
1 

 

 S00AX02HLY6P 

*S00AX02HLY6P* 
čj.        PVMU     50321/2019  20 
SpZn.   OŠKS    112/2019  

101.2.3  A10 
                                                                 Počet listů: 5 příloh: 0 listů příloh: 0 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zápis č. 3 

z jednání Komise pro kulturu  

Rady města Prostějova 

ze dne 20. 3. 2019 

 

Přítomni: 

Lukáš Andrýsek - předseda 
Roman Karšulín 
Vojtěch Burda 
Olga Katolická 

PhDr. Ivana Vaňková 

David Vysoudil, DiS. 

Mgr. Lukáš Skládal 

Miroslav Hasa 

Ing. Petr Lysek 

Ing. Roman Vejmola 

Leo Dvořák 

Ladislav Juhász 

Mgr. Oldřich Václavík 

Mgr. Pavla Vašková 

Václav Kopka 

 

Omluveni:     
                       

                     Jan Páleník 

                   Jonáš Proser 

 

                                            

                        

                            
                    

                
Hosté:            Ing. Milada Sokolová                                               

Mgr. Petr Ivánek 
                      JUDr. Josef Augustin 
   Jindřich Skácel 
  Mgr. art. Ondřej Mucha 
 Anna Muchová 

 
 

Nepřítomni:       

 
 

 

Dagmar Cásková - tajemnice  
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Program jednání: 
 
1.            Zahájení 
2.            Příspěvky pozvaných hostů (Jindřich Skácel, Mgr. art. Ondřej Mucha) 
3.            Žádosti o poskytnutí dotace za oblast kultury na rok 2019 (jednorázové 
akce) 
4.            Různé 
5.            Závěr 
 
K bodu 1) 
 
Setkání komise pro kulturu proběhlo v prostorách zasedací místnosti ve dvoře 
prostějovské radnice. 
Jednání zahájil předseda komise Lukáš Andrýsek, který přivítal všechny přítomné i 
hosty Ing. Miladu Sokolovou, náměstkyni primátora; Mgr. Petra Ivánka, vedoucího 
OŠKS a JUDr. Josefa Augustina. Dále sdělil všem přítomným, že Rada města 
Prostějova 
dne 5. 3. 2019 usnesením č. 9178 schválila počet 17členů komise pro kulturu a tímto 
jmenovala další tři nové členy: Mgr. Oldřicha Václavíka, Mgr. Pavlu Vaškovou a 
Václava Kopku. Jmenovaným členům předal předseda komise jmenovací dekrety a 
seznámil je s podmínkami práce s osobními údaji v rámci výkonu funkce podmíněnou 
mlčenlivostí. 
 
K bodu 2) 
 
Předseda komise přivítal hosty, kteří si podali žádost o poskytnutí dotace na rok 
2019. Byli pozváni z důvodu doplnění dalších informací k předloženým žádostem: 
 
Jindřich Skácel – podpora celoroční činnosti Galerie umění (doprava uměleckých 
děl) 
požadovaná částka: 15.000,-- Kč 
 
Stanovisko komise: 
Komise pro kulturu po projednání doporučuje Radě města Prostějova schválit částku 
15.000,-- Kč. 
 
 
Mgr. art. Ondřej Mucha, DiS. a Anna Muchová – zastupující osoby 
Spolku pro záchranu varhan v kostele sv. Jana Nepomuckého „u Milosrdných“ 
v Prostějově, z. s. - podpora celoroční činnosti spolku  
požadovaná částka: 79.300,-- Kč 
 
Stanovisko komise: 
Komise pro kulturu po projednání doporučuje Radě města Prostějova schválit částku 
30.000,-- Kč, a to konkrétně na tyto účelové položky: 
propagace kulturních akcí na veřejných místech Prostějova a okolí, sazba, grafické 
návrhy a tisk propagačních materiálů a brožur. 
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K bodu 3) 
Předseda komise seznámil členy s novými podanými žádostmi o poskytnutí dotace 
na rok 2019 na jednorázové akce (viz příloha): 
 
Vlastimila Prostějov, z. s. – koncert k 150. výročí vzniku sboru v Přednáškovém 
sále Národního domu v Prostějově 
požadovaná částka: 35.000,-- Kč 
 
Stanovisko komise: 
Komise pro kulturu po projednání doporučuje Radě města Prostějova schválit částku 
30.000,-- Kč. 
 
Zbyněk Král, Prostějov – akce CITY PICNIC v Kolářových sadech v Prostějově 
požadovaná částka: 32.000,-- Kč 
 
Stanovisko komise: 
Komise pro kulturu požaduje pozvat Zbyňka Krále na příští jednání komise (24. 4. 
2019), zajistí tajemnice. 
 
 
K bodu 4) 
 
Ing. Roman Vejmola 

- požádal předsedu komise, aby byl do příštího jednání komise zaslán všem 
členům  
Jednací řád komisí Rady města Prostějova (zajistí tajemnice po konzultaci 
s Věrou Krejčí). 

 
Lukáš Andrýsek 

- sdělil členům komise, že zasílání nově podaných žádostí o poskytnutí dotace 
členům komise momentálně projednává OIT Magistrátu města Prostějova. 
Uvažuje se, že na webu města bude vyhotovena stránka, na které se přes 
samostatné heslo každý člen přihlásí. 

 

 

Dále předseda komise Lukáš Andrýsek sdělil členům komise, že Rada města 
Prostějova dne 19. 3. 2019 jmenovala ještě jednoho člena komise pro kulturu, a to 
JUDr. Josefa Augustina (usn. č. 9269). Jmenovací dekret bude novému členu předán 
na dalším jednání komise (24. 4. 2019). 
 
 
JUDr. Josef Augustin 
 
1. 
Dotaz na současnou situaci bývalého pracovníka Kina Metro 70 Ivana Čecha: 
Mgr. Petr Ivánek, vedoucí Odboru školství, kultury a sportu Magistrátu města 
Prostějova sdělil, že Ivanu Čechovi byla schválena náhrada ušlé mzdy s nárokem na 
odstupné, kterou vygeneruje z výnosů Kino Metro 70 a pokryje tyto mimořádné 
náklady z vlastního rozpočtu. 
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2. 
Dotaz na rekonstrukci KaS Centra v Prostějově: 
Roman Karšulín, člen Rady města Prostějova sdělil, že rada města dostala pouze 
informace o tom, že jmenované území se bude řešit formou urbanistické soutěže. 
 
3. 
JUDr. Josef Augustin sdělil členům komise, že v galerii je již sedm měsíců stále 
jedna výstava, a že by bylo vhodné více prostory obměňovat.  
Vyzval členy komise k podnětu nových návrhů, či nápadů k vylepšení fungování 
galerie.    
 
4. 
Publikace města Prostějova 
Dotaz, zda město počítá zhotovit další publikace týkající se města Prostějova. 
Bohužel při tomto dotazu nebyla Ing. Milada Sokolová, náměstkyně primátora, 
z pracovních důvodů přítomna a nemohla tak tuto otázku vyjasnit. 
 
5. 
JUDr. Josef Augustin informoval komisi, že příští rok bude město Prostějov slavit 630 
let od udělení práva pořádání výročního trhu v Prostějově. 
 
6. 
JUDr. Josef Augustin představil komisi brožuru Leona Kárného  - „Historie 
prostějovských ulic“, publikovanou v roce 1998. 
JUDr. J. Augustin navrhnul na tuto brožuru navázat a vytisknout pro Prostějov novou 
knížku doplněnou dalšími fakty. 
Mgr. Oldřich Václavík, ředitel prostějovského archivu a člen komise pro kulturu se 
k tomuto návrhu připojil a doporučil doplnit knížku o akvarely, olejomalby, 
fotodokumentaci, či osobnosti, které v ulicích žili. V současné době autor publikace 
nežije, autorská práva se neuplatňují, jsou tedy nulová. Autor nemá žádné dědice. 
Publikace by mohla vzniknout ve spolupráci s prostějovským archivem a 
prostějovskými fotografy. 
 
Stanovisko komise k návrhu: 
Komise pro kulturu podporuje tento návrh – vytvořit rozšířenou verzi brožury týkající 
se prostějovských ulic. 
Stanovuje úkol pro JUDr. Josefa Augustina připravit koncept publikace. 
 
7. 
JUDr. Josef Augustin navrhuje v rámci jednání komise příležitostně navštívit kulturní 
organizace města Prostějova. Lukáš Andrýsek, předseda komise sdělil, že tato 
aktivita již je v plánu komise, současně i s plánovanými návštěvami akcí různých 
žadatelů o finanční podporu. 
 
8. 
JUDr. Josef Augustin navrhuje v rámci jednání komise příležitostně podniknout 
výjezdní zasedání komise. Lukáš Andrýsek, předseda komise podpořil tento návrh, 
protože se jedná o již tradiční aktivitu komise. Bude ovšem záležet i na zájmu 
dostatečného počtu členů komise a jejich časových možnostech. 
 
9. 
JUDr. Josef Augustin navrhuje zhotovit plán práce jednání komise na rok 2019. 
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Stanoviska komise k návrhům JUDr. Josefa Augustina 
k bodům 7. 8. a 9.: 
Komise doporučuje JUDr. Josefu Augustinovi zaslat e-mailem možné návrhy 
k bodům 
7. 8. a 9. tajemnici komise. 
 
K bodu 5 
 
Předseda komise poděkoval všem přítomným za jejich účast na jednání a pozval je 
na další setkání komise, které se uskuteční 24. 4. 2019, v 16.00 hodin, místo jednání 
bude upřesněno.  

 
 
 
 
 
 

………………………………. 
Lukáš Andrýsek v. r. 
předseda komise 

 

 

Příloha: 
dotace 2019 - oblast kultury - jednorázové akce 

 

 

Prostějov, 20. 3. 2019 

 
 
 
 
 
 
zapsala: Dagmar Cásková v. r., tajemnice komise  

 


