Zápis z jednání Komise pro kulturu a cestovní ruch ze dne
2. 3. 2015

Začátek: 17.00 hodin
Ukončení: 19.30 hodin
Přítomni: P. Kappelová, M. Buček, E. Brázdová, M. Sysel, I. Ochrymčuková, R. Štěpanovská, M. Kadlec, M.
Sysel, J. Zacpal, V. Kovaříková, T. Zouhar
Nepřítomni: J. Schneider (omluven), R. Rohlínek (omluven)
Hosté: T. Komprs, F. Trnčák
Místo konání: Městský úřad Tišnov, krizový štáb

Program:
1) poznámky k jednacímu řádu, vyjádření se k anketě týkající se nových názvů tišnovských
ulic, tišnovské trhy
2) kontrola splněných úkolů z minulého zasedání komise
3) rozpočet pro rok 2015 a jeho připomínkování
4) oslavy 70 let od konce 2. světové války
-

ujasnit zodpovědné osoby/instituce za jednotlivé akce

-

propagace a organizace

-

rozpočet akce

5) různé
-

zkrácení otevírací doby MěKS (sekretariát), provozní doba a personální pokrytí Galerie
Jamborův dům

__________________________________________________________________________________

Ad1)
a)

jednací řád: obecné hlasování - když se komise nestihne sejít, hlasování přes internet; hlasování,
když se komise sejde, tak nepřítomní mohou hlasovat - elektronicky (e-mailem) či telefonickou

formou; 3 absence bez omluvy – dát ke zvážení Radě města
hlasování: 11-0-0

b) anketa:
ulice č. 1
1. Severní
2. Štěpánova
3. V. H. Macha
4. Kuthanova
5. Vetešníkových
hlasování 10-0-1

ulice č. 2
1. Krátká
2. Štěpánova
3. Pod Rozhlednou
4. Šmardova
hlasování 10-0-1

ulice č. 3
1. Lomená
2. Spojovací
3. Moukova
hlasování 10-0-1

Názvy dalších ulic KKCR odhlasovávat nebude – bezpředmětné
hlasování: 11-0-0

Zdůvodnění: místopis, důležité a významné osobnosti – podrobněji případně rozvede předsedkyně
c) tišnovské trhy
-

Komise navrhuje, aby MěKS zvážil odklon od původních trhových slavností (trhové slavnosti
nejsou a neměly by být primárně záležitostí škol a školek)

-

nyní je program stereotypní, prezentace škol a školek není tolik potřebná

-

ZŠ Smíškova už má jasný program (P. Kappelová má informace)

-

T. Komprs – informoval starosty (ostatní obce a vyznamenání na podzim 28. 10.)

-

T. Komprs – kontaktuje p. Fryčku, domluví s ním termín

-

článek v TN vyšel (I. Ochrymčuková, J. Zacpal, M. Sysel)

-

mustr plakátu dodá M. Syslovi T. Rybníček – má ho k dispozici, zpracuje a doplní grafik

-

plakát – loga se nevyřešily (není tam např. JMK, DSO; loga jednotlivých obcí nejsou potřeba) –

Ad2)

sežene T. Komprs
-

dotace byla podána, minulý týden odešla na kraj

-

vytvořit sekci na webu města, úkol zůstává (P. Kappelová, T. Komprs)

-

T. Komprs: na webu města by měl být kalendář – ideálně v rámci nových webových stránek
(které budou funkční od 1.4. 2015)

-

plaketa je ve výrobě

-

děkovný dopis panu Ondrovi – ano (T. Komprs); poděkování všem tvůrcům (tvůrci: Kateřina
Válková, Jiří Ondra, Michala Mrázová, Kateřina Hašková)– otázka je, zda finančně, někteří
členové nedoporučují

Ad3)
-

dotaz na rozpočet MěKS, T. Komprs sdělil podrobnosti, rozpočet bude přeposlán (P.
Kappelová)

-

rozpočet města se bude schvalovat 16.3.

-

obecně pro KKCR: 250 000 Kč se rozděluje na tišnovské akce, mimořádné dotace cca
300 000 Kč

-

pro cestovní ruch zatím nejsou vymezené žádné finance, od komise se očekává, že bude

v tomto bodě aktivní (do budoucna, např. pro rok 2016)
-

M. Buček – bylo by dobré stanovit konkrétní návrh na Radu města týkající se náplně
práce KKCR

-

Komise byla seznámena s rozpočtem města a bere ho na vědomí

Komise doporučuje rozpočet města ke schválení, pro rok 2016 navrhuje doplnit do rozpočtu
cestovní ruch pro podporu a rozvoj cestovního ruchu.
hlasování: 10-1-0

Ad4)
-

I. Ochrymčuková: pozvánky pozůstalým, které budeme zvát na akci – měli by je dostat s nějakým
časovým odstupem

-

kulturní program na 29.3. – M. Sysel a T. Zouhar se domluví

-

kulturní program na 9.5. – nejlépe kdyby hráli učitelé ze ZUŠ nebo velmi nadaní žáci, například
4-6 vstupů po pár minutách jako předěl

Ad5)
-

doplnit informaci v Jamborově domě do TICu i do galerie, že výstavou provázejí
zaměstnankyně TICu

-

nefunkční informační panel v TICu

-

komise žádá o informace týkající se činnosti a koncepce Jamborova domu, záměrů
města s touto budovou

-

komise se táže města na stav, údržbu a koncepci úpravy turistických tras na Květnici

Další schůze v pondělí 13.4. 2015.

Schválila: P. Kappelová

Zapsala: A. Ochrymčuková

