Zápis z jednání Komise pro kulturu a cestovní ruch č. 6/2016
ze dne 8.8. 2016
Začátek: 17.00 hodin
Ukončení: 18.45 hodin
Přítomni: J. Brdíčko, P. Kappelová, V. Kovaříková, M. Pálka, T. Zouhar, I. Ochrymčuková, M. Kadlec,
J. Zacpal
Nepřítomni: J. Schneider, R. Štěpanovská (omluvena), E. Brázdová (omluvena), M. Buček
(omluven)
Hosté: T. Komprs
Místo konání: krizová místnost radnice, Tišnov

Program:
1) projednávání mimořádné dotace – a) TyJáTr FEST, b) Jsme offline - Tišnov
v pohybu
2) koncepce cestovního ruchu
3) různé
_____________________________________________________________________

Předsedkyně P. Kappelová přivítala přítomné členy komise a představila program
jednání. Komise program odhlasovala takto:

Hlasování: 8/0/0

Vzhledem k počtu zúčastněných je KKCR usnášeníschopná.

ad1)
a) mimořádná dotace TyJáTr FEST
T. Komprs představil celý projekt s názvem TyJáTr FEST, ve zkratce popsal program a
jeho regionální ráz. Zdůvodnil, proč DSO žádá o mimořádnou dotaci, nikoli o řádnou –
hlavním důvodem je nedostatečná dotace z Jihomoravského kraje, pročež je potřeba
festival výjimečně dofinancovat ze zdrojů města. Pohovořil také o dlouhodobé
udržitelnosti, o výhledu do budoucna, o přesouvání hlavního centra festivalu i do jiných
měst či městysů.

Návrh usnesení
Komise pro kulturu a cestovní ruch Rady města Tišnova doporučuje Radě města Tišnova
schválit poskytnutí mimořádné dotace z rozpočtu města Tišnova v celkové výši 49.000,Kč pro DSO Tišnovsko, a to na projekt „TyJáTr FEST“.

Hlasování:
V plné výši: 8/0/0 (usnesení bylo přijato)

b) mimořádná dotace Jsme offline - Tišnov v pohybu

Návrh usnesení
Komise pro kulturu a cestovní ruch Rady města Tišnova doporučuje Radě města Tišnova
schválit poskytnutí mimořádné dotace z rozpočtu města Tišnova v celkové výši 32.000,Kč pro SRPG, a to na projekt „Jsme offline - Tišnov v pohybu“.

Hlasování:

V plné výši: 8/0/0 (usnesení bylo přijato)

ad2)
J. Brdíčko uvedl, jaký smysl má koncepce pro město Tišnov – konkrétně zmínil možnost
revitalizace areálu Porta coeli ve spolupráci s obcí Předklášteří. T. Komprs doplnil svou
představou – „živého opatství“ (výroba medu, hospodářská zvířata atd.).
Hlavní body cestovního ruchu: Muzeum města Tišnova, výstava minerálů, rozhledna,
trhové slavnosti, Svatováclavské hody, Galerie Jamborův dům, Stezka hrdelního práva.

J. Brdíčko pokračuje: kultura - Tišnovské kulturní léto, služby (nemůžeme přímo
ovlivnit, ale je nutně s nimi počítat), přírodní rozměr – Králova jeskyně, Květnice,
Klucanina, sport – např. vytvoření bike parku „Porta trails“, cyklostezka „Jamborova
stezka“ z Tišnova až na Vysočinu (místa, kde J. Jambor maloval). V nejbližší době
koncepci, kterou J. Brdíčko v současné době vytváří, rozpošle všem členům komise.
M. Pálka a I. Ochrymčuková doporučují pročíst návrhy ze Strategického plánu města
Tišnova z roku 2013.
T. Komprs – bylo by dobré udělat z Mezinárodní expozice minerálů Tišnov větší akci,
nabídnout kulturní program a další služby (gastronomie atd.). Není od věci, aby město
oslovilo místní restauratéry a pokusilo se recipročně spolupracovat na koncepci
cestovního ruchu.
J. Zacpal – postavit program na několika kvalitních kulturních akcí: burza minerálů,
trhové slavnosti, kulturní léto a tak dále. Je dobré je pospojovat v nějaký celek, uvést ho
do brožury a všude propagovat.
M. Pálka navrhuje spolupráci s Českými drahami a slevami, které budou poskytovány
turistům.

ad3)
Komise pro kulturu a cestovní ruch Rady města Tišnova doporučuje Radě města Tišnova
schválit odvolání člena komise Jana Schneidera, který má více než tři neomluvené
absence (dle jednacího řádu).

Komise byla seznámena s připravovanou rezignací předsedkyně komise PaedDr. Petry
Kappelové ze zdravotních důvodů k 31.8. 2016 a doporučuje jmenovat jako novou
předsedkyni PhDr. Irenu Ochrymčukovou. V Komisi kulturní a školské působila jako
místopředsedkyně a její přínos pro kulturu v Tišnově je nesporný. Doporučená členka I.
Ochrymčuková se jmenováním souhlasí.
Hlasování:
7/1/0

Komise také podává návrh také na nového místopředsedu:
1) Miloš Buček: 1 hlas
2) Josef Zacpal: 3 hlasy
3) Jan Brdíčko: 7 hlasů
Komise pro kulturu a cestovní ruch doporučuje jmenovat jako nového místopředsedu
Mgr. Jana Brdíčka.

Termín příští schůze je stanoven na středu 7. září 2016 (místo bude upřesněno).

Schválila: P. Kappelová
Zapsala: A. Ochrymčuková

