Zápis z jednání Komise pro kulturu a cestovní ruch Rady města Tišnova
č. 8/2017 ze dne 30. 10. 2017

Začátek: 17:00 h
Konec: 19:30 h
Místo: Městský úřad Tišnov, Ráboňova 117
Přítomni: PhDr. Irena Ochrymčuková, Mgr. Miloš Buček, Ing. Miroslav Pálka, PhDr. Josef
Zacpal, Mgr. Ľubica Kubicová, Mgr. Viktor Piorecký
Omluveni: Michal Kadlec, Ing. Radka Štěpanovská, Ph.D., Mgr. Eva Brázdová, Mgr. Jan
Brdíčko, Věra Kovaříková, Mgr. Tomáš Zouhar
Nepřítomni: Tajemnice: Ing. Daria Švecová

Předsedkyně komise přivítala přítomné členy a konstatovala, že komise není usnášeníschopná.
Dále představila program jednání:
Program:
1) Informace o oslavách ke státnímu svátku „Den boje za svobodu a demokracii 1939,
1989“ (IOchr.)
2) Informace k průběhu adventní trhové slavnosti (IOchr.)
3) Požadavky KKCR vyplývající ze zápisu č. 2/2017ze dne 27. 2. 2017 týkající se
dotačních titulů a odpovědi na ně (Švec.)
4) Informace o průběhu a zajištění údržby drobných staveb, kulturních památek a
naučných stezek (Švec.)
5) Různé:
a) Pozvánky na akce:
19.11. Audrey Martells (http://www.mekstisnov.cz/kulturni-akce/akce/audrey-martellswalter-fischbacher-trio)
5.12. Cotatcha Orchestra (http://www.mekstisnov.cz/kulturni-akce/akce/cotatchaorchestra);
b) zpracování kroniky města Tišnova – připomínky
Všichni členové komise odsouhlasili navržený program jednání.
Ad 1)
Předsedkyně komise I. Ochrymčuková seznámila přítomné členy s organizací plánovaných oslav
„Dne boje za svobodu a demokracii 1939, 1989“. Pozvala přítomné členy na vzpomínku v
předvečer státního svátku 16. 11. Nejprve na 16:30 do parku k tišnovskému kostelu, kde
proběhne pietní akt uctění památky obětí komunismu, a dále na 17:00 hod. na nám. Míru. Zde se

uskuteční happening za podpory tišnovských spolků, města Tišnova, pěveckého sboru z Lomnice
a především v přítomnosti přímých účastníků listopadových událostí roku 1989 v Tišnově.
Ad 2)
Předsedkyně dále seznámila přítomné členy s průběhem Adventní trhové slavnosti, která
proběhne dne 3. 12. 2017 (první adventní neděle), jejímž vyvrcholením by mělo být
rozsvěcování vánočního stromu na náměstí Míru.
Následovala diskuse členů komise, v rámci které se objevily různé názory na průběh adventního
programu (každou adventní neděli provozovat program na náměstí X velké množství akcí
v Tišnově a okolí). V návaznosti na diskusi se také objevily nové pozvánky na akce v Tišnově:
2. 12. 2017 – Adventní dílna v sále MěKS
9. 12. 2017 – Výlet do Babiččina údolí
Ad 3)
Tajemnice komise po předchozí konzultaci s Ing. G. Novákovou OKSVV (dotace) opověděla na
otázky, které vyvstaly při rozhodování komise o řádných dotacích roku 2017 (viz zápis č. 2/2017
ze dne 27. 2. 2017):
a) Informace k usnesení, ve kterém Komise pro kulturu a cestovní ruch doporučila Radě
města Tišnova rozšířit a konkretizovat dotační tituly – tento rok by byl například vhodný
vzdělávací dotační titul.
Odpověď - nový vzdělávací titul vznikl – nese název „Podpora vzdělávání pracovníků s dětmi a
mládeží“. Zpracovala jej Komise školská pro děti, mládež a rodinu a v případě schválení RM
bude zařazen do Dotačních programů 2018.
Reakce členů – vzdělávání může být určeno nejen pro děti a mládež, ale např, pro seniory.
b) Informace k usnesení, ve kterém Komise pro kulturu a cestovní ruch doporučuje Radě
města Tišnova, aby administrátor při vyhlašování dotačního programu v roce 2018
zveřejnil, konkretizoval a unifikoval formu povinných příloh (např. podrobného rozpočtu).
Odpověď – z pohledu administrátora je unifikace v rámci dotačních titulů dostačující – je
unifikovaná žádost a předložení povinných příloh (např. stanovy, statut, popis projektu …).
Rozpočet nelze unifikovat s ohledem na různorodost žadatelů, rozdílnost jednotlivých projektů,
co do obsahu i finanční náročnosti. Je na odborné komisi posoudit zda popis projektu či rozpočet
uvedený v žádosti je adekvátní či dostačující. Cílem dotačních titulů je podpora činnosti spolků a
ostatních subjektů v různých oblastech. Jakékoliv zvyšování složitosti a administrativy žádostí o
dotace v této oblasti povede k odrazení žadatelů o dotace.
Pálka – návrh vytvořit vzorové položkové rozpočty pro malé a velké projekty. Piorecký – návrh
vytvoření nového dotačního titulu „Individuální dotace“ a dotace víceleté.

A4)
Tajemnice komise po předchozí konzultaci s Odborem životního prostředí a Odborem správy
majetku a komunálních služeb seznámila přítomné členy s průběhem a zajištěním údržby
drobných staveb, kulturních památek a naučných stezek v Tišnově.
Odpověď – OSMKS naučné stezky, památky, pomníčky aj. udržuje průběžně. Cestičky a
prostranství jsou před létem sečeny. V loňském roce byla odvodněna hlavní svážnice; opravení
zborceného úseku cestiček na Květnici se plánuje do jara 2018. Květnice je přírodní památka,
podléhá tedy pod správku JMK – odbor životního prostředí. Ten se také, jako dotčený orgán,
vyjadřuje k veškerým opravám. Informační tabule na naučné stezce, která vede po Květnici, a
jejíž textovou část navrhl doc. Ing. J. Lacina, byla hrazena s prostředků JMK a tento má také
vyčleněné finanční prostředky k jejich údržbě. Návrhy na opravy tabulí naučné stezky je možné
hlásit na JMK – odbor životního prostředí, Ing. Čejková.
OSMKS přivítá jakékoliv návrhy na opravy památek, stezek apod. Buček – navrhl, že zmapuje
stav památek, křížků, pomníčků, stezek a cestiček a vytvoří seznamu, který by usnadnil práci
OSMKS.
Ad 5) Různé:
a) Pozvánky na akce:
19.11. Audrey Martells (http://www.mekstisnov.cz/kulturni-akce/akce/audrey-martellswalter-fischbacher-trio)
5.12. Cotatcha Orchestra (http://www.mekstisnov.cz/kulturni-akce/akce/cotatchaorchestra);
b) zpracování kroniky města Tišnova – připomínky do pátku 24. 11. 2017, tak aby v pondělí a
v úterý mohl být materiál připraven do RM
c) destinační společnost Koruna Vysočiny – úkol pro tajemnici – pozvat na KKCR Elišku
Špačkovou, která by podala informace o fungování Koruna Vysočiny
d) Předsedkyně komise seznámila a upřesnila další důležitá data kulturních a společenských
akci:
- 10. 02. 2018 - Masopust
- 17. 02. 2018 – Ples města Tišnova
- 21. 04. 2018 – Jarní trhová slavnost
- 27. 10. 2018 – Historický trh – vzpomínka na vznik I. ČSR

Termín příštího jednání: středa 6. 12. 2017 v 17:00 hod.
Zapsala: D. Švecová

Schválil: I. Ochrymčuková

