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Zápis z jednání dne 25. 11. 2022

dle prezenčnílistiny
Bc. Michaela Krpálková, Jiří Svoboda, Milan Václavek,
Jakub Baloun, Pavel Duben
Hana Vydrářová
13.02 hod.
15.18 hod.

> Zahájení, schválení programu
> Vzájemné představení členů výboru
> Grantové programy na rok 2023
> Diskuse, různé
> Závěr

Hosté: Jan Matějka, Jan Schwarz, Zbyněk Stejskal

Předsedkyně výboruJana Fischerová přivítala přítomné členy výboru i hosty. Následně byli stanoveni
ověřovatelé zápisu Jakub Baloun a Pavel Duben a zrekapitulován program jednání.

1. Zahájení, schválení programu

Úvodem Jana Fischerová poděkovala bývalému předsedovi výboru Janu Schwarzovi a zapisovatelce
výboru Daně Myšičkové za uplynulé období.

Jednání výboruse zúčastnil pan starosta Zbyněk Stejskal. V tomto volebním období spadá do jeho
gesce oblast kultury. Hovořil o novýchwebovýchstránkách města, které budou spuštěny v nejbližší
době. Dále hovořil o zpracování koncepce kultury v návaznosti na rekonstrukci staré radnice a o
koncepci fungování TIC a MDKO. Navrhl také změnugrafického designu kabelové televize a
Havlíčkobrodskýchlistů.

2. Vzájemné představení členů výboru
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Jednotliví členové výboru byli vyzváni, aby se navzájem představili a sdělili své zkušenosti v oblasti,

kultury, cestovního ruchu a médií, v čem vidí doporučení zlepšení života ve městě.

Marcela Lanková: Hlavní doménou - média, chybí muzeum o historii města (stará radnice).

Jan Schwarz- host : Výstava - archeologické vykopávky Havlíčkova Brodu. Rekonstrukce staré radnice.

Šárka Prokopová: Cestovní ruch - vztah města k turistům, dostupnost informačního centra - nabídka
materiálů, spolupráce s partnerskými městy, současnéprostory TIC - nevyhovující.

Jakub Baloun: Živé umění, koncerty, divadla, oprava památek.

Juliána Sedláková: Specializace grafický design a vizuální komunikace, manuál vizuálního smogu. HB
chybí vizuální komunikace a logotyp.

Eva Vyoralová: Chybí muzeum historie města, spolková činnost (Jasoň, Kalamajka, Adivadlo),
problematika TIC.

Pavel Duben: Hudba, cestování, koncerty.

Hana Fialková: Kultura a cestování, chybí sál na pořádání seminářů, cyklostezky.

3. Grantové programy na rok 2023

Členové výborubyli seznámeni s usnesenímZM č. 119/22, kterým byla schválena výšerezervy běžnýchvýdajů na všechny granty ve výši 750 tis. Kč. Pro rok 2023 byla schválena rezerva běžnýchvýdajů na
kulturní granty ve výši 495 tis. Kč.

Jakub Baloun: Havlíčkobrodské kulturní léto - vystupující navyšují honoráře, doporučuje zrušit
Kinematograf bratří Čadíků - funguje letní kino v parku i u MDKO.

Jana Fischerová: Havlíčkobrodské kulturní léto - v textu Výzvy vyškrtnou text: 5 filmových projekcí
uspořádaných v 5-ti po sobě následujících dnech.

Grantové programy z oblasti kultury pro rok 2023

Festival dechovýchhudeb 2023 (loni příspěvek 60.000)
Havlíčkobrodské kulturní léto 2023 (loni příspěvek 250.000)
Kulturní aktivity 2023 (loni se nekonal)
Obnovení, zakládání a udržování kulturních tradic města 2023 (loni příspěvek 100.000)

VCRMaK/usnesení č.17/2022: Výbor zastupitelstva města pro cestovní ruch, média a kulturu
doporučuje zastupitelstvu města vyhlásit grantový program Dechové a folklórní festivaly 2023 ve výši
80 tis. Kč.

Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0

VCRMaK/usnesení č.18/2022: Výbor zastupitelstva města pro cestovní ruch, média a kulturu
doporučuje zastupitelstvu města vyhlásit grantový program Havlíčkobrodské kulturní léto 2023 ve výši
260 tis. Kč.

Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0
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VCRMaK/usnesení č.19/2022: Výbor zastupitelstva města pro cestovní ruch, média a kulturu
doporučuje zastupitelstvu města vyhlásit grantový program Kulturní aktivity 2023 ve výši 55 tis. Kč.

Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0
VCRMaWusnesení č.20/2022: Výbor zastupitelstva města pro cestovní ruch, média a kulturu
doporučuje zastupitelstvu města vyhlásit grantový program Obnovení, zakládání a udržování kulturních
tradic města 2023 ve výši 100 tis. Kč.

Pro : 8 Proti: 0

4. Diskuse různé

Zdržel se: 0

Marcela Lanková: Chybí květinová výzdobana náměstí, doporučuje do budoucna.

Jan Schwarz: Koncepce kultury, novéwebové stránky města, partnerská města, označenínovéradnice
(městský úřad), poeziomat v parku, výlepové plochy v Dolní a Žižkově ulici, čtvrteční uzavřeníTIC,
zrušeníodboru kultury - chyba, nekoná se setkání organizátorů kultury.

Úkol: Nominace na kulturní ceny Města Havlíčkova Brodu za rok 2022.

5. Závěr

Termín konání prłstlho výboruje stanoven na 12. 1. 2023 v 15 hod. na Malé zasedačce, Městskýúřad,
Havlíčkovo náměstí 57.

Jednání ukončeno: 15.18 hod.

Ověřovatelé zápisu:

Jakub Baloun

Pavel Duben

Ing. Jana Fischerová CSc.
předsedkyně výboru

o

294


