Komise:
Datum :
Přítomni:

Číslo materiálu : 15 / 02
Kulturní
21.5.2012 - 15:00 hod
P. Bečán, V. Lebedová, Z. Bönischová, L. Frankovicová, J. Fraňková, J. Mach,
Zd. Jeřábek, V. Veselý, T. Morawski, E. Vaňková

Omluveni:
J. Balham, Z. Bönischová
Host:
Člen RM:
Příští jednání: 18.6.2012 - 15:00 hod
1) Návrh usnesení pro RM :
bere na vědomí
zápis z jednání kulturní komise ze dne 21. května 2012

2) Program jednání komise včetně krátkého komentáře :
I. komise krátce diskutovala ještě k termínovému střetu akcí dne 2.6.2012. Ke Kutnohorskému
rockování a MHFKH se přidal ještě cyklistický závod, který by měl startovat ze stejného místa
jako se koná Kutnohorské rockování, tedy z prostoru Na Klimešce. Nakonec dostala komise
informaci (po telefonickém rozhovoru p. Morawského), že závod kol se přesunul do jiné lokality,
respektive že trasa závodu pojede jinudy. K možné kolizi by tak mohlo dojít pouze pokud půjde
o příjezdovou trasu na obě akce. Možné větší eskalaci problému pak nejspíše bylo zabráněno
dohodou pořadatele závodu s příslušným odborem MÚ.
Komise však shledává jako neprofesionální a nesystémové schvalování zápůjček
městských prostor, případně i náhradních prostor bez konzultace s příslušnými odbory
MÚ a IC. Pokud by se postupovalo správně, nedošlo by ke střetu termínů, protože RM
by na to byla upozorněna.
II. Členové komise se vzájemně poinformovali o zahájení projektu Europa Jagellonica a o kvalitě
výstavy v GASK. P. Ladra informoval komisi o ochotě ředitelky GASK se s komisí sejít, takže
OKCR pozve paní ředitelku Šorfovou na další jednání komise.
III. Noc literatury, akce GASK, do které byla zapojena i Městská knihovna – přišlo poměrně málo
lidí, což bylo škoda, protože vše bylo pěkně připraveno a ukázky byly dobře vybrané. Bohužel
propagace byla minimální, takže se to odrazilo v návštěvnosti.
IV. Plakátovací plochy – komise opětovně konstatovala naprosto zoufalý stav plakátovacích
ploch a poukázala na špatnou práci správce plakátovacích ploch – Technických služeb Kutná
Hora, s.r.o. S přístupem TS k výlepu jsou dlouhodobě špatné zkušenosti. Komise navrhuje
RM, aby příslušný odbor MÚ připravil vypsání poptávky na nového správce výlepových
ploch anebo oslovil přímo společnost Rengl, která spravuje plochy v Kolíně a Čáslavi a
reference jsou výborné. Zároveň se komise domnívá, že by mělo dojít k rozšíření počtu
výlepových ploch na cca 25 lokalit.
V. Komise měla poznámku k žádostem o granty – navrhuje, aby se do žádosti doplnila povinnost
žadatele zaslat termín akce, na kterou žádá podporu, na IC, aby byly všechny termíny včas
zaneseny do termínového kalendáře.
VI. Koncepce kultury – na materiálu se dále pracuje, připomínky pana Macha zašle OKCR panu
Morawskému, který je zapracuje do materiálu, který se stal výchozím pro další úpravy.
VII. Paní Vaňková informovala komisi o návštěvě Klubu UNESCO v Kroměříži, kde propagovala
Kutnou Horu a následné návštěvě členů kroměřížského klubu v Kutné Hoře, kde se jim velmi
líbilo a návštěva měla velmi přátelskou a tvůrčí atmosféru.

3) Připomínky, dotazy, návrhy k projednání v RM :
I. Komise doporučuje RM schvalování zápůjček městských prostor, případně i náhradních prostor
výhradně po předchozí konzultaci s příslušnými odbory MÚ a IC, aby nedocházelo k několika
zápůjčkám jedné lokality (nebo blízké) na jeden termín. Problematiku by vyřešilo jasné
stanovení a dodržování postupu při podávání žádostí o zapůjčení či využití městských prostor.
II. Komise doporučuje RM, aby příslušný odbor MÚ připravil vypsání poptávky na nového
správce výlepových ploch anebo oslovil přímo společnost Rengl, která spravuje plochy v Kolíně
a Čáslavi a reference jsou výborné. Zároveň komise doporučuje RM pověřit příslušný odbor MÚ
vytipováním dalších míst k umístění nových výlepových ploch tak, aby došlo k rozšíření
celkového počtu na 25 výlepových ploch.
III. Komise by se ráda na dalším jednání setkala s pověřeným zástupcem vedení města.
4) Reakce rady města :
Reakce rady města:
k bodu I. – ke kritice zápůjček měst. prostor a případnému střetu akcí neměla vůbec jedna
strana na termín 2. 6. 2012 podanou žádost (bezpředmětné).
K bodu II. – TS budou informovány, aby své služby vylepování zlepšily a ve spolupráci s OSM
vytipovaly další vhodná místa.

Zapsal: P. Ladra
Elektronicky ověřil: T. Morawski

