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Komise kulturní
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L. Frankovicová, T. Morawski, P. Bečán, P. Apolen, V. Lebedová, A. Rezler,
V. Veselý, L. Kment, V. Balek, J. Skyva
J. Brandejská – administrátor komise
J. Fraňková, K. Daczická, K. Špalková,M. Trdličková, B. Buňka
B. Buňka, Š. Sokač

V. Šnajdr
březen – duben 2020

1) Návrh usnesení pro RM:
Rada města
bere na vědomí
zápis z jednání kulturní komise ze dne 10.2. 2020
2) Program jednání komise včetně krátkého komentáře:
a) Předseda komise přivítal přítomné členy a seznámil je s programem jednání, oslovil mst.
Šnajdra, co dle něj přinesl nový Dotační program financování kultury.
Mst. Šnajdr – Dotační program je možné připomínkovat do poloviny května, v čem systém
vyhovuje a co se naopak musí ještě doplnit, vylepšit. Jak řešit do budoucna projekty, které byly
dány přímo do rozpočtu – které projekty vyřadit, které projekty přidat. Jakou částku vyčlenit na
příspěvky na činnost organizací, v letošním roce bylo ohraničeno částkou 30 tis. Kč. V. Veselý
se ptal, zda budou příspěvky na činnost v roce 2021 zase omezené danou částkou – mst. Šnajdr –
příspěvků na činnost v oblasti kultury je vždy víc než v jiných oblastech, bude se řešit, až při
tvorbě rozpočtu na rok 2021, a to podle finančních možností města, mělo by se však vycházet
z nově nastaveného systému.
T. Morawski by viděl jako lepší připomínkovat Dotační program, respektive přímo z rozpočtu
podpořené akce až po proběhnutí většiny projektů, aby se mohlo hodnotit objektivně. Mst.
Šnajdr souhlasí, ale musí se stihnout předložit materiál na jednání Zastupitelstva města na září
2020, tak aby mohly být výzvy v Dotačním programu na rok 2021 vyhlášeny včas. Všechny
připomínky k Dotačnímu programu budou konzultovány s P. Ladrou.
Jako možné problematické aspekty programu se aktuálně jeví: špatné propisování důležitých
částí rozpočtu do tabulek poskytovaných hodnotitelům,
pozdní čas uzávěrky, vhodný by byl návrat na konec října,
umožnit přesouvání projektů mezi oblastmi, aby bylo možné, objeví-li se projekt evidentně
např. sportovní v jiné oblasti, aby byla možnost jej přesunout a ještě jej ohodnotit, aby takto
nedocházelo k propadnutí kvalitních projektů, které budou následně odsunuty pouze na možnost
žádat o malé granty.

T. Morawski seznámil členy komise s hodnocením letošních projektů, v oblasti kultura bylo
podáno 29 žádostí, z nich 10 bylo vyřazeno, nepatřily do oblasti kultura, nebo byly
vyhodnoceny jako projekty komerční, další se řešily dál, z nich 16 projektů sice prošlo bodově,
z toho však jeden byl vyřazen kvůli rozpočtu. Při hodnocení se zjistilo např., že vstupné se
vybere vyšší, ale v rozpočtu je uvedena nižší částka. Pracovní skupina velice kladně, i tady
z toho důvodu, hodnotila přítomnost jednotlivých předkladatelů, kteří na místě mohou vše
vysvětlit. Hodnoceno bylo ve finále 15 projektů, rozděleno bylo 705 tis. Kč. 145 tis. zbylo,
z toho 50 tis. Kč bude použito na projekt Kutnohorské léto – OPPŠK předloží Radě města
rozpočtové opatření a finanční prostředky budou přesunuty OCRM, které uzavře smlouvu
s jednatelkou společnosti Kutnohorsko.cz, o.p.s. pí Hanou Bendovou.
T. Morawski poděkoval pracovní skupině, která ohodnotila projekty a rozdělila finanční
prostředky. Na příští rok by bylo .dobré, kdyby bylo na hodnocení více času a projekty, které
nepatří do kultury, by se přesunuly do příslušných oblastí (sport, vzdělávání, sociální oblast).
T. Morawski – Rada města i Zastupitelstvo města schválily rozdělení finančních prostředků
na projekty beze změn.
V. Veselý se ptal, zda dělal nový systém žadatelům problém, T. Morawski podle informací
z oddělení kultury – dotazy byly, ale ne zásadní, systém se jeví jako vyhovující. Všem
žadatelům byla zaslána hodnotící tabulka pracovní skupiny, takže se mohou podívat, jak se
hodnotilo.
b) T. Morawski dále otevřel téma z minulého jednání kulturní komise – kutnohorské výlohy
a okrašlovací spolek – již to řeší komise cestovního ruchu – mají vytipováno několik výloh bude se řešit nastavení pravidel – město plán, jak mají výlohy vypadat má, musí se jen
dodržovat.
V. Veselý – výlohy v rohovém domě na Palackého náměstí, který patří městu a je
v nevyhovujícím stavu – nešlo by prostornou výlohu použít alespoň jako vývěsku na kulturní
a jiné akce. Mst. Šnajdr bude informovat vedení města a komisi příště seznámí se závěrem.
c) T. Morawski – v preghauzu Vlašského dvora proběhlo setkání vedení města s předsedy
a členy jednotlivých komisí. Předtím se ještě sešlo vedení s předsedy komisí, řešily se možnosti,
jak odměnit členy komisí. Bude se to řešit benefity od městských společností – každý měsíc
budou k dispozici volné vstupenky např. do Městského Tylova divadla, do GFJ, do Plaveckého
bazénu, Zimního stadionu atd. K dispozici budou i vstupenky na koncerty a akce, které
spolupořádá město. Během jednání byla diskutována možnost, řešit toto formou „kulturníchzážitkových stravenek,“ což bylo jako možnost kladně hodnoceno. Pan mst. zjistí možnosti.
d) Mst. Šnajdr informoval o Smlouvě o spolupráci mezi městem KH a GASK na letošní rok –
GASK bude převedena částka 100 tis. Kč a na základě toho může město využít 5x za rok
prostory v GASK – termíny jsou ve smlouvě uvedeny.
Dále informoval o přípravách Oslav 25 let zápisu KH na listinu UNESCO – 1. část programu
bude zveřejněna v březnových Kutnohorských listech a 2. část programu v červnových Kl. Akcí
je hodně, celé oslavy vyvrcholí 8. a 9.12.2020 – bude slavnostní otevření Vlašského dvora,
odborná konference, koncert pro veřejnost v Šultysově ulici atd.
T. Morawski vznesl dotaz k panu mst. Šnajdrovi, jak to bude v letošním roce s parkem pod
Vlašským dvorem – mst. Šnajdr – dokud není kolaudační řízení, nelze nic slibovat.
T. Morawski se dále mst. Šnajdra zeptal, jak budou probíhat přípravy na pořádání setkání
Hornických měst v roce 2022. Mst. Šnajdr – vzhledem k tomu, že se setkání bude konat až
v roce 2022, bude jmenována pracovní skupina, až po skončení oslav k zápisu KH na listinu
UNESCO.
V. Veselý – jak to bude s oživením Palackého náměstí, zda zde zůstanou tři prodejní „budky“,

které zde jsou teď. Mst. Šnajdr – pí Žáčková z vinařství Žáček provozovala jednu „budku“ celý
prosinec až do poloviny ledna, což bylo veřejností hodnoceno velice kladně, bohužel ale
onemocněla a i když další „budky“ byly nabízeny dalším prodejcům, nikdo nabídku nevyužil.
„Budky“ zde budou zatím umístěny do konce dubna 2020, pak se vyhodnotí situace a naplánuje
se, jak dál podle zájmu prodejců. Pokud by zájem byl, mohou se další „budky“ postupně
dokoupit.
V. Veselý – vznesl dotaz, jak je to s umístěním kamer ve Vlašském dvoře, Mst. Šnajdr o problému ví vedení včetně pana tajemníka, nešťastné umístění nevhodných kamer se řešilo
hned. Bohužel kamery byly součástí projektu. V. Lebedová – před jednáním kulturní komise se
byli s T. Morawskim informovat u vedoucího Odboru Památkové péče, kultury a školství, podle
informace Mgr. Seiferta dva objekty v Kutné Hoře nemůže řešit z pohledu památkové péče a to
je zrovna Vlašský dvůr a Chrám sv. Barbory – objekty patří do gesce Kraje !
Další jednání kulturní komise: březen - duben – přesné datum bude upřesněno
adresa: komise.kultura@konf.kutnahora.cz
3) Připomínky, dotazy, návrhy k projednání v RM:

4) Reakce rady města:
Zapsala: Jaroslava Brandejská
Kontrolu provedl: Tomáš Morawski

