Číslo materiálu: 4 /04
Komise:
Datum:
Přítomni:

Komise kulturní
2. 9. 2015 17:00 hod
L. Frankovicová, Mgr. T. Morawski, V. Veselý, Mgr. D. Vepřková, Bc. O. Dekojová,
E. Vaňková, Z. Jeřábek, P. Bečán, J. Veselá, K. Špalková
J. Fraňková, T. Gryč

Omluveni:

RNDr. I. Šanc, CSc., J. Trešl, P. Apolen, V. Lebedová,

Neomluveni:
Hosté:
Člen RM:
Příští jednání:

V. Latislav, D. Jelínek, L. Kment

3. listopadu 2015 od 17:00 hod – Vlašský dvůr – malá zasedací místnost

1) Návrh usnesení pro RM:
I. b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání kulturní komise dne 2. 9. 2015
II. o d v o l á v á
pány Dominika Jelínka a Ladislava Latislava z funkce člena kulturní komise z důvodu opakované
neúčasti na jednáních komise
2) Program jednání komise včetně krátkého komentáře:
a. Předseda komise přivítal přítomné členy a Mgr. Pavla Ladru, který seznámil členy komise
s návrhem Výzvy grantového systému a s hodnocením grantového systému na rok 2016.
Materiál připravil P. Ladra, na základě kompromisního návrhu vzešlého z jednání předsedů
komisí kulturní, školské a sportovní.
P. Ladra upozornil na nastávající změny grantového systému např. žádost bude hodnotit jeden
hodnotitel, dále budou žádosti hodnoceny a diskutovány v jednotlivých komisích – výstupy
z komisí budou včetně finančních návrhů předloženy na jednání Rady města Kutná Hora.
Zvláštní kategorie Calendarium Cuthna bude opět vybrána radou města.
D. Vepřková kvůli termínu vyhlášení Grantového řízení navrhovala radě města svolat
mimořádné zasedání zastupitelstva města – oddělení kultury, po dohodě s vedením města,
následný den předložilo jako řádný materiál na jednání zastupitelstva města na 15.9.2015,
termín pro příjem žádostí do 30.10.2015 by tím mohl být dodržen.
D. Vepřková dále upozornila na velkou pracovní zátěž pro komise, velkých a středních grantů
je v jednotlivých oblastech cca 30 – 40, členové školské komise už mají obavy, zda to časově
zvládnou. Reakce předsedy Mgr. T. Morawského a Mgr. P. Ladry – komise chtěly tyto zásadní
kompetence vrátit, takže s tím členové museli počítat.
b. Předseda Mgr. Morawski upozornil na porušení účasti na jednáních kulturní komise pánů
Dominika Jelínka a Ladislava Latislava – členové se shodli na jejich odvolání z kulturní
komise.
Další jednání kulturní komise: 3. listopadu 2015 v 17:00 hod v malé zasedací síni ve
Vlašském dvoře .
adresa: komise.kultura@mu.kutnahora.cz

3) Připomínky, dotazy, návrhy k projednání v RM:
Kulturní komise navrhuje odvolání členů kulturní komise pánů Dominika Jelínka a Ladislava
Latislava, a to z důvodu porušení statutu komise (opakovaná neomluvená neúčast).

4) Reakce rady města:
Rada města odvolává
pány Dominika Jelínka a Ladislava Latislava z funkce člena kulturní komise z důvodu
opakované neúčasti na jednáních komise.

Zapsala: Jaroslava Brandejská
Elektronicky ověřil: Mgr. Tomáš Morawski

