek
Garant: Ludmila Řezníčková
Program:
1. Hodnocení plánu činnosti 2020
2. Různé
K programu neměl nikdo z přítomných připomínky.
Usnesení
Kulturní komise schvaluje program svého jednání dne 07.12.2020.
Hlasování: Pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0.
SCHVÁLENO
ad 1)
Předseda komise zhodnotil plán činnosti za rok 2020. Plán činnosti vzhledem k pandemii
nemoci Covid – 19 nebyl zcela naplněn. Několik zasedání komisí bylo věnováno dotačnímu
programu Kultura, komise navštívila příspěvkovou organizaci ZUŠ F. Drdly. V souvislosti
s nařízením vlády ČR se nekonala většina plánovaných akcí. Tajemnice komise seznámila
členy s vývojem čerpání dotací v dotačním programu Kultura 2020. Z celkového počtu 33
projektů bylo 12 vráceno v plné výši, 21 projektů bylo zrealizováno. Ve většině případů
v jiném termínu. Komise na svém dalším zasedání projedná závěrečnou zprávu a formu
vyúčtování k dotacím roku 2020.
Pan Drahotský upozornil na podporu činnosti spolků. Dotační program Kultura je určen
převážně na kulturní akce, rovněž 40% spoluúčast je pro menší spolky vysoká. Je na
zvážení, zda upravit stávající dotační program nebo vyhlásit nový pro činnost spolků. Paní
místostarostka upozornila na vstřícnost města pomoci malým kulturním spolkům, např.
v hledání vhodných prostor. Komise se shodla v názoru, že je třeba kulturní spolky
podporovat. Největším zatížením je komerční nájemné. Letos byly vypsány výzvy
Ministerstva obchodu a průmyslu Covid – nájemné, ale nevztahovaly se na tyto organizace.
Usnesení
Kulturní komise doporučuje radě města zvážit podporu dlouhodobé činnosti místním
spolkům.
Hlasování: Pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0.
SCHVÁLENO
ad 2)
P. Myšková se dotazovala na zrušení pobočky Knihovny MJS na ulici Nádražní. P.
místostarostka seznámila přítomné s rozhodnutím rady města. Uzavření pobočky bylo
z úsporných důvodů s možností využít volné prostory k jiným účelům. Členové komise se
shodli v názoru, že z ekonomického hlediska je uzavření logické, ale komise upřednostňuje
sociologický přístup, komunitní setkávání.
Usnesení
Kulturní komise vyjadřuje nesouhlas s uzavřením pobočky knihovny MJS v ulici Nádražní.
Hlasování: Pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0.
SCHVÁLENO
P. Šimo se dotazovala:
- zda je možná jiná forma zasedání komise
Rada města schválila dne 5.10.2020 po dobu vyhlášeného nouzového stavu Dodatek
č. 2 k Jednacímu řádu komisí rady města bod č. 6, písmeno b – v závažných

případech může komise projednat a přijmout usnesení v záležitosti, která nesnese
odkladu formou elektronického projednání,
bod c) v závažných případech může komise jednat distančně (on line)
prostřednictvím komunikačních aplikací typu Webex, Skype atd.
-

monitoring kulturních akcí - umožnit členům komise přístup k nahlížení do
sdíleného kalendáře společenských akcí na webových stránkách města, možnost
prověří tajemnice komise.

-

Vitríny – komise v květnu jednala o odstranění různých vitrín ve městě. P. Šimo se
dotazovala na současnou situaci. P. místostarostka sdělila, že se postupně
odstraňují.

-

Překlady webových stránek Regionálního muzea do anglického a německého
jazyka – p. místostarostka toto prověří u vedoucího RgM.

-

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska – vstup města do sdružení
v současné době není aktuální.
Usnesení
Kulturní komise i nadále doporučuje radě města vstup města Žďár nad Sázavou do
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska.
Hlasování: Pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0.
SCHVÁLENO

-

TIC – vánoční dárky, podpořit provozovatele restaurací zakoupením poukázek do
jejich restaurace. Možnost prodeje v TIC prověří p. Sedlák, vedoucí odboru ŠKSM

-

Divadelní předplatné – p. místostarostka přislíbila jednat s ředitelkou DK o možnosti
dalšího divadelního předplatného, popř. zvýšit počet vstupenek mimo předplatné.

Závěrem předseda Sedláček poděkoval členům komise za jejich práci a popřál hodně zdraví,
optimismu a dobré spolupráce do roku 2021.

zapsala: Hrstková
schválil: Sedláček

