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ZÁPIS Č. 9 Z JEDNÁNÍ KOMISE PRO KULTURU, SPORT A CESTOVNÍ RUCH

14. 2.2012

Přítomni: Burda Michal, Holcman Tomáš, Husáriková Soňa, Choura Luboš Ing.,
                   Petišková Terezie Mgr., Polnický Petr, Pospíchalová Marie Ing, Spilka Martin,    
                   Špaček Jaroslav                 

Vávrová  Marie - tajemnice komise

Hosté: Ryneš Jaroslav Ing., M.L.Iglo
Omluveni: Duník Vladimír, Hodyc Jaroslav
Program jednání:
1) Přivítání účastníků
2) Kontrola zápisu č.7
3)   Informace odboru ŠIK k dotacím pro oblast kultury a sportu  2012
4)   Změny v Kulturním domě 
5)  Logo města
6) Výroční cena města
7)  Památky – program 2012 

Jednání bylo zahájeno v 17.00 hodin v zasedací místnosti Radnice (2.patro)

1)  Přivítání účastníků
Zasedání řídil předseda komise Jaroslav Špaček. Přivítal účastníky. Přítomno 9 členů. 
Komise je usnášení schopná. 

2)  Kontrolu zápisu č. 8 provedl předseda komise. Bez připomínek.     

3)  Dotace pro oblast výchovy a vzdělávání, kultury, sportu a ostatních zájmových aktivit
v roce 2012. Základní informaci podala pí. Vávrová. 

Město přijalo 35 žádostí  - 12 žádostí na celoroční činnost sportovních klubů
                                           17 žádostí na celoroční činnost ostatních občanských sdružení 
                                             6 žádostí na podporu projektů v oblasti kultury 
Zastupitelstvo města vyčlenilo pro tuto oblast 1.130 tis. Kč / sport, 400 tis. Kč / ostatní 
zájmová činnost. Ve smyslu Zásad pro dělení dotací, schválených RM v roce 2011 bylo 14 
žadatelů vyzváno k doplnění žádosti. Jedna žádost nebyla v daném termínu doplněna. 
Odbor ŠIK provedl kontrolu vyúčtování dotací roku 2011. Opět byli někteří vyzváni 
k doplnění účetních dokladů. V současné době připravuje odbor ŠIK návrhy pro dělení 
dotací 2012 dle schválených kritérií. Vlastní dělení dotací provede finanční výbor. Komise 
pro kulturu, sport a cestovní ruch bude informována.
Usnesení:
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Komise doporučuje navýšení rozpočtu města v par. 3399 – neinvestiční dotace 
občanským sdružením na úroveň roku 2011.
Hlasováno: 8 pro, 1 se zdržel

4) Informace o změnách v Kulturním domě podal p. Špaček. Ředitel Jindřich Polívka, DiS. 
se vzdal funkce ředitele po dohodě se zřizovatelem ke dni 31. 1. 2012. K tomuto datu ukončil 
i pracovní poměr v Kulturním domě. Dle organizačního řádu se ujala řízení Kulturního domu 
paní Jiřina Beránková, jako zástupce statutárního orgánu. Město připravilo zadání pro 
fungování a provozu Kulturního domu.
Komise doporučuje Radě města jednat před rozhodnutím o změně právní formy Kulturního 
domu s Mgr. Hodycem, členem Kulturní komise, který v obdobném zařízení pracoval.
Nebylo hlasováno.

5) Logo města
Na toto téma byla vedena dlouhá diskuse s těmito závěry:
-způsob výběru byl špatný, netransparentní
-logo je módní záležitost, vhodným a dostatečně reprezentativním symbolem města je znak
-toto logo se nehodí k našemu městu
-návrh nebyl projednán v komisi
-zavedení jednotného stylu ano, ale se znakem města
-užívání loga v e-mailové korespondenci v této podobě (velikosti) je nevhodné
-logo, jako výtvarný počin je nevyhovující, především písmo
Usnesení.
Komise považuje za vážný nedostatek, že nedostala příležitost vyjádřit se k návrhu loga 
před jeho zavedením do praxe.
Hlasováno: 8 pro, 1 se zdržel
Komise nedoporučuje používat nově zavedené logo jako oficiální symbol města.
Hlasováno: 6 pro, 3 se zdrželi

6) Výroční cena města
Informaci o průběhu soutěže podala pí Vávrová. Komise, ustavená Radou města z řad 
odborníků, neurčila vítěze. Rada města uzavřela soutěž bez vybrání vítězné práce.
Usnesení:
Komise požaduje, aby návrh na zhotovení Výroční ceny města mohla projednat na svém 
zasedání.
Hlasováno: 8 pro, 1 se zdržel

7) Obnova památek v roce 2012, archeologický nález na náměstí 5. května
Informaci podal p. Špaček.
Obnova sochy sv. Jana Nepomuckého proběhla v roce 2011. Doplnění 4. schodu podstavce 
sochy (původní podoba) bude provedeno v 1. pol. roku 2012. Následovat bude úprava okolí 
sochy. Obě akce jsou v přípravě.
V případě, že Středočeský kraj přidělí městu požadovanou dotaci na dokončení obnovy sochy 
sv. Jana Nepomuckého, bude možné provést v 2. polovině roku 2012 opravu křížku 
v Kollárově ulici.
Archeologický průzkum na náměstí 5. května odkryl severní stěnu kamenného mostku. 
Nejstarší podoba mostku není známa. Odkrytá část je především z doby baroka. Nález je 
zachovalý, v dobrém stavu včetně zaklenutí. V současné době probíhají jednání o způsobu 
prezentace nálezu a jeho zakomponování do projektu revitalizace náměstí. 
Jednání Komise pro kulturu, sport a cestovní ruch bylo ukončeno v 19.00 hodin.
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Zapsala: M.Vávrová      Přečetl: Jaroslav Špaček
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