Zápis z jednání Komise pro kulturu a cestovní ruch č. 9/2016
ze dne 14.11. 2016
Začátek: 17.00 hodin
Ukončení: 19.20 hodin
Přítomni: V. Kovaříková, I. Ochrymčuková, J. Zacpal, M. Buček, J. Schneider, R. Štěpanovská, E.
Brázdová
Nepřítomni: T. Zouhar, J. Brdíčko (omluven), M. Kadlec (omluven), M. Pálka
Hosté:
Místo konání: zasedací místnost radnice, Tišnov

Program:
1) konkretizování systému kritérií rozdělování dotací
2) zhodnocení Svatováclavských hodů, Tišnov v pohybu, TyJáTr Fest
3) harmonogram kulturních akcí na rok 2017
4) nastávající akce: burza minerálů (návrhy na její širší podobu do
budoucna), Adventní trhová slavnost v roce 2017, 150. výročí
narození JUDr. Josefa Drbala
5) mimořádná dotace - SRPG
6) různé
_____________________________________________________________________

Předsedkyně I. Ochrymčuková přivítala přítomné členy komise a představila program
jednání. Program byl změněn oproti původní pozvánce – byl přidán bod č. 5: mimořádná
dotace ze SRPG.
Hlasování: 7/0/0

ad1)
Komise pro kulturu a cestovní ruch rozpracovala systém kritérií rozpracování dotací
způsobem, že každému kritériu přidělila příslušný počet bodů, který odpovídá významu
a opodstatnění daného kritéria. Maximální počet bodů, které může daná žádost získat, je
60. Minimum bodů je stanoveno na 30. Žadatel, který nesplní minimálně 30 bodů,
nedostane se do dalšího posuzování dotace. Ostatní žadatelé a jejich požadavky budou
procentuálně zkráceny dle výše rozdělovaných financí.

Hodnocená kritéria:
-

historie spolku a výhled činnosti do budoucna /5 bodů/

-

činnost pro veřejnost /8 bodů/

-

poměr žádané dotace k početnosti cílové skupiny, početnost cílové skupiny a
realizátorů /8 bodů/

-

podpora spolupráce či spolufinancování (podíl na realizaci) více subjektů /5
bodů/

-

kvalita obsahu projektu /9 bodů/

-

potřebnost aktivit pro město a případný přesah (regionální, národní) /10 bodů/

-

připravenost žádostí /5 bodů/

-

přiměřenost nákladů a jejich zdůvodnění /10 bodů/

Metodika a rozpracování jednotlivých bodů bude upravena na základě případného
dalšího úkolu Rady města.

Návrh usnesení
Komise pro kulturu a cestovní ruch přidělila k osmi kritériím 60 bodů s návrhem,
aby se vytvořila interní skupina tří členů komise, která bude primárně
zpracovávat a bodovat žádosti o dotace. K tomuto materiálu se na jednání komise
vyjádří ostatní členové komise s možností pozměnění hodnocení.
Hlasování: 7/0/0 (usnesení bylo přijato)

ad2)
Komise vzala na vědomí krátké zprávy o výše zmíněných kulturních událostech a
jednotliví členové komise dostali prostor se k daným akcím vyjádřit. Všechny akce ze
září 2016 oživily město, což komise s uspokojením kvitovala. A. Ochrymčuková
upřesnila, že projekt Jsme offline - Tišnov v pohybu, na který bylo žádáno v podobě

mimořádné dotace, nakonec (i přes schválení jak KKCR, tak Radou města) finance z
města nevyužil a žádost byla stornována. Stalo se tak mimo jiné proto, že se podařilo
vybrat na portálu www.hithit.cz celou potřebnou částku od široké veřejnosti.
R. Štěpanovská navazuje krátkým pozitivním hodnocením akce Svatý Martin v Tišnově,
která proběhla 11.-12. listopadu 2016.

ad3)
Komise obecně doporučuje kulturním subjektům a organizátorům akcí dbát spíše na
tradici osvědčených větších akcí, prohloubit jejich účinek a celkově program obohatit –
než vymýšlet akce nové. Komise připomíná, že existuje kalendář akcí na
www.kulturatisnov.cz, který by stále mohl být využíván více než v současné chvíli je
všemi organizátory, aby jednotlivé akce nekolidovaly.

ad4)
Burza minerálů – již navázána širší spolupráce s SSK (pronájem haly) a zahájena byla
také komunikace s městem. Možnost více doprovodných programů, multiplikačních
efektů (spolupráce s restauracemi) atd. Předsedkyně I. Ochrymčuková apeluje na
členy komise, aby do příštího jednání přišli s konkrétními návrhy kulturního
rozšíření burzy minerálů.
Adventní trhová slavnost – v plném proudu příprav. Projekt koordinuje externě za
Městské kulturní středisko Mgr. Monika Chlupová Fruhwirtová.
150. výročí narození JUDr. Josefa Drbala – jednání s projektovou manažerkou ohledně
obsahu a získání možných dotací na akci, která by taková výročí důstojně oslavila. I.
Ochrymčuková do příště zjistí více podrobností a bude je komisi prezentovat.

ad5)
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 10.000,Kč pro Sdružení rodičů a přátel Gymnázia v Tišnově, a to na projekt „Mezinárodní festival
adventní a vánoční hudby s cenou Petra Ebena, Praha“.

Hlasování:
V plné výši: 7/0/0 (usnesení bylo přijato)

ad6)
M. Buček navrhuje tyto body a žádá o zpětnou vazbu z Rady města:
1) zpráva o letním kině (současný stav, budoucí vývoj)
2) architektonická studie Jamborova domu (rekonstrukce)
3) vyjádření ke QR kódům, které by měly být přiděleny na pamětihodnosti v Tišnově
4) Kdo bude novým garantem pro kulturu?
5) schůdnost vycházkových okruhů na Květnici
6) parkování před ZŠ Smíškova (busta Jan Amose Komenského)

Příští schůze komise proběhne 15. prosince v 17:00 v Kavárně Pohoda.

Schválila: I. Ochrymčuková
Zapsala: A. Ochrymčuková

