Zápis z jednání Komise pro kulturu a cestovní ruch Rady města Tišnova
č. 3/2019 ze dne 18. 3. 2019

Začátek: 17:00 h
Konec: 18:50 h
Místo: Městský úřad Tišnov, nám. Míru 111, místnost krizového jednání.
Přítomni: PhDr. Irena Ochrymčuková, Tomáš Buzrla, Ing. Radka Štěpanovská, , PaedDr. Petra
Kappelová, Michal Kadlec, Ing. Marcela Wágnerová, Mgr. Jan Brdíčko, PhDr. Josef Zacpal,
Barbora Peterková, Mgr. Tomáš Zouhar.
Omluveni:
Nepřítomni: Tajemnice: Ing. Daria Švecová
Hosté: 1. místostarosta a garant pro kulturu Ing. Karel Souček

Předsedkyně komise přivítala přítomné členy a hosta 1. místostarostu a garanta pro kulturu
Ing. Karla Součka, představila nového člena komise – Zdeňka Jílka, dále konstatovala, že komise
je usnášeníschopna. Následovalo představení programu jednání, který odsouhlasili všichni
přítomní členové.
Program jednání:
1)
2)
3)
4)
5)

Žádosti o dotace - oblast kultura 2019
Výročí roku 2019
Příprava letní trhové slavnosti
Plastika Jaroslav Zelený – umístění před budoucí smuteční síní
Různé

Ad 1)
Předsedkyně komise otevřela první bod jednání a to žádosti o dotace v oblasti kultura 2019.
vyslovila pochvalu tříčlenné pracovní skupině ve složení R. Štěpanovská, J. Brdíčko a M.
Kadlec, která se zhostila nelehkého úkolu, a to na základě stanovených pomocných kritérií a
dalších podrobných subkritérií (viz příloha) bodově ohodnotit žádosti o dotace, bodové
hodnocení provázat s procentuálním výstupem a tento promítnout do návrhů finančních
částek pro jednotlivé žadatele.

O takto navržených částkách ostatní členové dále diskutovali, vyjadřovali se k jednotlivým
kritériím, úrovni projektů, k zajištění vícezdrojového financování, použití vlastních prostředků či
zajištění sponzorů, dále se vyjadřovali ke konkrétním nákladům uvedených v žádostech,
k celkovým nákladům a příjmům projektů a přínosu pro město.
J. Brdíčko upozornil na skutečnost, že spolky žádající na provoz dokládají k žádosti o dotaci
výkaz zisků a ztrát za předchozí účetní období (zpravidla jej od účetních obdrží koncem března).

Připomínky, podmínky a požadavky komise na jednotlivé projekty:
Žadatel

Celková
výše
projektu

Požadováno

Účel

Připomínky/ požadavky komise

deTOX, z.s.

40 000

20 000

Hudební festival
BLUESOVÁ
POMLÁZKA, 7. ročník

Gratias Petr

28 000

14 000

Kapitoly z historie
českoslov. rockové hudby
– vzděl. koncert

tradiční projekt standardní úrovně

Katolická vzdělávací
jednota pod ochranou sv.
Josefa v Tišnově, z.s.

26 500

18 500

Provoz a akce tanečního
souboru KVJ v roce 2019

komise kladně hodnotila zapojení do veřejných
akcí

Klepáček Miroslav

54 800

21 920

Josef Šamánek Branou
nebes ku blankytu

Klub přátel fotografie
Tišnov o.s.

20 000

14 000

Fotografie pro propagaci,
prezentaci a osvět. činnost

tradiční projekt standardní úrovně

Klub přátel výtvarného
umění v Tišnově

15 000

10 500

Letní výtvarné výstavy
(červenec a srpen)

tradiční projekt standardní úrovně

Liška Ondřej

96 000

23 000

Tišnov plesá

nejsou uvedeni sponzoři projektu, chybí příjmy
z provozovaných bufetů na plese, vysoce
nadsazena položka nákladů na reklamu

Rodinné centrum Studánka,
z.s.

57 000

34 000

Kulturní akce pro rodiny s
dětmi

tradiční projekt; velký počet podpořených osob–
bez připomínek

Živý Betlém 2019

špatně uveden počet podpořených osob – žadatel
zaměnil počet podpořených osob s přímými
účastníky v projektu, kterých je 7 (počet
podpořených osob je mnohonásobně více než
uvádí)
komise upozornila na skutečnost, že v popisu
projektu je uvedeno, že sbor pořádá vystoupení,
která prezentují město Tišnov, tudíž doporučuje
RM Tišnova přidělit finanční prostředky
s podmínkou
účasti
pěveckého
sboru
Gymnázia Tišnov na akcích pořádaných
městem Tišnovem

Sbor Církve adventistů
sedmého dne Tišnov

10 000

7 000

Sdružení rodičů a přátel
Gymnázia Tišnov, z.s.

35 000

20 650

Podpora činnosti
pěveckého sboru při
Gymnáziu Tišnov, p.o.

Spolek Continuum vitae

150 000

50 000

Činnost a provoz Spolku
Continuum vitae

80 000

48 000

Edice uměleckých

Spolek přátel Josefa

komise kladně hodnotila, že spolek nezamlčel
vstupné a projekt má vícezdrojové financování
(sponzoři)

chybí sponzor projektu

budou dokládat výkaz zisků a ztrát
komise upozornila na velmi vysoký počet

katalogů s názvem
Krajinou!

Jambora, z.s.

Tělocvičná jednota Sokol
Tišnov

313 000

Tišnovsko

219 200

218 500

40 000

Sokolovna a Karasovo
divadlo 2019

IV. ročník TyJáTr FESTu
na Tišnovsku

vytisknutých všech tří uvedených katalogů a dále
nesrovnalost ve výnosu z prodeje katalogů (při
počtu 5000 ks katalogů a výnosu z prodeje
5000,- Kč vychází cena jednoho katalogu na 1,Kč)
-budou dokládat výkaz zisků a ztrát;
-tabulkový rozpočet
-komise konstatovala, že projekt nemá dobrou
dramaturgii, upozornila na období tří dnů, které
rozmělňují účast návštěvníků a dle přímých
účastníků předchozích ročníků, v pátek není
zaručena návštěvnost s ohledem na pracovní
den; dále upozornila na skutečnost, že Kuřim,
jako jedna z obcí, kde se má projekt uskutečnit
není členem DSO a na skutečnost, že Tišnov se
na projektu podílí již zapojením tišnovských
spolků a také tím, že platí členský příspěvek
v rámci DSO;
-komise dále upozornila, že za zmíněné obce,
kde TyJáTr fest probíhá, není v příjmech
projektu uveden finanční příspěvek (jedná se o
obce Nedvědice, Borovník, Kuřim)

Tišnovský komorní orchestr

88 000

50 000

Činnost Tišnovského
komorního orchestru

komise konstatoval, že TiKO žádá vlastně na
provozní náklady a spolky žádající na provoz, by
měly dle dotačních podmínek dokládat výkaz
zisků a ztrát za minulé účetní období a tento
komise požaduje doložit i po spolku TiKO

Válka Zdeněk

84 000

42 000

Metalové koncerty
METALWARS 2019

-komise upozornila na nejasnosti při počtu
podpořených osob – v žádosti o dotaci je
uvedeno 300 podpořených osob včetně
účinkujících, kterých dle popisu projektu je 100;
-dále nesouhlasí cena vstupenky a příjem ze
vstupného

Za sebevědomé Tišnovsko,
z.s.

40 000

27 500

Podpora Rodinného
divadelního festivalu
v roce 2019

-projekt nemá tradici a nemá specifikovanou
dramaturgii

1 356 500

659 570

Celkem

----------------

Postupnou diskusí a zvážením všech připomínek přítomných členů došlo k několika změnám.

Návrh na usnesení:
Komise pro kulturu a cestovní ruch Rady města Tišnova, jako iniciativní a poradní orgán,
doporučuje Radě města Tišnova schválit nebo doporučit Zastupitelstvu města Tišnova
přidělení výše finančních prostředků pro jednotlivé žádosti v řádných dotacích v oblasti
kultura pro rok 2019 dle přiložené tabulky a reflektovat podmínky a požadavky komise na
jednotlivé žadatele uvedené v zápise z jednání.
Hlasování:

11/0/0

(pro/proti/zdržel se)

Usnesení bylo přijato.

Žadatel

Celková
výše
projektu

Požadováno

Účel

Návrh komise

deTOX, z.s.

40 000

20 000

Hudební festival
BLUESOVÁ
POMLÁZKA, 7. ročník

12 000,-

Gratias Petr

28 000

14 000

Kapitoly z historie
českoslov. rockové hudby
– vzděl. koncert

10 500,-

Katolická vzdělávací
jednota pod ochranou sv.
Josefa v Tišnově, z.s.

26 500

18 500

Provoz a akce tanečního
souboru KVJ v roce 2019

18 500,-

Klepáček Miroslav

54 800

21 920

Josef Šamánek Branou
nebes ku blankytu

14 500,-

Klub přátel fotografie
Tišnov o.s.

20 000

14 000

Fotografie pro propagaci,
prezentaci a osvět. činnost

9 500,-

Klub přátel výtvarného
umění v Tišnově

15 000

10 500

Letní výtvarné výstavy
(červenec a srpen)

3 500,-

Liška Ondřej

96 000

23 000

Tišnov plesá

7 000,-

Rodinné centrum Studánka,
z.s.

57 000

34 000

Kulturní akce pro rodiny s
dětmi

34 000,-

Sbor Církve adventistů
sedmého dne Tišnov

10 000

7 000

Živý Betlém 2019

7 000,-

Sdružení rodičů a přátel
Gymnázia Tišnov, z.s.

35 000

20 650

Podpora činnosti
pěveckého sboru při
Gymnáziu Tišnov, p.o.

10 000,-

Spolek Continuum vitae

150 000

50 000

Činnost a provoz Spolku
Continuum vitae

50 000,-

80 000

48 000

Edice uměleckých
katalogů s názvem
Krajinou!

36 000,-

Tělocvičná jednota Sokol
Tišnov

313 000

218 500

Sokolovna a Karasovo
divadlo 2019

201 000,-

Tišnovsko

219 200

40 000

IV. ročník TyJáTr FESTu
na Tišnovsku

20 000,-

Tišnovský komorní orchestr

88 000

50 000

Činnost Tišnovského
komorního orchestru

45 000,-

Válka Zdeněk

84 000

42 000

Za sebevědomé Tišnovsko,
z.s.

40 000

27 500

1 356 500

659 570

Spolek přátel Josefa
Jambora, z.s.

Celkem

Metalové koncerty
METALWARS 2019
Podpora Rodinného
divadelního festivalu
v roce 2019

----------------

17 000,14 000,509 500,00

Návrh na usnesení:
Komise pro kulturu a cestovní ruch Rady města Tišnova, jako iniciativní a poradní orgán,
doporučuje Radě města Tišnova nerozdělenou - nedočerpanou částku 40 500,z alokovaných finančních prostředků (celková výše 550 000,-) pro řádné dotace oblast
kultura 2019 ponechat k použití pro případné mimořádné dotace v oblasti kultury.
Hlasování:

11/0/0

(pro/proti/zdržel se)

Usnesení bylo přijato.

Ad 2)
Předsedkyně komise otevřela další bod jednání, a to výročí a akce roku 2019:
1) „Jeden svět“ - hlavní část projekce bude probíhat v Tišnově v době od 21. 3. -23. 3.
2019;
2) 7. 4. 2019 – zahájení výstavy v Podhoráckém muzeu „Cesta do pravěku“ – jedna
z množství konaných akcí k 90. výročí existence Podhoráckého muzea sbírkotvorného muzea v Tišnově a na Tišnovsku;
3) 13. 4. 2019 – dopoledne - Jarní trhová slavnost – za účasti řady tišnovských spolků
4) Slavnostní otevření rodinné naučné stezky na Klucanině – Studánka 27. 4. 2019;
5) 19. 5. 2019 – Výstava v Podhoráckém muzeu – Co vvšechno je muzeum:
6) 28. 5. 2019 – Den dětí ve Studánce – dopoledne;
7) 2. 6. 2019 – Memoriál Ivo Medka;
8) 10. 6. 2019 – Magister optimus – ocenění nejlepší učitel;
9) Letní trhová slavnost – 22. 6. 2019 – zapojení 7 jubilantů roku - Klubu českých turistů,
Podhoráckého muzea, ZUŠ Tišnov, INSPIRO, Studánky, Art Periscope, Lesního
rodinného klubu;
10) Den hudby 23. 6. 2019 + oslavy 70 let ZUŠ – koncertní program;
11) Konec školního roku - pátek 28. 6. 2019;
12) Studánkové narozeniny – 6. 9. 2019 odpoledne – výročí 15 let;
13) Září 2019 – elegance historických vozidel;
14) Podzim – 20. let založení - Inspira – střediska volného času Tišnov;
15) Říjen 2019 –„Tišnovská padesátka“ – KČT – 90. let existence v Tišnově (49. ročník);
16) 28. 10. 2019 – udělování „Cen města a čestného občanství“;
17) 11. 11. 2019 – Martinský pochod – organizátor Studánka;

18) 12. 11. 2019 - Sametová revoluce – Podhorácké muzeum;
19) 17. listopad – 30. výročí „Sametové revoluce“.

Ad 3)
Letní trhová slavnost – 22. 6. 2019 – zapojení 7 jubilantů roku - Klubu českých turistů,
Podhoráckého muzea, ZUŠ Tišnov, INSPIRO, Studánky, Art Periscope, Lesního rodinného
klubu. Vystupovat budou v dopoledním pestrém komponovaném programu, prezentovat se
budou ve stáncích, popř. dílničkami.

Ad 4)
Komise přistoupila k dalšímu bodu jednání, konkrétně k problému umístění plastiky, kterou
zhotovil umělecký kovář Jaroslav Zelený dle návrhu a modelu akad. sochaře Jiřího Marka
(1914 -1993) v prostoru „nového hřbitova“ či před budoucí smuteční síní. Představuje loučícího
se člověka se svým blízkým. Ruka na ležící hlavě symbolizuje poslední rozloučení (pohlazení).
O konkrétním umístění bude definitivně rozhodovat architekt Jura – autor projektu smuteční
síně.
Návrh na usnesení:
Komise pro kulturu a cestovní ruch Rady města Tišnova, jako iniciativní a poradní orgán,
bere na vědomí možnou instalaci plastiky Jaroslava Zeleného v prostoru nového hřbitova a
pro další rozhodování doporučuje Radě města Tišnova nechat vytvořit trojrozměrnou
vizualizaci jejího možného umístění.
Hlasování:

11/0/0

(pro/proti/zdržel se)

Usnesení bylo přijato.

Ad 5)
Různé:
-

upozornění na termíny uzávěrek Tišnovských novin – viz http://tisnovskenoviny.cz/;

-

Ing. K. Souček – garant pro kulturu – požádal všechny přítomné, aby se zamysleli nad
možností umístění sochy sv. Václava od autora R. Bárty. V diskusi padla zmínka o
umělecké soutěži;

-

přehled akcí roku 2019 („pel mel“ kulturně společenským životem Tišnova a okolí
bude aktuálně doplňován pro potřeby členů komise);

-

pozvánka na JAZZ FEST.

Termín příštího jednání:
29. 4. 2019 v 17:00 hod. na MěÚ Tišnov, prostory budou upřesněny.

Zapsala: D. Švecová

Schválila: I. Ochrymčuková

