Zápis z jednání komise pro kulturu, spolkový život a cestovní ruch
č. 01/20
Den konání

19. února 2020

Místo konání

Zasedací místnost u sekretariátu

Čas

Od 15:00

Do 16:00

Prezenční listina přítomných osob tvoří přílohu tohoto zápisu.
Program jednání:
1.

Vyhodnocení prvního kola Dotačního programu na podporu ostatní kulturní
činnosti v Litomyšli na rok 2020

2.

Informace a pozvánky

Průběh jednání a přijatá usnesení:
1.

Členové komise byli seznámeni v pravidly dotačního programu a s tím, že
v rozpočtu na rok 2020 je částka 500 tisíc Kč na programové dotace a částka
100 tisíc Kč na individuální dotace. Tedy o 100 tisíc Kč méně než
v předchozích letech.
Členové komise podrobně prozkoumali 36 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 tabulka je obsahem přílohy č. 1 tohoto zápisu.
Komise navrhuje Radě města Litomyšl poskytnout programové dotace dle
přílohy č. 2, navrhuje Radě města Litomyšl, aby doporučila Zastupitelstvu
města Litomyšl poskytnutí dotací dle přílohy č. 3 tohoto zápisu a navrhuje
Radě města Litomyšl, aby poskytla individuální dotace dle přílohy č. 4.
Komise zároveň navrhuje Radě města Litomyšl, aby doporučila Zastupitelstvu
města Litomyšl poskytnout dotaci 15 tisíc Kč Veterán klubu Litomyšl na
výstavu historických vozidel a soutěž elegance v rámci Zahájení 9.
litomyšlské lázeňské sezóny.
zajistí: Michaela Severová

2.

termín plnění: 30. dubna 2020

Radomil Kašpar informoval přítomné o postupech prací na brožuře „Osobnosti

Litomyšle“. Osobnosti jsou vybrané, základní texty napsané. Teď ještě sazba,
případně zkrácení textů a můžeme do tisku.
Michaela Severová informovala členy komise o účasti na veletrzích cestovního
ruchu, nových letáčcích a brožurách, aktuálních novinkách z přípravy velkých
kulturních akcí apod.
Členové komise zároveň byli informováni o tom, že se Michaela Severová
umístila mezi deseti nominovanými v soutěži Osobnost roku 2019. Soutěž
pořádá vydavatelství C.O.T. media a firma ABF. České uznání bylo uděleno za
přínos k rozvoji cestovního ruchu ČR u příležitosti veletrhu Holiday World
2020.
Blanka Brýdlová představila ideu setkání cestoruchářů s vedením města. Bylo
dohodnuto, že na toto setkání budou pozváni i členové komise. Zároveň
pozvala všechny na netradiční komentovanou prohlídku, která se bude konat
v rámci Dne průvodců v sobotu 22. února 2020.
Michaela Severová při této příležitosti informovala členy komise o
připravovaném zákonu o průvodcovské službě, který vrátil Senát do
Poslanecké sněmovny.
Příští zasedání komise se bude konat 17. června od 15:00 hodin
v zasedací místnosti naproti sekretariátu.
zajistí: Michaela Severová

termín plnění: průběžně
podpis předsedy komise

