Zápis č. 9
z jednání Komise pro kulturu
Rady města Prostějova
ze dne 20. 11. 2019

Přítomni:

Omluveni:

Lukáš Andrýsek – předseda

Olga Katolická

Roman Karšulín

Jan Páleník

Mgr. Oldřich Václavík

PhDr. Ivana Vaňková

Ing. Petr Lysek

Jonáš Proser
Miroslav Hasa

Václav Kopka

Mgr. Pavla Vašková

JUDr. Josef Augustin
Ladislav Juhász
Vojtěch Burda
David Vysoudil, Dis.
Mgr. Lukáš Skládal
Ing. Roman Vejmola
Hana Gottwaldová
Nepřítomni:

Hosté:

Dagmar Cásková - tajemnice
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Ing. Milada Sokolová - omluvena
Mgr. Petr Ivánek - omluven
Ing. arch. Jan Mlčoch
Pavla Aschenbrennerová
Ing. Radan Holásek

Program:
1. Zahájení
2. Představení nové členky komise pro kulturu
3. Představení projektů žadatelů o poskytnutí dotací
(Pavla Aschenbrennerová, - nahrání autorského CD; Jakub Šťastný filmový online průvodce)
4. Různé
5. Závěr
6. Prohlídka Státního okresního archivu Prostějov (Mgr. Oldřich Václavík)

K bodu 1)
Setkání komise pro kulturu proběhlo v prostorách výstavního sálu ve Státní okresním
archivu Prostějov, Třebízského 1 - 3. Jednání zahájil předseda komise Lukáš Andrýsek,
který přivítal všechny přítomné členy i hosty a poděkoval členu komise Mgr. Oldřichu
Václavíkovi, řediteli archivu za pozvání.
K bodu 2)
Předseda komise Lukáš Andrýsek představil novou členku komise pro kulturu Hanu
Gottwaldovou.
K bodu 3)
Komise pro kulturu projednala předložené žádosti o poskytnutí dotace na rok 2019
na jednorázové akce v oblasti kultury. Žadatelé o poskytnutí dotace byli na jednání komise
pozváni ke konzultaci pro upřesnění doplňujících informací k podaným žádostem.
Žadatelé:
1. Pavla Aschenbrennerová, Vodní 90, Konice, 798 52
- požadovaná částka 30.000,-- Kč
- na nahrání autorského CD, mix a mastering
- stanovisko komise:
Komise pro kulturu doporučila Radě města Prostějova schválit dotaci Pavle
Aschenbrennerové ve výši 15.000,-- Kč (pro - 11 členů, proti - 0, zdržel se hlasování 1 člen).
2. Jakub Šťastný, 28. října 458/13, Olomouc, 779 00 zastoupen Ing. Radanem
Holáskem
- požadovaná částka 104.000,-- Kč
- filmový online průvodce po historických osobnostech v Prostějově (služby)
Ing. Radan Holásek, který zastupoval žadatele Jakuba Šťastného, odpovídal na dotazy
členů komise. Komise podanou žádost o jednorázovou akci prodiskutovala s těmito
argumenty: krátké medailonky jsou finančně nákladné; dotace by byla použita i na
propagaci projektu (pro město Prostějov tato propagace není přínosem); žadatel
nedokázal zodpovědět na otázku o konkrétní návštěvnosti stránek/projektu; již zveřejněná
videa si byla hodně podobná; komise dala žadateli podnět, aby oslovil autory již vzniklých
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videodokumentů (T. Mojžíš atd.) a zkusil možnost zapojit je do tohoto projektu.
Při projednání žádosti komise pro kulturu nezpozorovala v této jednorázové akci přínos
pro město Prostějov. To však neznamená, že si žadatel nemůže podat žádost ještě
jednou, až se projekt více posune.
stanovisko komise:
Komise pro kulturu nedoporučila Radě města Prostějova podpořit schválení dotace ve výši
104.000,-- Kč (pro - 0 členů, proti - 4 členové, zdrželi se hlasování - 8 členů).
K bodu 4
Úkol z porady primátora (dotazy, připomínky a podněty členů zastupitelstva - ztvárnění
podoby pomníku Otto Wichterleho) - možné využití v Prostějově jména světově proslulého
českého vědce a vynálezce a prostějovského rodáka Otto Wichterleho (např. pamětní
deska, název ulice, školy aj.).
Na jednání byl přizván také Ing. arch. Jan Mlčoch, vedoucí Odboru územního plánování
a památkové péče MMPv. Po delší rozpravě se komise dohodla, že stanovisko k této
záležitosti podá na příštím jednání komise (18. 12. 2019).

K bodu 5
Lukáš Andrýsek, předseda komise poděkoval všem přítomným za jejich účast na jednání
a pozval je na další setkání komise. Je plánované na 18. 12. 2019.
Místo jednání – Městské divadlo v Prostějově, čas bude upřesněn.

K bodu 6
Mgr. Oldřich Václavík, ředitel Státního okresního archivu Prostějov provedl komisi
pro kulturu prostorami budovy archivu a poutavě je seznámil s provozem organizace.
Předseda komise poděkoval za všechny přítomné řediteli archivu za jeho neobyčejně
zajímavý komentář.

……………………………….
Lukáš Andrýsek v. r.
předseda komise
Prostějov, 20. 11. 2019

Zapsala: Dagmar Cásková v. r., tajemnice komise
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