Číslo materiálu: 15/05
Komise:
Datum:
Přítomni:

Komise kulturní
14. 10. 2013 16:00 hod
V. Lebedová, J. Fraňková, T. Morawski, P. Bečán, Z. Jeřábek, L. Frankovicová, V.
Veselý, E. Vaňková, za MÚ P. Ladra

Omluveni:
Hosté:
Člen RM:
Příští jednání:

Z. Bönischová, J. Balham J. Mach,
Dana Vepřková
11. 11. 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 dne 14.10.2013

2) Program jednání komise včetně krátkého komentáře:
a) Komise byla seznámena s rezignací pí Zuzany Bönischové na funkci předsedkyně komise i na
členství v komisi. Komise proto přistoupila k volbě nového předsedy. Po krátké rozpravě se
komise jednohlasně shodla a zvolila novým předsedou komise pana Tomáše Morawského. Pan
Morawski se ujal předsednictví a jako svou zástupkyni potvrdil Veroniku Lebedovou. Společně
pak dále řídili zasedání komise.
b) Komise debatovala o hlukových limitech při konání kulturních a sportovních akcích. Je to
problém, který se řeší obtížně, protože limity stanovené zákonem jsou nastavené velmi nízko,
zvláště v nočních hodinách. Pokud by pořadatelé měli dodržovat všechny hlukové limity,
nemohlo by se v podstatě konat nic. Vše je tedy většinou na schopnosti pořadatele dohodnout se
s okolními obyvateli na tolerování akce.
c) Kulturní komise vznesla dotaz na mst. Vepřkovou ohledně parku pod Vlašským dvorem.
Proběhla prezentaci studie rekonstrukce na pracovním zasedání ZM. Studie má své zastánce, ale
i odpůrce, ale řešení, dle mst. Vepřkové, nabízí kvalitní, esteticky i prakticky propracované.
Financování by mělo jít ve třech etapách. Studie počítá i s letní scénou, což je dobré pro využití
parku. Problém by mohl nastat opět v oblasti dodržování hlukových limitů u konaných akcí, jak
tomu bylo i v minulosti.
d) Komise znovu debatovala o podobě festivalu Ortenova Kutná Hora. Shodla se, že by bylo
vhodné, aby vedení města začalo jednat s pořadatelem festivalu o kvalitnější produkci, resp.
větším důrazu na primární záměr akce, a to soutěž mladých básníků. Vzhledem k tomu, že
Město KH spolufinancuje akci v podobě grantu, by mělo i připomínkovat podobu festivalu a
vyžadovat změny.
e) Komise konstatovala, že dlouhodobá nepřítomnost pana Jana Balhama na jednáních komise
je již neúnosná a navrhne RM jeho odvolání z komise. Na příští zasedání si členové komise
rozmyslí návrhy nových členů – jeden návrh za pí Bönischovou a jeden na pana Balhama.
Předseda komise bude p. Balhama o této skutečnosti neprodleně informovat.

3) Připomínky, dotazy, návrhy k projednání v RM:
Kulturní komise doporučuje RM podmínit příspěvek / grant pořadatelům festivalu Ortenova
Kutná Hora úpravou dramaturgie akce a zlepšení produkce akce, a to dle návrhu, který pro RM
připraví kulturní komise.

4) Reakce rady města:
Rada, na základě komisí zvoleného pana Morawskeho, jmenovala tohoto do funkce předsedy kulturní
komise. Proběhla diskuse k bodu d) – pořádání festivalu Ortenova Kutná Hora. Jelikož se blíží termín
ukončení (31.10.) podávání žádostí o grant, není jisté, zda k některým změnám dojde, zda vůbec
stihnou podat svoji žádost. RM se více méně ztotožňuje s návrhem KK. Reakce rady: RM příspěvek
podmíní dle návrhu, který KK předloží.
Zapsal: Pavel Ladra
Elektronicky ověřila: Veronika Lebedová

