
Zápis z jednání kulturní komise 

2.3.2023, 17:00, zasedací místnost RmP, Pernštýnské nám.1 

Přítomni dle prezenční listiny 

 

Návrh programu:  

 

1. Podpora celoroční činnosti v 1.kole Programu podpory kultury 2023 

2. Podpora tuzemských a zahraničních výjezdů v 1.kole Programu podpory kultury 2023 

3. Individuální dotace z Programu podpory kultury 2023 

4. Podpora jednorázových akcí a dlouhodobých projektů v 1. kole Programu podpory kultury 
2023 

5. Různé 

 

Počet přítomných s hlasovacím právem je 9, komise je usnášeníschopná. 

Hlasování o programu jednání: Pro 9; Proti 0; Zdrželi se 0;  

Schváleno 

 

1. Podpora celoroční činnosti v 1.kole Programu podpory kultury 2023 

 

Kulturní komise diskutuje o užití redukčního koeficientu 0,8 z důvodu stanovené alokace na 

1.dotační kolo a nemožnosti podpořit ve stanovené výši projekty, které dosáhly více než 60 

bodů.  

Usnesení č. 1.:  

Kulturní komise navrhuje použití redukčního koeficientu 0,8 při výpočtu výše podpory u 

celoroční činnosti.  

Hlasování: Pro 8; Proti 0; Zdrželi se 1; 

Schváleno 

 

2. Podpora tuzemských a zahraničních výjezdů v 1.kole Programu podpory kultury 

2023 

 



Usnesení č. 2: 

Kulturní komise navrhuje použití redukčního koeficientu 0,8 při výpočtu výše podpory u 

tuzemských a zahraničních výjezdů. 

Hlasování: Pro 7; Proti 0; Zdrželi se 2; 

Nebylo schváleno 

V této oblasti se komise usnesla, že výpočet se dále nebude krátit redukčním koeficientem. U 

těchto typů žádostí se neuplatňuje výpočtový vzorec, řeší se individuálně na jednání kulturní 

komise. 

 

3. Individuální dotace z Programu podpory kultury 2023 

 

V rámci tohoto bodu programu paní náměstkyně s gescí pro kulturu Jiřina Klčová uvádí, že 

v únoru 2023 proběhla schůzka se zástupcem Letního kina Rebel panem Janem Motyčkou. 

Této schůzky se zúčastnil také primátor města Jan Nadrchal a náměstek s gescí pro cestovní 

ruch René Živný. Následně předseda kulturní komise Martin Vencl čte email, který obdržel od 

předsedkyně představenstva No problem solution, a.s., Michaely Hrubé, ve které žádá kulturní 

komisi o stažení bodu jednání o projednání individuální dotace vyčleněné pro Letní kino Rebel, 

a to z důvodu zásadního pochybení zaměstnanců Magistrátu, kteří neinformovali členy komise 

o tomto jednání. Martin Karas, vedoucí oddělení kultury, doplňuje, že pracovníci Magistrátu o 

této schůzce nevěděli a členům komise nejsou žádné informace zatajovány.  

Dále komise projednává individuální žádost Hany Mojžíšové Hájkové - Druhá etapa projektu – 

vývoj scénáře Laty Brandisové – výše požadované dotace – 95 000,- Kč. Kulturní komise se 

rozhodla odložit hlasování o tomto projektu na některé z příštích jednání kulturní komise po 

ukončení obou řádných kol Programu podpory kultury 2023, viz Zásady pro poskytování dotací 

z Programu podpory kultury 2023. Důvodem potenciálně zvažované podpory tohoto projektu 

je úzká vazba tématu filmu na město Pardubice.  

Členové kulturní komise dále diskutují o tématu filmových projektů a jejich podpoře 

z Programu podpory kultury. 

 

Usnesení č. 3: 

Kulturní komise navrhuje nepodpořit projekt žadatele TROY HORSE FILM, s.r.o., - Výroba 

celovečerního filmu Jana Musila – Ovce žerou první – výše požadované dotace – 245 000,- 

Kč a zároveň doporučuje Radě města Pardubic zvážit založení filmového fondu.  

Hlasování: Pro 9; Proti 0; Zdrželi se 0; 

Schváleno 

 



Usnesení č. 4: 

Kulturní komise navrhuje podpořit projekt žadatele Fotograf 07, z.s., - Jiří Toman: audio 

dokument o pardubickém fotografovi dotací ve výši 20 000,- Kč. 

Hlasování: Pro 9; Proti 0; Zdrželi se 0; 

Schváleno 

Na jednání přichází člen kulturní komise Michael Báča 

Kulturní komise navrhuje zvážení vytvoření samostatných položek pro Východočeské muzeum 

a Gočárovu galerii. Tyto krajské organizace se svým charakterem výrazně liší od ostatních 

žadatelů a je otázkou, zda by měly zůstat zařazeny do grantové soutěže s ostatnímu subjekty.  

 

4. Podpora jednorázových akcí a dlouhodobých projektů v 1. kole Programu podpory 

kultury 2023 

 

Kulturní komise prochází jednotlivé žádosti. 

Z jednání odchází člen komise Milan Novák 

Kulturní komise upozorňuje na projekt Majáles Pardubice 2023. Jeho komerčnost a výše 

požadované dotace (550 000,- Kč) se vymyká ostatním žádost a je na zvážení, zda svým 

charakterem patří do této grantové soutěže.  

Usnesení č. 5: 

Kulturní komise doporučuje Radě města Pardubic podpořit projekty dle tabulky, která je 

přílohou tohoto usnesení.  

Hlasování: Pro 9; Proti 0; Zdrželi se 0; 

Schváleno 

 

5. Různé 

Martin Karas oceňuje zodpovědný a pečlivý přístup kulturní komise při hodnocení žádostí v 1. 

kole Programu podpory kultury 2023. Martin Vencl se přidává a děkuje komisi za čas věnovaný 

prostudování žádostí a velmi dobré spolupráci.  

 

Příští jednání komise bylo stanoveno na 27.3.2023 v 17 hod.  v zasedací místnosti Rady města 

Pardubic. 

 

 



Zapsala:      Kristýna Macková   Ověřil: Martin Vencl                  Ověřila: Eva Snížková 
          tajemnice komise      předseda komise                 místopředsedkyně komise 
 
 
Přítomni – osobně: dle prezenční listiny 

 

Přítomni:  

Martin Vencl – předseda                                                                         Přítomen   

Eva Snížková – místopředsedkyně                                                        Přítomna  

Karel Outulný                                                                                           Přítomen 
 

Lenka Kutílková                                                                                       Přítomna                                                                    

Michael Báča                                                                                           Přítomen  

Daniel Kraus                                                                                             Přítomen  

Petra Kozárová                                                                                         Přítomna                          

Alexandra Prokopová                                                                              Přítomna  

Radim Petružálek                                                                                     Omluven  

Josef Talácko                                                                                            Omluven 
  

 

Zuzana Grohová                                                                                      Přítomna  

Radek Mašík                                                                                            Omluven 
  

 



Milan Novák                                                                                             Přítomen  

Vilém Kubáč                                                                                             Omluven  

 
Hosté: Jiřina Klčová, Martin Karas, Jitka Chaloupková 
 
Tajemnice: Kristýna Macková 
  

 

 


