Zápis z jednání komise pro kulturu, spolkový život a cestovní ruch
č. 04/16
Den konání

16. listopadu 2016

Místo konání

Zasedací místnost u sekretariátu

Čas

Od 16.00

Do 18.30

Prezenční listina přítomných osob tvoří přílohu tohoto zápisu

Program jednání:
1.

Informace o vyhlášení dotačního titulu Program na podporu ostatní kulturní
činnosti v Litomyšli na rok 2017

2.

Informace o nových či připravovaných brožurách a akcích, které nás čekají do
konce roku 2016 a přípravě Česko-polského projektu

3.

Informace o nově vyhlášených dotačních titulech na MMR, fam tripy a press
tripy a zprávy z členské schůze Fóra cestovního ruchu

4.

Web – prezentace nutnosti a potřeby mít v Litomyšli kvalitní volnočasový
portál

5.

Výměna člena komise

6.

Marketingové téma na rok 2017 a 2018

7.

Litomyšlská městská půjčovna elektrokol

Průběh jednání a přijatá usnesení:
1.

Začátkem listopadu byl vyhlášen dotační titul Program na podporu ostatní
kulturní činnosti v Litomyšli na rok 2017. Členové komise nenavrhli
v porovnání s rokem 2016 žádné změny a vyhlášení dotačního titulu schválila
Rada města Litomyšl. Formuláře žádostí i celá výzva je na www.litomysl.cz,
v sekci Občan, záložka Dotace z rozpočtu města.
Uzávěrka prvního kola žádostí je konec ledna, druhého konec května.
Na prvním jednání komise v roce 2017 budou nejen projednány nové žádosti,
ale také vyhodnoceno vyúčtování poskytnutých dotací z roku 2016.

2.

Michaela Severová informovala o nových brožurách i o těch, které se
v současné době připravují:
- brožura Litomyšl – moderní architektura (v čj a aj mutaci)
- nástěnný kalendář Litomyšl – srdeční záležitost
- brožura Kam za kulturou
- brožura Sport a wellness

- brožura Inspirace pro rodiny s dětmi (Česká inspirace)
- připravuje se dotisk Litomyšl – moderní historické město v jazykových
mutacích a brožury, které budou prezentovat zámecké návrší
- Kalendář akcí na rok 2017
- nástěnný kalendář České dědictví UNESCO – Možná nevíte, že…
- aktualizovaný dotisk knihy Litomyšl 1259-2009, město kultury a vzdělávání
stihne předvánoční trh
Město zároveň zajišťuje společnou propagaci všech adventních a vánočních
akcí (plakáty: Advent 2016, Rozsvícení vánočního stromu s Andělských
videomappingem, Andělské adventní neděle, Andělský adventní trh, Štědrý
den v Litomyšli…)
Michal Kortyš informoval členy komise o přípravě žádosti do INTERREG V-A,
ČR – Polsko 2014-2020 (s městem Jawor – aktualizované náměty přílohou č.
1 tohoto zápisu – podrobnější info o dotačním programu: www.cz-pl.eu)
Usnesení
č. 2

3.

Členové komise vzali na vědomí. Členové komise mohou zasílat náměty do
Česko-polských projektů – popis prioritních os a podporovaných oblastí na
www.cz-pl.eu.

Michaela Severová informovala o mnoha návštěvách zahraničních novinářů a
touroperátorů, kteří navštěvují Litomyšl a Českomoravské pomezí.
Zároveň Michaela Severová informovala o tom, že v Národním programu
podpory cestovního ruchu chybí průřezová témata, je vyžadován dlouhodobě
kladný hospodářský výsledek (pro neziskové organizaci nesmyslné), vysoký
počet přenocování a certifikace, v dotačním titulu pro neziskové organizace
pro změnu nejsou oprávněnými žadateli dobrovolné svazky obcí…

4.

Veronika Samková Stratílková a Marek Votroubek prezentovali nutnost
existence kvalitního volnočasového portálu pro Litomyšl.
Existují dvě možnosti:
- modernizovat stávající web
- vyrobit nový portál
Po diskusi panovala shoda na tom, že přát si „hezčí web“ nestačí. Je třeba
definovat konkrétní zadání.
Prezentací na www.litomysl.cz se bude zabývat také Mediální výbor –
přeneseme vzájemně informace.
Prezentace Marka Votroubka je přílohou č. 2 tohoto zápisu.

Usnesení
č. 4

5.

Členové komise vzali na vědomí. Každý promyslí své body do zadání,
případně co na webu chybí či co by mělo fungovat líp.

Petra Jiráňová odchází v lednu na mateřskou dovolenou. Členové komise
navrhují vyměnit tuto členku komise za ředitele příspěvkové organizace
Zámecké návrší, Davida Zandlera.

Usnesení
č. 5
6.

KCR navrhuje RaM vyměnit členku komise, Petru Jiráňovou, za ředitele
příspěvkové organizace Zámecké návrší, Davida Zandlera.
Marketingovým tématem na rok 2017 bude „Litomyšl – srdeční záležitost“.
Téma na rok 2018 musí být rozhodnuto do 15. června 2017.

Usnesení
č. 6
7

Do příštího jednání komise členové promyslí možná témata na rok 2018.
Pokud na 1. nebo 2. zasedání roku 2018 nebude téma většinově schváleno,
město určí téma svoje.
Na základě minuté debaty ohledně půjčovny elektrokol podnikla Veronika
Stratílková Samková poptávku a navrhla model řešení – viz. příloha č. 3.
Město by elektrokola koupilo a vyhlásilo výběrové řízení na jejich správu
s podílem za půjčovné a fakturací za opravy.

Usnesení
č. 7

Komise s ohledem na možné prodloužení doby pobytu v našem městě nákup
elektrokol a provozování elektropůjčovny doporučuje.

V Litomyšli dne 22.11.2016
podpis předsedy komise

