
Výroční zpráva kulturní komise za rok 2021 

V souladu s platným Obecným statutem a jednacím řádem komisí rady města (čl. 3, bod 10) předkládá 

kulturní komise Radě města Pardubic (RmP) výroční zprávu za období kalendářního roku 2021. 

Název komise 
Kulturní komise 

Působnost komise 
Poradní a iniciativní orgán RmP v oblasti kultury 

Tajemnice komise 
Lucie Výstupová (Strnadová) 

Složení komise 
11 členů s hlasovacím právem, 2 odborníci s hlasovacím právem, 1 člen s hlasem poradním 

Počet jednání komise v období 1/2021-12/2021 
9, z toho 6× v režimu online 

Účast členů komise na jednáních 
viz přiloženou tabulku 
 

Jméno a příjmení 
Datum jednání v roce 2021 

25.1.* 22.2.* 8.3.* 12.4.* 10.5.* 14.6. 30.8. 4.10. 29.11.*  Účast v % 

Miloš Adamů***   × × × × × × ×  100 

Martin Beran × × × × × × × × ×  100 

Pavlína Černíková × × × × ×  ×    67 

Tomáš Hrubý × ×  × × ×  × ×  78 

Jaroslav Kňava × × × × ×  × ×   78 

Daniel Kraus × × × × × × × ×   89 

Vilém Kubáč × × × × × × × × ×  100 

Anna Kučerová**           0 

Lenka Kutílková × × × × × × ×  ×  89 

Jiří Lejhanec ×  ×  × ×  × ×  67 

Martin Milata × × × × ×  × × ×  89 

Milan Novák × × ×  ×    ×  56 

Zdenka Šťastná × × × × ×  × × ×  89 

Šárka Zahálková ×  × × × × × × ×  89 

Zuzana Grohová****    × × × × × ×  67 

 
pozn.: × označuje přítomnost člena, prázdné políčko nepřítomnost 

* jednání proběhlo v online režimu 

** odvolána z členství v komisi 1. 3. 2021  

*** jmenován členem komise 1. 3. 2021 

**** zástupkyně Rady seniorů 

 

 

 



Hlavní body jednání kulturní komise 

– za uplynulé období došlo v komisi k následujícím personálním změnám:  

• 1. března byla ke dni 28. února odvolána z funkce členky a místopředsedkyně komise Anna 
Kučerová 

• téhož dne byl jmenován členem komise Miloš Adamů, který byl 26. dubna RmP jmenován 
místopředsedou komise 

– za uplynulé období byla vyhlášena dvě dotační kola z Programu podpory kultury a dále dva 
tematické granty: Vybavení pro kulturní činnost a Podpora literární tvorby a ediční činnost, podpora 
činnosti věnované literatuře (přednášky, sympozia, doprovodné výstavy) 

– byla navržena Pravidla pro poskytování dotací z Programu podpory kultury pro rok 2022 (dokument 
schválen RmP 13. prosince 2021 a ZmP 16. prosince 2021), která doznala následujících úprav: 

• V případě vyhlášení podávání žádostí o dotaci dle vyhlášených témat (tzv. tematické granty) 
může žadatel o dotaci předložit nejvýše 2 žádosti pro každé vyhlášené téma. 

• Dotace se poskytuje zejména na účelové neinvestiční výdaje. Účel poskytnuté dotace je 
specifikován ve smlouvě o poskytnutí dotace. Výjimečně v odůvodněných případech je 
možné poskytnout dotaci investiční.  

• Maximální výše dotace může činit 80 % z celkových vynaložených nákladů na projekt. 
Zároveň se stanovuje maximální podíl finanční spoluúčasti poskytovatele dotace na 
celkových nákladech projektu, které přesáhnou částku 500.000, - Kč. V tomto případě 
maximální výše finanční spoluúčasti poskytovatele dotace bude 60 %. 

• Žadatelé, kteří budou žádat o poskytnutí dotace vyšší než 250.000, - Kč, mají povinnost 
předložené projekty osobně prezentovat na jednání kulturní komise. 

• U posuzovaných žádostí o poskytnutí dotací z oblasti Podpora jednorázových akcí, 
Mikrogranty, Podpora dlouhodobých projektů došlo k rozšíření hodnotících kritérií o tzv. 
Ekologická odpovědnost projektu/Odpadové hospodaření v rámci projektu (eliminace a 
třídění odpadu, ...), využívání alternativ k plastovému nádobí, používání vratných kelímků 
atd., které může být hodnoceno do 5 bodů v rámci komplexního hodnocení. 
 

– komise na svém jednání umožnila prezentovat následující projekty: Doteky Pardubic (Z. Kňavová), 
Superstart (D. Sís, O. Klempíř), Brutální vedro (L. Kokeš, O. Lukeš), Deníček služebné (O. Malina), 
Rozjeď to! na podporu kulturních aktivit studentů Univerzity Pardubice 

– komise byla průběžně informována o činnosti Odboru školství, kultury a sportu MmP (např. 
naplňování Koncepce odstraňování bariér v přístupu ke kultuře, celonárodní výzva Za kreativní Česko, 
Kulturní fórum města Pardubic) 

– komise projednala žádosti o udělení individuální dotace u těchto projektů: 

• Brutální vedro – natáčení filmu (žadatel nutprodukce, s. r. o.); doporučená částka ke 
schválení 50 000 Kč 

• Superstart – podpora tvorby scénáře; doporučená částka ke schválení 80 000 Kč 

• Pardubické letní kino (společnost NO PROBLEM PROMOTION, a. s.); doporučená částka ke 
schválení 300 000 Kč 

• RC Ponorka – podpora celoroční činnosti, 2letý grant (žadatel Andrea Sokolová); doporučená 
částka ke schválení 80 000 Kč 

• Kytarové soutěže SAI – Kytara napříč žánry, IX. ročník (žadatel Stanislav Barek); doporučená 
částka ke schválení 18 000 Kč 

• Deníček služebné – natáčení filmu (žadatel Mgr. Oliver Malina); doporučená částka ke 
schválení 50 000 Kč 



• Nachmelené mlýny – Pardubický pivní festival (žadatel Pardubické festivaly, z. s.); 
doporučená částka ke schválení 15 000 Kč 

• Pořízení tanečního povrchu baletizol do tanečních sálů a tělocvičen základních škol 
v Pardubicích (žadatel SelectDance, z. s.); doporučená částka ke schválení 40 000 Kč 

• Pořízení zvukové izolace do hudebního klubu Žlutý pes (žadatel NOTATIO, s. r. o.); 
doporučená částka ke schválení 80 000 Kč 

• Příspěvek na dopravu do Jablonce nad Nisou (žadatel Radost Pardubice, z. s.); doporučená 
částka ke schválení 10 000 Kč 

• Okraje – fotografická publikace (žadatel Radek Kalhous); doporučená částka ke schválení 
44 000 Kč 

• IL BOHEMO – adventní koncert (žadatel Czech marketing, s. r. o.); doporučená částka ke 
schválení 10 000 Kč 

• Krychlič – natáčení filmu (žadatel DSi studio, s. r. o.); doporučená částka ke schválení 30 000 
Kč 

• TARJA – RAW TOUR 2021 (žadatel 79 PROMOTION CZECH, s.r.o.); žádost nebyla podpořena 
 
– komise dále vyjádřila souhlas s vyčleněním částky 100 000 Kč z Programu podpory kultury na 
projekt Rozjeď to! (bude realizován v r. 2022) 
 
– komise rovněž vydala své stanovisko k žádostem o výjimku z nočního klidu 

– komise dále: 

• schválila Výroční zprávu kulturní komise za rok 2020 

• schválila Akční plán pro oblast kultury na rok 2021 

 

Přidělené finanční prostředky z Programu podpory kultury na rok 2021 

(Součástí je 1. a 2. dotační kolo, vypsané tematické granty a poskytnuté individuální dotace.) 

Rozpočet programu podpory kultury - rok 2021 

Název položky  Příjmy/výdaje 

schválený rozpočet Programu podpory kultury 2021 (navýšeno o 300 tis. Kč pro 
Letní kino)  

6 383 600,00 Kč 

CELKEM příjmy  6 383 600,00 Kč 

rozdělování dotací - 1. kolo 3 500 000,00 Kč 

individuální dotace - film Superstart  80 000,00 Kč 

individuální dotace - Pardubické letní kino  300 000,00 Kč 

individuální dotace - film Brutální vedro  50 000,00 Kč 

rozdělování dotací - 2. kolo 1 680 100,00 Kč 

individuální dotace - paní Sokolová - činnost RC Ponorka 80 000,00 Kč 

tematické granty (2 témata)  339 200,00 Kč 

individuální dotace - p. Barek - Kytara napříč žánry  18 000,00 Kč 

individuální dotace - MgA. Oliver Malina - Bojovníci a vlastenci - deníček 
služebné  50 000,00 Kč 



individuální dotace - Pardubické festivaly, z.s. - Nachmelené mlýny  15 000,00 Kč 

ind. dotace NOTATIO, s.r.o.  80 000,00 Kč 

ind. dotace Select Dance, z.s.  40 000,00 Kč 

ind. dotace Radost Pardubice  10 000,00 Kč 

ind. dotace Kalhous Radek  44 000,00 Kč 

ind. dotace Czech marketing, s.r.o. - IL BOHEMO Adventní koncert  10 000,00 Kč 

ind. dotace - Dsi studio, s.r.o. - dokument KRYCHLIČ  30 000,00 Kč 

rezerva 57 300,00 Kč 

CELKEM výdaje  6 383 600,00 Kč 

 

Zhodnocení práce komise 
Kulturní komise v uvedeném období naplnila svoji působnost. 

Návrhy na změny složení komise či změny v působnosti komise 
Nejsou žádné návrhy na změny. 

 

Tuto výroční zprávu schválila kulturní komise hlasováním per rollam dne 4. dubna 2022. 

 

          Martin Beran 
                   předseda komise 

 

 
    

 
           


