
Zápis z jednání Kulturní komise ze dne 23.01.2023 
 
Přítomni: Ing. Dagmar Zvěřinová; Mgr. Veronika Černá; Mgr. Ivona Králová;  Mgr et Mgr. 
Lenka Šimo, Bc;  Ing. Jan Havlík, MPA; Ing. Miroslav Keller; Bc. Lubomír Neumann, MSc. 
BA;  Dana Hrstková 
Omluven: -  
Garant: Ing. Martin Mrkos, ACCA 
Host: Jaroslav Hedvičák, místostarosta; Mgr. Petr Sedlák, vedoucí odboru ŠKSM 
 
Komise se sešla v pondělí 23. ledna 2023 v 16.30 hodin v Turistickém informačním centru na 
Staré radnici ve Žďáře nad Sázavou. 
Předsedkyně komise seznámila přítomné s navrženým programem jednání. 
 
Program:  

1. Prezentace TIC 
2. Různé 

K programu neměl nikdo z přítomných připomínky. 
 
Usnesení 
Kulturní komise schvaluje program svého jednání dne 23.01.2023. 
Hlasování: Pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0. 
SCHVÁLENO 
 
Ad 1) 
Turistické informační centrum bylo otevřeno v květnu 2020. Pan Košťál předložit informace o 
činnosti TIC, která se skládá z činnosti turistické a informativní. Obě funkce jsou vyrovnané.  
Přehled služeb: 
- kopírování a tisk, 
- poskytování informací občanům města a turistům (osobně, telefonicky a e-mailem), 
- aktualizace databází poskytovatelů služeb cestovního ruchu na Žďársku na webu Koruny 

Vysočiny, 
- aktualizace databází poskytovatelů ubytování a restauračních zařízení na Žďársku pro 

Vysočina Tourism, 
- aktualizace kalendáře akcí na webu města, Koruně Vysočiny a vysocina.eu, 
- správa a aktualizace facebookového profilu TIC a Žďárských farmářských  trhů, 
- příprava podkladů za Žďársko pro propagační materiály a turistické noviny Koruny Vysočiny 
- příprava měsíčního kalendáře akcí pro zadní stranu Žďárského zpravodaje, 
- aktualizace aplikace mobilního průvodce města, 
- vyjadřování k žádostem v dotačním programu Označování provozoven a obchodních domů 

(do 2022 včetně administrace DP), 
- žádosti o dotace z dotačního programu TIC Fondu Vysočiny, 
- prodej vstupenek ze sítě Colosseum příspěvkové organizace Kultura Žďár, 
- prodej vstupenek ze sítě TicketPortal včetně odvodů tržeb na účet provozovatele sítě, 
- prodej vstupenek na akce města (Concentus Moraviae, atp.), 
- prodej vstupenek na akce žďárských spolků bez nároku na provizi, 
- prodej vstupenek na akce komerčních subjektů (do 2022 bez nároku na provizi), 
- nákup a prodej sběratelských suvenýrů, regionálních publikací a zejména regionálních 

produktů*, 
- organizace Žďárského farmářského trhu (oslovení prodejců, rozmístění, vyúčtování), 
- spolupráce při pořádání akcí města jako Den Žďáru, Alotria na Farských, Rozsvícení 

vánočního stromu, Vánoční trh, Novoroční ohňostroj, 
- vyvěšování plakátů na akce žďárských spolků ve vitríně na náměstí Republiky. 
 
 
 



*Regionální produkty 
Pivo Santiniho hvězda a Santini 300 ze žďárského pivovaru Revolta 
Svíčka Zelená hora ze včelího vosku ze Včelařství Řezníček 
Medovina, propolisová mast a tinktura ze Včelařství Řezníček 
Síťová taška necovaná od žďárského výrobce, nositele tradice 
Modrotisk se vzorem žďárské hvězdy – chňapka a taška 
Milovské perníčky – půdorys ambitu Zelené hory, věž kostela sv. Prokopa 
Pikárecké perníkové preclíčky 
Igráček – Santini a Vejmluva, igráčkův koutek – originální igráček 
Desková hra „Jak dobře to u nás znáš“  
 
Chartitativní činnost TIC 
- prodej Puntíkového igráčka bez provize 
- prodej vstupenek na charitativní akce bez nároku na provizi 
- sbírkové místo Den veteránů a Tříkrálové sbírky 
- sběrné místo Stromu splněných přání Hitrádia Vysočina 
 
Otevírací doba - Certifikace TIC třída „B“ 
- říjen až květen PO-PÁ 8:00-17:00, SO 9:00-12:00 
- červen až září PO-PÁ 8:00-17:00, SO 9:00-12:00, 13:00-17:00, NE 9:00-12:00 
 

Tržby TIC 5-10,12/2020 5-12/2021 2022 

prodej zboží 205 455 Kč 233 766 Kč 339 902 Kč 

tisk a kopírování 456 Kč 2 442 Kč 2 657 Kč 

půjčovné za 
kola 

1 150 Kč 0 Kč 0 Kč 

TicketPortal 493 Kč 452 Kč 3 851 Kč 

CELKEM 207 554 Kč 236 660 Kč 346 410 Kč 

Kultura Žďár 0 Kč 521 420 Kč 1 521 070 Kč 

 

Návštěvnost TIC 5-10,12/2020 5-12/2021 2022 

Žďár nad 
Sázavou 

1 387 2 187 4 579 

Česká republika 4 926 6 056 6 061 

zahraničí 28 82 203 

CELKEM 6 341 8 325 10 843 

 
 
Na dotaz členů komise ohledně poplatků z prodaných vstupenek pan Košťál odpověděl,  že 
PO Kultura Žďár prozatím bez poplatku, komerční subjekty – 5%. Službu pro PO Kultura 
Žďár  bude město řešit v rámci spolupráce mezi ním a příspěvkovou organizací. 
 
Propagační materiál města 
Základní propagační materiál (skládačky) vytváří pracovníci TIC sami nebo ve spolupráci 
s OŠKSM. Nejvíce tištěného propagačního materiálu vzniká ve spolupráci s destinační 
společností Koruna Vysočiny. 
 
Vedoucí odboru p. Sedlák informoval komisi o plánované přestavbě radnice, studie bude 
členům komise zaslána e-mailem.  Přidaná hodnota celé budovy bude Kosinkova sbírka. 
 
 
Ad 2) 
Paní předsedkyně se informovala na kulturní akce v únoru 2023. Město pořádá v týdnu 
jarních prázdnin, v úterý 21. února 2023 edukativní akci pod názvem Maškary jdou – rej 



staročeských masek z Hlinecka. Ve spolupráci s PO Active – SVČ budou na Staré radnici 
dílničky pro děti, na pódiu na náměstí Republiky vystoupení folklorních žďárských spolků a 
program vyvrcholí procházkou tradičních maškar ze Studnic u Hlinska. Paní Šimo uspořádá 
v sobotu 18. února 2023 masopustní průvod. Oba subjekty se navzájem informovaly, 
společná propagace není možná. Po proběhlé diskuzi vedoucí odboru pan Sedlák žádá p. 
Šimo o nápravu za svá vyjádření na městském facebooku.  
 
 
 
Příští jednání komise bude 6. února 2023 v 16.30 hod na Městském úřadu ve Žďáře nad 
Sázavou v zasedací místnosti rady města. 
 
Program: 

1. Informace o vyúčtování DP Kultura 2022, 
2. Rozdělení žádostí v DP Kultura 2023 
3. Seznámení s metodikou hodnocení žádostí 
4. Různé 
 
 

 
 
 
zapsala: Hrstková 
schválil: Ing. Zvěřinová 
 


