Zápis z jednání komise pro kulturu, spolkový život a cestovní ruch
č. 02/16
Den konání

4. května 2016

Místo konání

Zasedací místnost u sekretariátu

Čas

Od 16.00

Do 19.30

Prezenční listina přítomných osob tvoří přílohu tohoto zápisu

Program jednání:
1.

Strategický plán města Litomyšl – informace o podání žádosti

2.

Připravované změny www.litomysl.cz

3.

Informace o turistických novinách a celoroční soutěži Lázeňské prameny

4.

Vyhodnocení dalších žádostí programu na podporu ostatní kulturní činnosti
v Litomyšli na rok 2016

5.

Téma roku 2017

6.

Tvář

Průběh jednání a přijatá usnesení:
1.

Usnesení
č. 1
2.

Průběh jednání:
Místostarosta města a předseda komise informoval členy o podání žádosti o
dotaci na realizaci Strategického plánu města Litomyšl. Součástí by měla být i
obsáhlá část o možnostech rozvoje cestovního ruchu.

Členové komise vzali na vědomí informaci o podání žádosti o dotaci.
Průběh jednání:
Představeny byly připravované změny na portálu www.litomysl.cz.
Po zapracování námětů bude tzv. Beta verze zaslána k připomínkování také
poradní skupince u IC a mediálnímu výboru.
Doporučení z komise:
- u občana – kontakty dát na první nebo poslední místo
- zajistit, aby městské organizace měly na svých stránkách prolink na
městské stránky www.litomysl.cz
- zamyslet se, zda nevytvořit sekci „pomoc“ – především v životních situacích
jako je úmrtí v rodině, svatby apod. – Mgr. Pechancová dala jako příklad obec
Opatovec
- omezit počet znaků v kalendáři akcí – vždy max. 3 řádky a šipka s odkazem

na další podrobnosti
Usnesení
č. 2

hlasování

3.

Usnesení
č. 3
4.

Komise jednohlasně doporučuje propojení oficiálního turistického portálu
Pardubického kraje (www.vychodni-cechy.info) s portálem města Litomyšl. Je
zbytečné, aby litomyšlské IC vkládalo stejné akce na dva různé portály. Vše
lze propojit a sdílet. Důležité je také propojení městského portálu s portály
městských organizací.
Pro:9

Proti:0

Zdržel se:0

Průběh jednání:
Ing. Severová představila členům komise nové turistické noviny Litomyšlské
lázeňské novin(k)y, které byly představeny v rámci Zahájení 5. litomyšlské
lázeňské sezóny. Vydány byly v nákladu 15 tisíc kusů. Součástí je i hrací
karta soutěže Lázeňské prameny. Soutěž se tak mohla prodloužit až do konce
roku 2016. Zapojilo se celkem 20 restaurací, kaváren a barů.
Členové komise tuto novinku vzali na vědomí. Vítána je každá pomoc
s distribucí a informování o soutěži Lázeňské prameny.
Průběh jednání:
Členové komise podrobně prozkoumali dalších 5 žádostí o dotace, které byly
doručeny na MÚ.
Členům komise byly naskenované žádosti zaslány v předstihu e-mailem.
Rozhodování probíhalo v souladu s vyhlášeným dotačním programem:
Kritéria pro hodnocení:
1. Kvalita projektu 0-30 bodů
2. Reálný a průhledný rozpočet 0-20 bodů
3. Zajištění vícezdrojového financování 0-10 bodů
4. Přiměřenost výše grantu a účelnost 0-10 bodů
5. Dopad na cestovní ruch 0-10 bodů
6. Dosavadní činnost žadatele 0-20 bodů
Bodovací tabulky jsou obsahem přílohy č. 1 tohoto zápisu.
zajistí: Michaela Severová
termín plnění: 15. června 2016

Usnesení
č. 4
hlasování

5.
Usnesení
č. 5
6.

Komise navrhuje Radě města Litomyšl poskytnout dotace z Dotačního
programu na podporu ostatní kulturní činnosti v Litomyšli na rok 2016 dle
přílohy č. 2 tohoto zápisu.
Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

Průběh jednání:
Členové komise krátce diskutovali o možném tématu na rok 2017.
Do příštího jednání komise členové promyslí možná témata na rok 2017.
Průběh jednání:
Členové komise byli informováni o připravovaném projektu Tvář.

V Litomyšli dne 11.05.2016
podpis předsedy komise

