Zápis z jednání komise pro kulturu, spolkový život a cestovní ruch
č. 04/15
Den konání

9. září 2015

Místo konání

Zasedací místnost u sekretariátu

Čas

Od 16:00

Do 19:00

Prezenční listina přítomných osob tvoří přílohu tohoto zápisu

Program jednání:
1.

Program na podporu ostatní kulturní činnosti v Litomyšli na rok 2016

2.

Diskuse nad návrhem skladby strategických perspektiv rozvoje města

3.

Marketingové téma na rok 2016

4.

Specifikace činnosti komise

5.

Představení projektu s pracovním názvem „Zelená zóna.

6.

Informace o destinační společnosti Českomoravské pomezí

7.

Představení průvodce Litomyšl – světové dědictví UNESCO

Průběh jednání a přijatá usnesení:
1.

Průběh jednání:
Členové komise obdrželi v předstihu návrh Dotačního programu na
podporu ostatní kulturní činnosti v Litomyšli na rok 2016 (vypracováno
v návaznosti na novelu zákona č. 250/2000 Sb.). Po diskusi se přítomní
shodli na dvou kolech uzávěrky pro příjem žádostí (konec ledna a konec
května). Další požadavek se týká smlouvy – zde bude zakotvena povinnost
uveřejnit logo města na plakátech a dalších propagačních materiálech.
Součástí vyúčtování bude také fotodokumentace akce nebo činnosti spolku.
Vedoucí odboru předloží ke schválení na nejbližším zasedání Rady města
Litomyšl.
zajistí: Michaela Severová

Usnesení
č. 1
hlasování

2.

termín plnění: 30. září 2015

Komise souhlasí - po zapracování připomínek výše - s předloženým
materiálem a doporučuje RaM Litomyšl ke schválení.
Pro: 10

Proti: 0

Zdržel se: 0

Průběh jednání:
Město připravuje Strategický plán rozvoje města Litomyšl 2015 – 2035.
Pracovním týmem pro strategickou oblast (perspektivu) „Cestovní ruch a

kultura ve městě“ byla navržena Komise pro kulturu, spolkový život a
cestovní ruch. Osnova níže byla zaslána od vedení města.
Cestovní ruch a kultura ve městě
1.1

Přiměřený kulturně-společenský, spolkový a politický život města

1.2

Přiměřená nabídka možností využití volného času, sportovního vyžití

1.3

Rozvoj cestovního ruchu

1.4

Podpora identity a uplatnění národnostních menšin, příhraniční a
zahraniční spolupráce

1.5

Dostatečné a kvalitní služby občanských záležitosti (správní služby,
občanské vztahy, pohřebnictví, ….)

1.6

Účinná a efektivní ochrana kulturních památek

1.7

Seriózní a kultivované vztahy-komunikace s veřejností

Komise se s ohledem na své zaměření a zaměření odboru kultury a
cestovního ruchu shodla na její úpravě takto:
Cestovní ruch a kultura
1.1

Přiměřený kulturně-společenský a spolkový život ve městě

1.2

Přiměřená nabídka možností využití volného času

1.3

Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu

1.4

Podpora partnerské spolupráce

1.5

Účinná a efektivní ochrana kulturních památek

1.6

Destinační management

1.7

Účast města ve sdruženích na podporu turismu

zajistí: Michaela Severová
Usnesení
č. 2
hlasování

3.

termín plnění: 02.10.2015

Navrhovaná změna osnovy bude předložena RaM na nejbližším zasedání.

Pro: 10

Proti: 0

Zdržel se: 0

Průběh jednání:
Michaela Severová předložila grafické ztvárnění možných marketingových
témat roku 2016:
-

Litomyšl znovuzrozená

-

Litomyšl živá renesance

-

Litomyšl velký příběh malého města

Blanka Brýdlová představila návrhy pracovní skupiny kolem IC:
-

Litomyšl v pohybu

-

Litomyšlské mosty

-

Litomyšl hraje na vaši notu

Po dlouhé diskusi se komise shodla na tom, že tématem roku 2016 bude
Litomyšl znovuzrozená – jde nejen o upozornění na revitalizované zámecké
návrší, ale i dvojsmysl renesance = znovuzrození, tedy upoutávka na

renesanční krásy našeho města.
zajistí: Michaela Severová
Usnesení
č. 3
hlasování

4.

termín plnění: od 01.01.2016

Komise se shodla na tom, že marketingovým tématem roku 2016 bude
Litomyšl znovuzrozená.
Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 2

Průběh jednání:
Mgr. Renata Pechancová předložila návrh na přesnější specifikaci činnosti
komise:
Komise pro kulturu, spolkový život a cestovní ruch
Základní vymezení
Komise pro kulturu, spolkový život a cestovní ruch Rady města Litomyšle plní
úkoly v souladu s čl. 2 Organizační směrnice města č.9/14 (Statut, jednací a
organizační řád komisí rady města, odborných pracovních skupin a
projektových týmů rady města):
a) na základě usnesení rady,
b) podle plánu činnosti, který schválí rada
c) podle svého zaměření, v jednotlivých oblastech jako iniciativní a poradní
orgán rady
Rada města má právo pověřit komisi úkoly, které vyplývají z této
problematiky.
Komise:
- projednává koncepci podpory kulturních aktivit ve městě,
- vyjadřuje se k problematice kulturního života ve městě,
- projednává koncepci podpory cestovního ruchu na území města,
- vyjadřuje se k problematice cestovního ruchu na území města,
- sleduje činnost kulturních organizací a zařízení, které město založilo, zřídilo
nebo vlastní,
- sleduje spolkovou činnost v návaznosti na posuzování žádosti o granty,
- posuzuje žádosti o granty z příslušných oblastí,
- projednává organizaci jednotlivých kulturních akcí, které pořádá radnice,
- projednává umístění pamětních desek,
- projednává koncepci kultivace a oživění památkové zóny na území města,
- projednává podněty a návrhy občanů, organizací, rady města, příslušných
odborů města a svých členů, které spadají do působnosti komise, zaujímá k
nim svá stanoviska a iniciuje jejich řešení.
- další specifikace činnosti v oblasti cestovního ruch bude doplněna odborníky
na tuto oblast
Již diskutováno a „vyřazeno“
- projednává návrhy na udělení ocenění v oblasti kulturní a spolkové činnosti
(různé formy ocenění – čestné -diplomy, čestné občanství nebo finanční
ocenění apod.)
- projednává koncepci spolupráce se zahraničními partnerskými městy a
oblastmi
zajistí: všichni členové komise

Usnesení
č. 4

hlasování

termín plnění: 11.11.2015

Členové komise do příštího jednání prostudují daný návrh a připraví si
připomínky. Na dalším jednání bude dopracováno, doplněno o návrhy
odborníků na cestovní ruch a předloženo RaM jako plán činnosti komise pro
kulturu, spolkový život a cestovní ruch.
Pro: 12

Proti: 0

Zdržel se: 0

5.

Průběh jednání:
Mgr. Vilma Petrova spolu s členem ZaM Radkem Pulkrábkem představili
projekt „Zelená zóna“ – jde o oblast kolem Mariánského sloupu, který je
třeba zvelebit a využít dle předkladatelů takto:
- servisní místo pro turisty i Litomyšlany
- možnost zastavení autobusů
- servis pro cyklisty (stojany, pítko, sezení)
- vazba na IC
- odpočinkový a čekací prostor
- vysadit víc stromů
V následné diskusi upozornil Michal Kortyš na fakt, že podobný projekt, který
by zklidnil horní část náměstí, je již na světě. S ohledem na odpor související
s úbytkem parkovacích stání se dosud nerealizoval. Na příští jednání komise
budou s tímto návrhem členové komise seznámeni.
V diskusi dále zaznělo, že není cesta zakázat zastavení autobusu u zámku a
všechny povinně nechat zastavit zde. Některé cestovní kanceláře raději naše
město vynechají – napnuté časové itineráře. Možnou cestou je dohoda
s organizátory zájezdů a poskytnutí nejrůznějších pobídek.
Problematické je i zanechání kola „bez dohledu“ – pouze u stojanů. V úvahu
přichází spíš úschovna kol. Cyklisté chtějí mít kolo buď pod dohledem (proto
parkují u předzahrádek, na kterých odpočívají) nebo v úschovně (ta tu
bohužel zatím chybí).
zajistí: Michal Kortyš

Usnesení
č. 5
hlasování

6.

termín plnění: 11.11.2015

Michal Kortyš na příštím jednání komise představí stávající návrh na zklidnění
automobilové dopravy v horní části Smetanova náměstí z dílny architekta
Aleše Buriana.
Pro: 10

Proti: 0

Průběh jednání:
Michal Kortyš informoval členy komise o situaci v Českomoravském pomezí.
To je v současné době dobrovolným svazkem obcí a připravuje se na změnu
právní formy tak, aby umožňovala vstup i soukromým subjektům. Vytvoření
fungujícího destinačního managementu je nezbytné.
zajistí: Michal Kortyš a Michaela Severová

Usnesení
č. 6
hlasování

7.

Zdržel se: 0

termín plnění: 31.12.2016

Komise byla informována o plánech Českomoravského pomezí související se
změnou právní formy.
Pro:

Proti:

Průběh jednání:
Michaela Severová představila členům komise novou publikaci Litomyšl –
světové dědictví UNESCO, která vyšla jako 21. díl v edici 99 nakladatelství
MCU. Jde o oblíbené průvodce po městech a regionech ČR. Díl s číslem 22.
bude věnován turistické oblasti Českomoravské pomezí. Průvodce bude
k dostání v IC, v litomyšlských knihkupectvích, ale i v e-shopu a distribuční
síti nakladatelství MCU.
zajistí: Michaela Severová

Usnesení
č. 7
hlasování

Zdržel se:

termín plnění: 31.09.2015

Komise byla informována o realizaci průvodce.
Pro: 0

Proti: 0

Zdržel se: 0

podpis předsedy komise

V Litomyšli dne 18.09.2015

