
Zápis z jednání kulturní komise 

28.11.2022, 17:00, místnost Rady města, Pernštýnské nám. 1 

Přítomni dle prezenční listiny 

 

Program:  

1. Obecný statut a jednací řád komisí 
2. Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Pardubice – seznámení s 

dokumentem + návrh na změny od roku 2023 
3. Pravidla pro poskytování dotací z Programu podpory kultury – seznámení s dokumentem + 

návrh na změny od roku 2023 
4. Aktualizace Strategie pro kulturu a kreativitu Pardubic 2018–2024 
5. Různé 

 

Počet přítomných členů s hlasovacím právem je 10, komise je usnášeníschopná. 

 

1. Obecný statut a jednací řád komisí 

Tajemnice společně s předsedou komise zahájili první jednání nově ustanovené kulturní komise. Byl 

představen program jednání a následně proběhlo představení všech přítomných členů komise. Nové 

členy komise přivítala gesční náměstkyně pro kulturu, Jiřina Klčová. Členové byli seznámeni s klíčovým 

významem kulturní komise, frekvencí a náplní jednání a jejího významu pro kulturu na území města. 

Členové komise předali podklady – vyplněné formuláře pro personální oddělení. 

Vedoucí oddělení kultury Martin Karas seznámil členy s legislativním rámcem a působností komise 

(obecný statut a jednací řád komisí byly zaslány před jednáním kulturní komise). Paní náměstkyně Jiřina 

Klčová představila a zdůraznila dvě stěžejní ustanovení (čl. 2 odst. 5 - práva a povinnosti členů komise, 

čl. 3 odst.3 – jednání komise), seznámení s dokumentem stvrdili členové svým podpisem. 

 

2. Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu Statutárního města Pardubice – seznámení 

s dokumentem + návrh na změny od roku 2023 

Vedoucí ekonomického oddělení OŠKS, Lukáš Dvořák, seznámil členy komise s obecnými Zásadami pro 

poskytování dotací z rozpočtu města, nově je upraveno předkládání žádostí o dotace s požadovanou 

výší dotace nad 50 tis. Kč do Zastupitelstva města Pardubic. 

 

3. Pravidla pro poskytování dotací z Programu podpory kultury – seznámení s 

dokumentem + návrh na změny od roku 2023 

 

Lukáš Dvořák seznámil členy komise s Pravidly pro poskytování dotací z Programu podpory kultury na 

rok 2023. Po krátké diskusi bylo přistoupeno k hlasování o návrhu usnesení. 



 

Návrh usnesení č. 1  

Kulturní komise doporučuje Radě města Pardubic schválit návrh pravidel Programu podpory kultury 

na rok 2023 ve znění, které je přílohou tohoto usnesení.  

Hlasování: Pro: 10; Proti: 0; Zdrželi se: 0; 

Schváleno 

 

 

4. Aktualizace Strategie pro kulturu a kreativitu Pardubic 2018–2024 

Martin Karas představil kulturní komisi aktualizovaný dokument a vzhledem k možným dotazům a 

připomínkám ze strany členů komise se komise usnesla na hlasování o jejím doporučení Radě města 

Pardubic per rollam.  

 

5. Různé  

Martin Karas představil komisi společný projekt Statutárního města Pardubice a Univerzity Pardubice 

s názvem Rozjeď to! Jedná se o projekt, který podporuje realizaci kulturních akcí pořádaných studenty 

Univerzity.  

 

Příští jednání komise bylo stanoveno na 9.1.2023 v 17 hod.  v zasedací místnosti Rady města Pardubic. 

 

 

Zapsala:     Kristýna Macková         Ověřil: Martin Vencl     Ověřila: Eva Snížková 

       tajemnice komise            předseda komise      místopředseda komise 

 

 

Přítomni – osobně: dle prezenční listiny 

 

Přítomni:  

Martin Vencl – předseda                                                                          Přítomen   

Eva Snížková – místopředseda                                                               Přítomna  



Karel Outulný                                                                                           Přítomen 
 

Lenka Kutílková                                                                                       Omluvena                                                                    

Michael Báča                                                                                           Omluven  

Daniel Kraus                                                                                             Přítomen  

Petra Kozárová                                                                                         Přítomna                              

Alexandra Prokopová                                                                              Omluvena  

Radim Petružálek                                                                                     Přítomen  

Josef Talácko                                                                                           Přítomen 
  

 

Zuzana Grohová                                                                                      Přítomna  

Radek Mašík                                                                                            Přítomen 
  

 

Milan Novák                                                                                              Přítomen  

Vilém Kubáč                                                                                             Omluven  

 
Hosté: Jiřina Klčová, Martin Karas, Lukáš Dvořák 
  

 


