Zápis z jednání kulturní komise
12. 4. 2021, 17:00, MS Teams
Jednání v online režimu z důvodu přetrvávající nepříznivé epidemiologické situace

Program:
1) Volba místopředsedy kulturní komise
2) Individuální žádost o dotaci na natáčení filmu „Brutální vedro“ (nutprodukce, s. r. o.)
3) Individuální žádost o dotaci pro Pardubické letní kino (NO PROBLEM PROMOTION, a. s.)
4) Projednání Akčního plánu pro kulturu na rok 2021
5) Aktualizace přílohy č. 9 (Seznamu akcí) Obecně závazné vyhlášky o veřejném pořádku
6) Projednání rozdělení částky z PPKU ve druhém dotačním kole
7) Různé

Počet členů s hlasovacím právem je 11, komise je usnášeníschopná.
Předseda komise všechny členy přivítal a následně byl schválen program jednání.
Hlasování: PRO: 11

PROTI: 0

ZDRŽELI SE: 0

1. Volba místopředsedy kulturní komise
Předseda komise navrhl na pozici místopředsedy kulturní komise prvního kandidáta, pana Miloše
Adamů. Jaroslav Kňava zaslal e-mailem před jednáním komise jejím členům svůj návrh osobně
kandidovat, avšak na začátku jednání jej stáhl – načež předseda komise vyzval ostatní členy, zda by se
ještě někdo jiný chtěl volby zúčastnit. Nikdo další z členů kulturní komise však nevyjádřil zájem
ucházet se o místo místopředsedy.
Usnesení č. 1: Kulturní komise navrhuje Radě města Pardubic jmenovat místopředsedou kulturní
komise pana Miloše Adamů.
Hlasování: PRO: 11

PROTI: 0

ZDRŽELI SE: 0

Schváleno

2. Individuální žádost o dotaci na natáčení filmu „Brutální vedro“
Komise dále projednala žádost o poskytnutí individuální dotace z Programu podpory kultury subjektu
nutprodukce, s. r. o., na realizaci projektu „Brutální vedro – natáčení filmu“; prezentace žadatelů byla
komisi představena na online jednání dne 22. 2. 2021.
Usnesení č. 2: Kulturní komise navrhuje podpořit projekt „Brutální vedro – natáčení filmu“
z Programu podpory kultury ve výši 50.000 Kč.

Hlasování: PRO: 11

PROTI: 0

ZDRŽELI SE: 0

Schváleno

Na jednání se připojil pan M. Novák, počet členů s hlasovacím právem je 12.
3. Individuální žádost o dotaci pro Pardubické letní kino, NO PROBLEM PROMOTION, a. s.
Komisí byla primárně řešena změna žadatele o poskytnutí dotace na projekt Pardubického letního
kina. Z následné diskuse pak vzešla žádost o poskytnutí doplňujících informací.
Usnesení č. 3: Kulturní komise žádá o doplnění informací o projektu Pardubického letního kina.
Hlasování: PRO: 9

PROTI: 0

ZDRŽELI SE: 3

Schváleno
J. Kňava opustil jednání, počet členů s hlasovacím právem je 11. Komise je usnášeníschopná.

4. Projednání Akčního plánu pro kulturu na rok 2021
Martin Karas seznámil členy komise s Akčním plánem pro kulturu na rok 2021, přičemž žádný z členů
komise neměl k plnění jednotlivých opatření jakékoliv připomínky.
Usnesení č. 4: Kulturní komise schvaluje Akční plán pro kulturu na rok 2021 v podobě, která je
přílohou tohoto usnesení.
Hlasování: PRO: 10

PROTI: 0

ZDRŽELI SE: 1

Schváleno
5. Aktualizace přílohy č. 9 (Seznamu akcí) Obecně závazné vyhlášky o veřejném pořádku
Oddělením kultury a cestovního ruchu magistrátu byly představeny žádosti o aktualizace přílohy č. 9
(Seznamu akcí) Obecně závazné vyhlášky o veřejném pořádku.
Usnesení č. 5: Kulturní komise schvaluje novou podobu přílohy č. 9 (Seznamu akcí) Obecně závazné
vyhlášky o veřejném pořádku v podobě znění, které je přílohou tohoto usnesení.
Hlasování: PRO: 11

PROTI: 0

ZDRŽELI SE: 0

Schváleno
6. Projednání rozdělení částky z PPKU ve druhém dotačním kole
Na závěr jednání bylo projednáno rozdělení částky pro druhé dotační kolo z Programu podpory
kultury.
Jitka Chaloupková přítomným nasdílela tabulku s přehledem čerpání finančních prostředků z tohoto
programu a na základě diskuse byly navrženy dvě konkrétní částky, o kterých komise hlasovala.
Usnesení č. 6: Kulturní komise stanovuje pro II. dotační kolo částku ve výši 2.000.000 Kč.
Hlasování: PRO: 5
Neschváleno

PROTI: 2

ZDRŽELI SE: 4

Usnesení č. 7: Kulturní komise stanovuje pro II. dotační kolo částku ve výši 1.800.000 Kč.
Hlasování: PRO: 11

PROTI: 0

ZDRŽELI SE: 0

Schváleno
7. Různé
Nikdo z přítomných neměl žádné další zprávy k doplnění.

Příští jednání bylo stanoveno na 10. 5. 2021 od 16 hodin.
Online jednání se zúčastnil/-a:
M. Karas, M. Beran, Z. Grohová, Z. Šťastná, J. Kňava, M. Adamů, M. Milata, L. Kutílková, D. Kraus,
Š. Zahálková, P. Černíková, T. Hrubý, V. Kubáč, J. Chaloupková, L. Strnadová

Zapsala:

Lucie Strnadová

Ověřil: Martin Beran

Ověřil: Miloš Adamů

tajemnice komise

předseda komise

místopředseda komise

