Zápis z jednání kulturní komise
29. 11. 2021, 17:00, s ohledem na epidemickou situaci proběhlo jednání online skrze platformu MS
Teams
Online jednání se zúčastnili: J. Mazuch, M. Beran, M. Adamů, T. Hrubý, L. Kutílková, M. Milata, V.
Kubáč, J. Lejhanec, Z. Šťastná, Š. Zahálková, Z. Grohová, M. Novák, L. Výstupová, M. Karas, J.
Chaloupková
Program:
1.
2.
3.
4.
5.

Představení studentských projektů Univerzity Pardubice ve spolupráci s MMP
Plánované aktivity Odboru školství, kultury a sportu MMP na rok 2022
Představení adventních trhů v Pardubicích 2021
Projednání Pravidel pro poskytování dotací z PPKU pro rok 2022
Různé

Přítomno je 10 členů s hlasovacím právem, komise je usnášeníschopná.
Hlasování o změně pořadí jednotlivých bodů v programu jednání – Pro: 10 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Schváleno
1. Představení studentských projektů Univerzity Pardubice ve spolupráci s MMP
M. Karas představil vizuál projektu “Rozjeď to!“ s univerzitou. Jedná se o dotační program na
podporu akcí pořádaných studenty Univerzity Pardubice, začít by měl v lednu 2022 a podílet se na
něm bude z velké části i Magistrát města Pardubic.
2. Plánované aktivity Odboru školství, kultury a sportu v roce 2022
M. Karas jmenoval plánované projekty pro následující rok, které již tradičně vycházejí ze Strategie pro
kulturu a kreativitu Pardubic 2018–2024. Dále se plánuje uspořádání již třetího Kulturního fóra města
či hodnocení stavu, jak jsou naplňována opatření z Koncepce odstraňování bariér v přístupu ke
kultuře.
3. Představení adventních trhů v Pardubicích 2021
J. Mazuch přiblížil vývoj situace, bohužel několik dní před jednáním komise bylo vládou ČR
rozhodnuto o zrušení adventních trhů z důvodu nepříznivého vývoje epidemické situace.
Adventní trhy včetně slavnostního rozsvěcení stromu byly pořadatelem RK Invest s.r.o. zrušeny.
4. Projednání Pravidel pro Poskytování dotací z Programu podpory kultury pro rok 2022
Kulturní komise projednala veškeré změny a úpravy zařazené do dokumentu, jednou z nich bylo nově
přidané kritérium ekologické udržitelnosti, které komise shledala jako nepostradatelné.
Jednání opustil pan J. Lejhanec a pan M. Novák.
Usnesení č. 1
Kulturní komise navrhuje schválení Pravidel pro poskytování dotací z Programu podpory kultury pro
rok 2022 v podobě, která je přílohou č. 1 tohoto zápisu.
Hlasování – Pro: 8, Proti: 0, Zdrželi se: 0
Schváleno

5. Různé
V závěrečné diskuzi se jednalo o rozpočtu pro Program podpory kultury 2022.
Následující jednání bylo stanoveno na 31. 1. 2022 od 17:00 hodin v zasedací místnosti nad Turistickým
informačním centrem.
Přílohy:
-

Pravidla pro poskytování dotací z Programu podpory kultury pro rok 2022

Zapsala:

Lucie Výstupová

Ověřil: Martin Beran

Ověřil: Miloš Adamů
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