Zápis zjednání Kulturní komise (KK) ze dne 03.12.2020
místo konání: velký sál budovy radnice Brno-Líšeň

Přítomni:
Omluveni:
Hosté:

Sylva Marková, Matěj Kos, Hana Sosíková, Hana Zabloudilová, Šárka Zemanová
Zbyněk Stejskal, Ladislav Valášek,
Eva Svobodová, radní pro kulturu a dočasná ředitelka KCL
viz Příloha č. 1 Prezenční listina

Program:
1. Zahájení, prezenční listina - viz. Příloha č.1
2. Doplnění bodů jednání
3. Plán zasedání na 1. pololetí 2021
4. Nový Jednací řád komisí a Potvrzení seznámení s tímto řádem - viz. Přílohy č. 2 a 3
5. Žádosti o změnu účelu dotace
5.1. Národopisný soubor st. Líšeň - změna a zrušení účelu dotace a žádost nová (viz. Přílohy 4AA aAB)
5.2. NS Líšnáci (Příloha 4B)
5.3. Paní Marie Urbánková (Příloha 4C)
5.4. Nadace pro radost (Příloha 4D)
6. Informace z KCL
6.1 Informace
6.2 Výpůjčky Kotlanka, Dělňák na rok 2021 (viz Příloha 5)
7. Dotace typu A na rok 2021
8. Informace m.g. Lípa
9. Diskuze
10. Závěr

Ad 1: Zahájení, prezenční listina
Jednání Komise bylo zahájeno v 17:10 hod. Přítomno 5 členů, KK je usnášeníschopná.
Ad 2: Doplnění bodů jednání
Do zaslaného programu jednání nebyly doplněny žádné body.
Členové KK odsouhlasili navržený program: pro: 5/ proti: 0/ zdržel(a) se: 0
Ad 3: Plán zasedání na 1. pololetí 2021
Vzhledem k pandemické situaci byly rezervovány termíny ve velkém sále radnice vždy první čtvrtek v měsíci
v čase od 17.00 do 19.00 hod. Jedná se o tato data:
7. ledna, 4. února, 4. března, 1. dubna, 6. května, 3. června
PozlVzhledem k tornu, že čtvrtek není úřední den, je nutné den před zahájením zasedání kontaktovat radnicí
pověřeného pracovníka pana Dračku (mob.776 714 356), který prostory zpřístupní, totéž provést cca 5-10
minut před ukončením zasedání (sál nesmí zůstat bez dozoru), pan Dračka sál uzamkne. Provede
předsedkyně KK Hana Sosíková, v její nepřítomnosti zástupkyně Šárka Zemanová, nebo jiná z členů KK
pověřená osoba.

Ad 4: Nový Jednací řád komisí a Potvrzení seznámení s tímto řádem - viz Přílohy č. 2 a 3
Členové KK se seznámili s novým jednacím řádem komisí - byl jim zaslán předem. Na jednání nebyly
vzneseny žádné dotazy ani připomínky.
Členové KK berou nový jednací řád na vědomí a souhlasí s ním:
pro: 5/ proti: 0/ zdržel(a) se: 0.

Ad 5: Žádosti o změnu účelu dotace

Ad 5.1 Národopisný soubor Stará Líšeň
NS soubor Stará Lišen požádal o změnu účelu dotace (viz Příloha 4AA) a následně svoji žádost vzali
zpět (viz. Příloha 4AB).
Členové KK berou na vědomí:
pro: 5/ proti: 0/ zdržel(a) se: 0.
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Ad 5.2 Národopisný soubor Líšňáci (Příloha 4B)
NS soubor Líšňáci požádal o změnu účelu dotace a to o přerozdělení z položky Doprava do položky
Nákup materiálu a vybavení (viz. Příloha 4B)
Členové KK žádost prodiskutovali a s navrhovanou změnou souhlasí:
pro: 5/ proti: 0/ zdržel(a) se: 0.
Ad 5.3 Marie Urbánková (Příloha 40
Paní Urbánková požádala o změna obsahu dotace. Místo Adventního koncertu uspořádá Velikonoční
koncert (během měsíce dubna 2021). Dále žádá o prodloužení termínu vyúčtování za rok 2020 do
31.5.2021
Členové KK žádost prodiskutovali a s navrhovanou změnou souhlasí: pro: 5/ proti: 0/ zdržel(a) se: 0.

Ad 5.4 Nadace pro radost (Příloha 4D)
Nadace pro radost žádá o změnu využití dotace. Obdržela dotaci z rozpočtu na konání adventního
koncertu ve středisku mládeže - v Salesku. Z důvodu vládních opatření proti šíření nemoci Covid-19
však nebylo možné koncert uskutečnit. Přesto svým dárcům pošlou leták s informacemi, jak pokračuje
projekt stavby nového kostela, a budou je žádat o příspěvek. Chtějí využít dotaci na uhrazení faktury
za tisk propagačních letáků a částečně také na odeslání.
Členové KK žádost prodiskutovali a s navrhovanou změnou souhlasí:
pro: 5/ proti: 0/ zdržel(a) se: 0.

Ad 6: Informace z KCL
Paní radní podala informace z KCL.
Proběhlo druhé kolo výběrového řízení na pozici ředitele/ředitelky KCL. Jakmile budou výsledky oznámeny
uchazečům a Radě, budou zveřejněny.
Paní radní dále seznámila členy KK s plánem pronájmů prostor KCL - viz. Příloha _5
Členové KK berou materiál na vědomí:
pro: 5/ proti: 0/ zdržel(a) se: 0.

Ad 7: Dotace typu A na rok 2021
Předsedkyně KK zaslala členům žádosti o dotace na rok 2021 k prostudování. Tyto budou projednávánv
v lednu 2021.

Ad 8: Informace m.q. Lípa
Vzhledem k epidemiologickým opatřením je v galerii od 1.12.2020 umístěna náhradní expozice.
Ad 10: Závěr
Jednání KK bylo ukončeno v 17:30 hodin.

Termín příští schůze je 7. ledna, dále 4. února, 4. března, 1. dubna, 6. května, 3. června, vždy velká zasedací
místnost radnice od 17 hodin. Případné změny budou včas oznámeny.

Zapsala Šárka Zemanová

Hana Sosíková,
předsedkyně komise
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