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Výroční zpráva kulturní komise za rok 2020 

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 2020. 

Název komise 
Kulturní komise 

Působnost komise 
Poradní a iniciativní orgán RmP v oblasti kultury 

Tajemnice komise 
Lucie Strnadová (od 13. 1. 2020) 

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

Počet jednání komise v období 1/2020-12/2020 
9, z toho 4× v režimu online 

Účast členů komise na jednáních 
viz přiloženou tabulku 
 

Jméno a příjmení 
Datum jednání v roce 2020 

13.1. 24.2. 11.5.* 15.6. 3.8. 7.9. 26.10.* 9.11.* 30.11.*  Účast v % 

Martin Beran × × × × × × × × ×  100 

Pavlína Černíková     × × ×  × ×  56 

Tomáš Hrubý × × × × × ×   ×  78 

Jaroslav Kňava × ×  ×    ×    44 

Daniel Kraus × × × × ×  × × ×  89 

Vilém Kubáč  × × × × × × × ×   89 

Anna Kučerová × ×         22 

Lenka Kutílková ×    × × × × ×   67 

Jiří Lejhanec × × ×   × × × ×  78 

Martin Milata ×   × × × × × ×  78 

Milan Novák**     × ×   ×  60 

Zdenka Šťastná × ×   ×    ×   44 

Šárka Zahálková × × × ×   × × ×  78 

Zuzana Grohová*** ×  ×  × × ×     56 

 
pozn.: × označuje přítomnost člena, prázdné políčko nepřítomnost 

* z důvodu vládního nařízení jednání proběhlo v online režimu  

** jmenován členem komise 30. 6. 2020  

*** zástupce Rady seniorů 
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Hlavní body jednání kulturní komise 

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

• 30. června byl jmenován členem komise coby odborník s hlasovacím právem Milan Novák 

• tajemnicí komise byla k 13. lednu 2020 jmenována Lucie Strnadová, která nahradila Vojtěcha 
Krátkého 

– za uplynulé období byla vyhlášena dvě dotační kola z Programu podpory kultury: 1. kolo ve 
standardním režimu a 2. kolo ve formě tematického grantu Zatraktivnění a prezentace pardubického 

kulturního života ve 2. pololetí roku 2020 (od 1. 7. 2020 do 31. 12. 2020) 

– byla navržena Pravidla pro poskytování dotací z Programu podpory kultury pro rok 2021 (dokument 
schválen RmP 14. prosince 2020 a ZmP 17. prosince 2020); mezi nejvýznamnější změny patří: 

• elektronická forma podání žádostí o poskytnutí dotace prostřednictvím aplikace „Portál 
občana“ 

• redukce maximální podpory na realizovaný projekt ze strany města na 80 % z celkových 
vynaložených nákladů na projekt  

• změna způsobu výpočtu navržené dotace (podrobněji viz článek IV, bod 3 Pravidel) 
 

– komise na svém jednání umožnila prezentovat následující projekty: Týbrďo divadlo! (J. Tichá), 
Kreativní partnerství (N. Dvořáková za ZŠ Štefánikova), 70 let výročí Univerzity Pardubice (M. 
Macková), Kultura pro všechny (M. Karas), Provozní model Památníku Zámeček (J. Rychtecký) 

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

• Úprava prostor pod Machoňovou pasáží pro nový provoz Divadla Exil – zhotovení nové 
elektroinstalace (Divadlo Exil, z. s.); doporučená částka ke schválení 100 000 Kč 

• Úprava prostor pod Machoňovou pasáží pro nový provoz Divadla Exil – vybavení prostor sálu 
a přilehlých prostor (Divadlo Exil, z. s.); doporučená částka ke schválení 200 000 Kč 

• Unikátní 3D videoklip projektu Bohemian Cristal Instrument (Mgr. Lenka Morávková, DiS.); 
nedoporučeno 

– komise dále vyjádřila své stanovisko k žádostem o výjimku z nočního klidu u těchto projektů: 

• Vítání prváků Univerzity Pardubice (Studenti studentům, o. s.); 

• Pardubická muzejní noc (Východočeské muzeum Pardubice);  

• Koncert skupiny Tři sestry (Máša agency, s. r. o.); 

• Koncerty v Automatických mlýnech (Jatka cup & Fest); 

• Pardubická vinařská noc a Pardubický festival vína (Czech marketing, s. r. o.); 

• XXXI. ročník Mezinárodního festivalu šachu a her Czech Open 2020 – společenský večer 
(AVE-kontakt, s. r. o.). 

(ke všem žádostem bylo vydáno kladné doporučení) 

– komise dále: 

• projednala žádost o umístění pamětní desky na budově OA Štefánikova 

• schválila Akční plán pro oblast kultury na rok 2020 

• schválila Výroční zprávu kulturní komise za období listopad 2018 až prosinec 2019 

• schválila text Prohlášení kulturní komise k pardubické kulturní veřejnosti jako výraz podpory 
místnímu kulturnímu a uměleckému sektoru zasaženému restriktivními protiepidemickými 
opatřeními zavedenými kvůli výskytu nového typu koronaviru SARS-CoV-2 
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• navrhla přesun finanční částky 300 000 Kč určené na projekt Kreativní partnerství zpět do 
Programu podpory kultury (projekt byl odložen vzhledem k aktuálním protiepidemickým 
opatřením) 

• doporučila pracovní skupině pro Pardubické tahouny vyčlenění částky 300 000 Kč z Programu 
podpory „Pardubičtí tahouni“ na podporu projektu Pardubického letního kina (CINEMA TIME, 
s.r.o.) 

Kulturní komise na svých jednáních diskutovala o proběhlých akcích (Vánoční trhy 2019, projekt 
Prázdno × Naplnění, Kulturní park Pardubice, Pardubické hudební mlýny, Pardubický festival vína), 
aktuálních výzvách a novinkách (vizuální smog v centru města, facebookový profil Kreativní 
Pardubice) a pravidelně se vracela k problematice nepříznivých dopadů koronavirové pandemie na 
místní kulturní sektor (způsob podpory příspěvkových organizací města, možnost využití kreativních 
voucherů, postup při proplácení dotací z PPKU). 

 

Přidělené finanční prostředky z Programu podpory kultury na rok 2020 

(Součástí je 1. dotační kolo, vypsaný tematický grant a poskytnuté individuální dotace.) 

Rozpočet programu podpory kultury - rok 2020 

Název položky  Příjmy/výdaje 

schválený rozpočet Programu podpory kultury 2020 6 083 600,00 Kč 

převod nevyčerpané částky z roku 2019 - schváleno na 
ZmP 03/2020 450 000,00 Kč 

CELKEM příjmy  6 533 600,00 Kč 

rozdělování dotací - 1. kolo  3 715 000,00 Kč 

individuální dotace Divadlo Exil, z.s.  300 000,00 Kč 

rozdělování dotací - tematický grant (náhrada za 2. 
dotační kolo)  1 500 000,00 Kč 

rezerva - nečerpáno 1 000 000,00 Kč 

rezerva 18 600,00 Kč 

CELKEM výdaje  6 533 600,00 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 na svém jednání dne 8. března 2021. 

 

          Martin Beran 
                   předseda komise 
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