Číslo materiálu: 04/14

Komise:
Datum:
Přítomni:

Komise kulturní
15.2 2017 17:00 hod
L. Frankovicová, Mgr. T. Morawski, P. Bečán, J. Veselá, P. Apolen,
K. Špalková, V. Lebedová, Z. Jeřábek

Omluveni:

J. Fraňková, E. Vaňková, V. Veselý, E. Vaňková, J. Trešl, L. Kment
RNDr. I. Šanc, CSc.

Neomluveni:
Hosté:
Člen RM:
Příští jednání:

duben 2017

1) Návrh usnesení pro RM:
Rada města
bere na vědomí
zápis z jednání kulturní komise ze dne 15.2. 2017
2) Program jednání komise včetně krátkého komentáře:
a. Předseda komise přivítal přítomné členy a seznámil je s programem jednání.
1) Omluvy členů komise z jednání – L. Kment a V. Veselý – navrhl částečné pozastavení
členství, mají závažné důvody k neúčasti, ale aby mohla být komise při jednáních usnášení
schopná, navrhuje toto řešení. Omluvy ostatních členů lze tolerovat, důvod omluvy
z jednání je vždy zásadní. Všichni přítomní členové navrhované řešení odsouhlasili.
2) Granty 2016 – předseda T. Morawski pozval na jednání komise P. Ladru, aby byly
vysvětleny nesrovnalosti. P. Ladra – „na ZM při projednávání grantů zazněla řada nepravd.
Např. to, že kulturní komise nepřipravovala návrh projektů do CC (dr. Šanc), nebo to, že
návrh projektů do CC radě města kompletně připravilo oddělení školství a kultury a RM to
jen převzala (Bc. Starý). Oboje je nesmysl, stejně tak jako to, že jsem navrhl RM vyřazení
projektu Kutnohorské léto z CC. Vše je dobře patrné z audio záznamů jednání RM a ZM.
Nejsměšnější na celém projednávání grantů na ZM ale bylo, že celá diskuze byla naprosto
zbytečná, protože pokud měl někdo z přítomných nesouhlasný názor na připravený
materiál, měl podat konstruktivní protinávrh a ZM o něm mělo hlasovat. Tak se řeší
projednávané materiály a ne tím, že se hodinu honí nějaká „čarodějnice“, která vyřadila
nebo nevyřadila nějaký projekt. ZM jako vrcholný orgán řízení města má možnosti
materiál upravit, proto ho má ke schválení a na mě to dělalo dojem, že přítomní zastupitelé
sedí na svém prvním zasedání. Osobně je to pro mě zkušenost, ze které si pro sebe
vyvodím závěry. Alibistickým štítem pro neschopnost stát si za svým rozhodnutím
v budoucnu být už nehodlám. K roli komise jen to, že komise je poradním orgánem RM,
v podstatě bez kompetencí, takže rozčílení některých členů nad tím, že RM a ZM
nerespektuje výstupy z komise, je celkem zbytečné, protože statut komise je všem známý
od začátku vstupu členů do komise. Pokud se s tím někdo neztotožňuje, nemusí v komisi
pracovat. Pokud by komise chtěla být v otázce rozdělování grantů hlavním a za výsledek
plně odpovědným článkem, musel by se změnit grantový systém a role komise by se
musela posílit.“ Členové komise vyjádřili politování, že jejich společná práce, snažící se o
dodržení pravidel nastavených v grantovém programu schváleným radou města, je

následně radou posuzována i z hlediska politického.
3) Podchod na Hlavním vlakovém nádraží – T. Morawski informoval o záměru města KH,
které by financovalo výmalbu podchodu. Dle informací od vedení města zástupci SŽDC
slíbili, že výmalbu přetřou ochranným nátěrem proti poškození. Komise souhlasí – cokoliv
na zlepšení podchodu vítá, finanční prostředky cca 270 tis. Kč jsou odpovídající. Mělo by
se však myslet i na prostor nad podchodem, kde turisté nevědí kam. Minimálně by nebylo
problémem udělat na zemi nad schody šipky k vlaku směr město a na autobusovou
zastávku. Stejně tak by mohlo dojít k obnově v tomto prostoru umístěné mapy.
4) Různé: P. Bečán nesouhlasí s tím, že město nepřidělilo žádné finanční prostředky na
festival Creepe Teepee, P. Ladra - pořadatelé porušili výjimku z Vyhlášky o nočním klidu
a městem bylo zahájeno správní řízení o přestupku. P. Bečán vznesl dotaz, kolik občanů
v loňském roce podepsalo petici proti festivalu Creepe Teepy- J. Brandejská zjistí.
Na příští jednání bude pozvána paní místostarostka Ing. Moravčíková – granty a jejich
problematika, např. proč GASK jako příspěvkové organizace může o granty žádat a třeba
Městské Tylovo divadlo je z grantového programu vyloučeno…., P. Apolen – pokud není
udělen grant, měly by se podrobněji popsat důvody nejen to, že nejsou finanční prostředky.
Další jednání kulturní komise: duben 2017 – bude upřesněno.
adresa: komise.kultura@mu.kutnahora.cz
3) Připomínky, dotazy, návrhy k projednání v RM:
4) Reakce rady města:
Panu starostovi se nelíbí postoj komise, že rada v rozhodování o grantovém rozdělování postupovala i
z hlediska politického. Není pravdou, doporučil komisi si poslechnout záznam z jednání, kterého se
zúčastnila sl. Lebedová a pí Špalková.
Zapsali: Jaroslava Brandejská, Pavel Ladra
Kontrola: Mgr. Tomáš Morawski

