Zápis z jednání Komise pro kulturu a cestovní ruch Rady města Tišnova
č. 9/2017 ze dne 6. 12. 2017

Začátek: 17:00 h
Konec: 19:00 h
Místo: krizová místnost budovy radnice, nám. Míru 111
Přítomni: PhDr. Irena Ochrymčuková, Mgr. Jan Brdíčko, Mgr. Miloš Buček, Ing. Miroslav
Pálka, PhDr. Josef Zacpal, Mgr. Ľubica Kubicová, Ing. Radka Štěpanovská Ph.D., Mgr. Eva
Brázdová,
Omluveni: Věra Kovaříková, Mgr. Tomáš Zouhar,
Nepřítomni: Michal Kadlec, Mgr. Viktor Piorecký
Tajemnice: Ing. Daria Švecová
Hosté: Mgr. Monika Chlupová Fruhwirtová, radní pro kulturu

Předsedkyně komise přivítala přítomné členy a konstatovala, že komise je usnášeníschopná. Dále
představila program jednání:
Program:
1) Informace hosta E. Špačkové o destinační společnosti Koruna Vysočiny
2) Zápis z kroniky za 2002 – doporučení x nedoporučení RM ke schválení
3) Informace M. Bučka o stavu, údržbě a systému péče o pamětihodnosti, turistické cíle
a veřejná prostranství (doplněno promítáním fotografií)
4) Reakce fin. odboru města na připomínky k rozpočtu
5) Informace o oslavách ke státnímu svátku „Den boje za svobodu a demokracii 1939,
1989“ seznámení s projektem v dalších letech
6) Žádost o mimořádnou dotaci z rozpočtu města Tišnova za účelem Podpoření kulturní
akce – ples gymnázia – žadatel Ondřej Liška,
Všichni členové komise odsouhlasili navržený program jednání.
Ad 1)
Předsedkyně komise představila Elišku Špačkovou, hosta komise, která podala podrobné
informace o fungování destinační společnosti Koruna Vysočiny, a jež vzali členové komise na
vědomí. V souvislosti s destinační společností jednotliví členové diskutovali o otázce začlenění
Tišnova do nově vznikající společnosti Brno a okolí.

Ad 2)

Předsedkyně komise otevřela další bod jednání, a to text zápisu do kroniky města Tišnova za rok
2002.
Návrh na usnesení:
Komise pro kulturu a cestovní ruch Rady města Tišnova, jako iniciativní a poradní orgán,
doporučuje Radě města Tišnova schválit text zápisu do kroniky města Tišnova za rok 2002.
Hlasování:

8/0/0

(pro/proti/zdržel se)

Usnesení bylo přijato.

Ad 3)
M. Buček podal podrobné informace stavu, údržbě a systému péče o pamětihodnosti, turistické
cíle a o veřejná prostranství, které doplnil o fotografie stavu jednotlivých objektů a míst.
V průběhu prezentace se k jednotlivým bodům vyjadřovali členové komise. Úkol pro tajemnici
komise – zajistit na příští komisi informace týkající se údržby tišnovského nádraží a spolupráce
města Tišnova se SŽDC (Ing. Souček), a dále zjistit informace o způsobu údržby rozhleden
v okolí města Tišnova v rámci DSO (manažerka L. Knechtová). V průběhu diskuse z pracovních
důvodů odešla E. Brázdová.
Návrh na usnesení:
Komise pro kulturu a cestovní ruch Rady města Tišnova, jako iniciativní a poradní orgán,
doporučuje Radě města Tišnova pro zkvalitnění služeb v rámci cestovního ruchu, vytvořit
systém provozu údržby a péče o pamětihodnosti, turistické cíle a veřejná prostranství a
využít k tomu obrazovou dokumentaci vytvořenou M. Bučkem.
Hlasování:

7/0/0

(pro/proti/zdržel se)

Usnesení bylo přijato.

Ad 4)
Tajemnice komise seznámila členy komise s odpovědí Ing. Jůzové, vedoucí finančního odboru
města, na připomínky k rozpočtu na rok 2018. Členové komise vzali odpovědi na vědomí (viz
příloha zápisu).

Ad 5)
Předsedkyně komise dále seznámila přítomné členy s průběhem oslav k státnímu svátku
17. listopadu v letošním roce, které proběhly z iniciativy občanských aktivistů za podpory města

Tišnova, a se záměrem pokračování projektu vzpomínkových akcí k výročí Dne boje za svobodu
a demokracii v příštím roce a gradací oslav v jubilejním roce 2019.

Ad 6)
Posledním bodem jednání byla žádost o mimořádnou dotaci Ondřeje Lišky za účelem uspořádání
plesu, který by měl navázat na tradici plesů tisovského gymnázia. Členové komise diskutovali a
vyjadřovali svoje názory. Shodli se na tom, že oceňují aktivitu mladých lidí; některým členům se
jevily jednotlivé položky rozpočtu nadsazené, chybělo rozepsání doprovodného programu či
upřesnění spolupráce s ostatními subjekty. Komise také upozornila na obtížnost vyúčtování přes
dvě účetní období. Během diskuze se musela z rodinných důvodů odejít L. Kubicová a tím se
komise stala neusnášeníschopná.
Návrh na usnesení:
Komise pro kulturu a cestovní ruch Rady města Tišnova, jako iniciativní a poradní orgán,
doporučuje Radě města Tišnova vyzvat žadatele mimořádné dotace na projekt „Tišnov
plesá“ Ondřeje Lišku, nar. 5. 6. 1996, bytem Osová Bítýška 58, k doplnění položkového
rozpočtu o předpokládané příjmy, ceny vstupného a konkretizovat podrobný popis
projektu.
Komise nebyla vzhledem k počtu přítomných usnášeníschopna, proto se nehlasovalo. Přítomní
členové podpořili svým vyjádřením výše uvedené doporučení.

Termín příštího jednání: bude upřesněno
Zapsala: D. Švecová

Schválil: I. Ochrymčuková

Příloha č. 1 – odpovědi vedoucí finančního odboru na připomínky k rozpočtu:
-

§ 3391 (Mezinárodní spolupráce v kultuře) - tento paragraf bude navýšen o 50 tis. Kč na zmíněnou
výměnnou kulturní akci – vystoupení tišnovských dětí - tanečníků v květnu v Sulejowě a naopak
polského souboru na Svátek hudby v červnu v Tišnově

- K dalším připomínkám:
Rozpočet města se sestavuje na základě Vyhlášky č. 323/2002 sb., o rozpočtové skladbě, ve znění
pozdějších předpisů . Náplně jednotlivých paragrafů , položek jsou v některých případech definovány
přesně, některé připouští zařazení např. ve více paragrafech a posuzování např. výdajů je mnohdy podle
citu a názory odborníků, auditorů mohou být různé.

Vzhledem ke skutečnosti, že obsah zmíněné Vyhlášky je pro praxi stručný , tak ke správnému zatřídění
slouží knihy- výklady odborníků na rozpočtovou skladbu. My využíváme dvě knihy od různých autorů.
-

V § 3399 jsou zahrnuty různé společensko kulturní akce, protože např. akce „sportovec roku“ není
výdaj do sportu a pokud bychom ho zařadili do sportu, tak by mohl někdo namítat , že se nejedená
o výdaj do sportu, a že tím zkreslujeme vynaložené výdaje v určité oblasti. To platí i pro ostatní
akce.
- § 3399, pol. 5021- zde jsou narozpočtovány dohody na společensko kulturní akce z důvodu toho, že
některé akce nerealizuje jenom MěKS , ale probíhají za spoluúčasti, podpory města
- KPOZ – je v § 3399 zahrnuta z důvodu, že toto zařazení je striktně uvedeno ve Vyhlášce
- § 3330 příspěvek na opravu kostela – je zde zahrnut opět z důvodu, že tento případ je uveden
v odborném výkladu
- § 3391, pol. 5169 : 150 tis. Kč – v příštím roce vedení města plánuje pozvání zástupců partnerských
měst
Hospodaření města je podrobeno každým rokem přezkumu a ze strany auditora nebyly k současnému
zatřídění položek rozpočtu výhrady.
Návrh rozpočtu města Tišnova je ve srovnání s ostatními obcemi předkládán veřejnosti ve velmi
podrobném rozsahu. Každého jednotlivce zajímá jiná oblast a není možné podrobně popisovat
jednotlivé položky. V minulosti byly vždy všechny dotazy zodpovězeny.
Ředitelé příspěvkových organizací projednávají své požadavky na příspěvek od zřizovatele se zástupci
města. Předkládají své maximální požadavky, přání. Finanční možnosti města, bohužel, nejsou
neomezené, proto jsou nadstandardní požadavky vyhodnoceny dle možností, důležitosti a priorit města.
Tak bylo postupováno i v případě příspěvku pro MěKS. Finální rozpočet byl upraven a zasílám ho
přílohou mailu. Bude navýšen o 100 tis. Kč za účelem pořízení Studie rekonstrukce velkého sálu MěKS
vč. foayer.

