Číslo materiálu: 15/03
Komise:
Datum :
Přítomni:

Komise kulturní
17. 4. 2013 16:00 hod
J. Mach, L. Frankovicová, V. Lebedová, T. Morawski, P. Bečán, V. Veselý

Omluveni:
Neomluveni:
Hosté:
Člen RM:
Příští jednání:

Z. Bönischová
J. Fraňková, E. Vaňková, Zd. Jeřábek, J. Balham
Mgr. D. Vepřková
15. 5. 2013 v 16:00 hod | malá zasedací síň Vl. dvůr

1) Návrh usnesení pro RM:
I. b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání kulturní komise ze dne 17. dubna 2013

2) Program jednání komise včetně krátkého komentáře:
a) V. Lebedová shrnula zápis z předchozího jednání komise, dále informovala komisi o otevření nové
expozice ve Vlašském dvoře. Hodnotí ji kladně, pěkně provedené zpracování, čistá instalace. V. Veselý
– je opačného názoru, nová expozice se mu zdá prázdná a do prostoru Vlašského dvora příliš moderně
pojatá. Pro prohlídky s kostýmovaným průvodcem se prakticky vůbec nedá použít. Dále by ho
zajímaly orientačně celkové náklady na rekonstrukci expozice – V. Lebedová slíbila, že náklady zjistí a
bude p. Veselého a komisi informovat.
b) P. Ladra informoval komisi o další fázi přípravy knihy Čestní občané města Kutná Hora. Proběhlo
poptávkové řízení na dodavatele, ze sedmi oslovených se vrátily v požadovaném termínu čtyři
nabídky. Kniha by měla být vydána cca okolo konce května.
c) V. Veselý vznesl dotaz na Alfa Club – jaké je finální využití po proběhlém výběrovém řízení? Mst.
Vepřková – vítěz výběrového řízení je Fit studio Jitky Brachovcové. Měla nejlépe zpracovaný projekt
s vizí do dalších let, provoz zná z dřívějška, protože již v klubu působila. Pokud se nestane něco
nepředvídatelného, mělo by jít o využití trvalého charakteru.
c) T. Morawski vznesl dotaz na situaci kolem Dačického domu. Mst. Vepřková – pokračují jednání
s Univerzitou Pardubice, hledá se výhodné řešení pro obě dvě strany.
d) V. Lebedová se zeptala na vývoj sdíleného kalendáře. P. Ladra – dle zadání z vedení města proběhl
sběr dat na příslušných odborech MÚ, které byly předány na IT oddělení MÚ. V současné chvíli by
mělo dojít ke zpracování dat a programování aplikace pro sdílený kalendář, což by měla udělat IT
komise a IT oddělení. Časově to bude určitě náročnější, takže vznik kalendáře si určitě nějakou dobu
ještě vyžádá.
e) V. Veselý se zeptal na situaci kolem zmiňované rekonstrukce parku pod Vlašským dvorem. Mst.
Vepřková – probíhají čistící práce, prořezy stromů a keřů apod. a připravují se opravné práce
kamenných prvků a zdí.
f) T. Morawski vznesl dotaz, jestli by do prostoru parku, alespoň té části, kde je altán, nemohla být

instalována bezpečnostní kamera. Dochází k devastaci opraveného altánu, skupinky osob místo ničí,
znečišťují apod. MP je nedaleko, ale o situaci v parku přehled nemá.
g) P. Bečán vznesl kritickou připomínku k dále trvajícímu černému výlepu, a to i u akcí, které jsou
financované z grantového systému města. To je nepřípustné a pořadatelé by měli pocítit postih např. ve
formě nepřidělení dalšího grantu apod., nehledě na to, že jde o přestupek. Mst. Vepřková – je potřeba
místa s černým výlepem nafotit, aby bylo možné dokladovat nežádoucí postupy pořadatele.
h) P. Bečán se zeptal na předzahrádku na Palackého náměstí, vedle Sankturinovského domu. Jak to při
akcích a proč se povolila, když esteticky do prostoru vůbec nezapadá. Mst. Vepřková – povinnost
provozovatele je při akcích jí odstranit. V současné době se prozkoumávají podmínky povolení,
protože zřejmě provozovatel neoprávněně změnil tvar předzahrádky a podobu. Otázka jsou i vývěsní
štíty obchodů a provozoven. Situace je špatná (a to i v případě tohoto obchodu) a bylo by potřeba se
nad tímto zamyslet a zkusit vytvořit nařízení, vyhlášku apod., která by toto regulovala.
ch) L. Frankovicová vznesla dotaz na možnost turistického značení v okolí autobusového nádraží směr
centrum. Turisté se na autobusovém nádraží špatně orientují a když jim nepomůže řidič autobusu, mají
problém najít správný směr, pokud chtějí jít do centra zespodu.
P. Ladra – je to otázka pro komisi cestovního ruchu. Dotaz bude KCR předán.
3) Připomínky, dotazy, návrhy k projednání v RM:
Ad e) Komise žádá radu města o zahájení projednávání (případně pověření velitele MP) a
úředních postupů k realizaci instalace bezpečností kamery do prostoru horní části parku pod
Vlašským dvorem, resp. tak, aby kamera snímala mimo jiné i dřevěný altán umístěný na terase
parku.
4) Reakce rady města:
Ad e) RM pověřuje hledáním řešení MP (prostředky na kameru) a častějšími kontrolami parku
(altánu)

Zapsal: P. Ladra
Elektronicky ověřila: Veronika Lebedová

