Zápis z jednání Komise pro kulturu a cestovní ruch Rady města Tišnova
č. 7/2017 ze dne 2. 10. 2017

Začátek: 17:00 h
Konec: 18:40 h
Místo: Městský úřad Tišnov, Ráboňova 117
Přítomni: PhDr. Irena Ochrymčuková, Michal Kadlec, Věra Kovaříková, Mgr. Eva Brázdová,
Mgr. Miloš Buček, Ing. Miroslav Pálka, Ing. Radka Štěpanovská, PhD., PhDr. Josef Zacpal,
Mgr. Tomáš Zouhar
Omluveni: Mgr. Jan Brdíčko, Mgr. Viktor Piorecký
Nepřítomni: Mgr. Ľubica Kubicová
Tajemnice: Ing. Daria Švecová

Předsedkyně komise přivítala přítomné členy a konstatovala, že je komise usnášeníschopna, dále
představila program jednání, který odsouhlasili všichni přítomní členové.
Program:
1) zpráva o jednání dílčí skupiny pro cestovní ruch (Dr. Štěpanovská) a připomínky k
její zprávě - (smysl a hranice destinační společnosti Koruna Vysočiny versus nově
vznikající destinační společnosti Brno a okolí zakládané Michalem Burianem)
2) investiční záměry města v červnu 2018 v oblasti ulice Riegrova
3) pozvání hosta PhDr. Libuše Beranové ohledně využití MAS na trhové slavnosti +
řešení koordinace slavností - změna - ředitel MěKSu
4) záležitosti z rady (info návrh na ceny města a čestné občanství)
5) různé
Ad 1)
R. Štěpanovská představila zprávu pracovní skupiny k destinační společnosti Koruna Vysočiny
(viz příloha)
Návrh na usnesení:
Komise pro kulturu a cestovní ruch Rady města Tišnova, jako iniciativní a poradní orgán,
žádá Radu města Tišnova o poskytnutí zprávy o činnosti destinační společnosti Koruna
Vysočiny za rok 2016, a to z důvodu shledání nedostatků při prezentaci této destinace (viz
příloha). Komise by se dále ráda seznámila s výhledem činnosti této destinační společnosti
na rok 2018.
Hlasování:

9/0/0

(pro/proti/zdržel se)

Usnesení bylo přijato.

Ad 2)
Předsedkyně komise a M. Pálka podali informace o tom, že investiční záměry města plánované
na červen 2018 na ulici Riegrova zde neomezí provoz ani pořádání kulturní akce.

Ad 3)
V pořádání trhových slavností, které jsou v gesci MěKS, došlo ke změně koordinátora.
Předsedkyně komise seznámila členy komise s informacemi týkající se využití MAS na trhové
slavnosti – dobrá praxe PRV (Program rozvoje venkova), které zaslala PhDr. Beranová. Konání
trhové slavnosti doplněné o tématiku chovatelství je plánováno na termín 21. 4. 2018.

A4)
Tajemnice komise spolu s předsedkyní seznámila přítomné členy s nominacemi na Ceny města
Tišnova a Čestné občanství, které schválilo Zastupitelstvo města Tišnova dne 25. 9. 2017.

Ad 5)
Různé:
a) informace I. Ochrymčukové – průběh a zhodnocení hodových slavností;
b) info k průběhu plánovaného happeningu oslav 17. listopadu;
c) R. Štěpanovská – informace o údržbě stezek včetně informačních tabulí a jejich
dobudování na Klucanině a jednání mateřského centra Studánka s vedením města;
d) úkol pro tajemnici – zjistit informace o průběhu a zajištění údržby pamětihodností a
naučných stezek;
e) informace a pozvání M. Pálka – putovní výstava „Má vlast cestami proměn“ –
22. 11. 2017 – beseda ke stavbám ve veřejném prostoru s arch. města Z. Vydrovou;
f) M. Buček – připomínky ke stavu poničené výmalby tišnovského nádražního podchodu a
stavu tišnovského nádraží; sjednocení otevírací doby v Jamborově galerii s dobou
prezentovanou na vstupu do těchto prostor;
g) požadavky komise na rozpočet města s ohledem na dotační program 2018:
Návrh na usnesení:
Komise pro kulturu a cestovní ruch Rady města Tišnova, jako iniciativní a poradní orgán,
v návaznosti na usnesení z jednání komise konaného dne 27. 2. 2017 doporučuje Radě
města Tišnova navýšení finanční částky pro řádné dotace 2018 – oblast kultura na

celkovou částku 500 000,- Kč, a to z důvodu nárůstu žadatelů, rozvoje kulturních aktivit a
projektů.
Hlasování:

9/0/0

(pro/proti/zdržel se)

Usnesení bylo přijato.

Termín příštího jednání: pondělí 30. 10. 2017 v 17:00 hod.
Zapsala: D. Švecová

Schválil: I. Ochrymčuková

