Číslo materiálu: 15 / 01
Komise:
Datum:
Přítomni:

Komise kulturní
13. 1. 2014 16:00 hod
V. Lebedová, J. Fraňková, Mgr. T. Morawski, P. Bečán, V. Veselý, L. Frankovicová,
J. Mach, za MÚ P. Ladra

Omluveni:
Hosté:
Člen RM:
Příští jednání:

Z. Jeřábek, E. Vaňková
17. 2. 2014 – 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 13. 1. 2014

2) Program jednání komise včetně krátkého komentáře:
a) Předseda komise přivítal členy v novém roce, posledním funkčním roce komise a popřál vše
dobré v práci i osobním životě.
b) Komise se vrátila k předchozím připomínkám k festivalu Ortenova Kutná Hora a dobodla se,
že zástupce pořadatele, Ing. Navrátil, bude pozván na březnové jednání komise, které bude dne
17. 3. 2014
c) Cena starosty – komise konstatovala, že si stojí za navrženými jmény a zároveň by ráda
věděla, jak se celá záležitost vyvíjí a jak jsou specifikovány podmínky pro udělení cen.
d) Předseda komise zavedl diskuzi k problematice hluku z kulturních akcí. Udělal si průzkum
v jiných, podobně velkých městech (Kroměříž, Třebíč a Litomyšl) a tato města to řeší vyhláškou.
Komise se dotázala na existenci podobné vyhlášky v KH. P. Ladra odpověděl, že ano, je vyvěšená
na webu města, ale jak je uplatňována v praxi, to neví. Členové se s obsahem vyhlášky mohou
seznámit individuálně. Komise spatřuje problém v mezidobí mezi zákonem stanovenou dobou
nočního klidu (tudíž nízké hladiny hluku) a případně povoleným koncem akce (např. 24:00).
Přestože pořadatel má od města povolenou prodlouženou dobu konání, v podstatě nese riziko
plynoucí ze zákona a rozhodnutí radnice ho těchto zákonných povinností nezbavuje. Což si ale
většina pořadatelů myslí. Předseda komise také sdělil, že například v Třebíči se jim poměrně
osvědčilo informovat o akcích, které mohou přesáhnout 22.00 hodinu, prostřednictvím místních
novin a to s dostatečným časovým předstihem. Komise žádá radu města, aby zajistila uveřejnění
článku v Kutnohorských listech, kterým požádá obyvatele města o shovívavost ke zvýšené
hladině hluku při konání kulturních, sportovních a společenských akcí v letní sezóně.
e) Stručně se komise dotkla i tématu grantů. Přítomní členové se shodli, že systém není až tak
špatný, ale celkem nepříjemnou záležitostí pro žadatele je jednoroční rozdělování středních
a velkých grantů. Komise by se vrátila k dvoukolovému rozdělování, jako tomu bývalo dříve,
aby i žadatelé, kteří připraví svou akci až po prvním termínu měli šanci o grant požádat.

3) Připomínky, dotazy, návrhy k projednání v RM:
1. Kulturní komise doporučuje RM uveřejnit v Kutnohorských listech článek občanům s prosbou
o toleranci při zvýšené hladině hluku u některých kulturních, společenských a sportovních akcích
konaných v letní sezóně v Kutné Hoře.
2. Žádá RM (resp. kancelář tajemníka) o informaci, jak bylo dále naloženo se zaslanými
nominacemi na Cenu starosty a jak bude celá záležitost dále řešena
4) Reakce rady města:
1. redaktor KHL zveřejní článek o toleranci hluku občany při kulturních akcích
2. Komisi bude informovat mst. Vepřková
Zapsal: Pavel Ladra
Elektronicky ověřil: Mgr. Tomáš Morawski

