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Město Ústí nad Orlicí 

 

 

ZÁPIS 
kulturní komise 

z jednání č. 1/2020 ze dne 10. 3. 2020 

 
č.j.: MUUO/9591/2020/ŠKCP/star 

č. spisu: 970/2019 

počet listů: 4 

počet příloh/listů příloh: 2/4  

 

Přítomni: Viz prezenční listina 

Omluveni: Jana Klementová, Miloslav Cyprián 

Zapisovatel: Ing. Jana Štarmanová 

Místo a čas jednání: Městský úřad, Mírové náměstí 7, zasedací místnost, 17:00 hod. 

Program jednání: 

1. Zapojení města do Mezinárodního sochařského festivalu Sculpture Line 
2. Dopis od spolku StoreAge 
3. Dotace - program podpora kulturních aktivit 

 

 

1. Zapojení města do Mezinárodního sochařského festivalu 

 

Na základě požadavku starosty města Ústí nad Orlicí z 51. schůze Rady města konané 2. 3. 2020 
kulturní komise projednala možnost zapojení města do Mezinárodního sochařského festivalu 
Sculpture Line a případné umístění nabízené sochy jezdce. 
 

Návrhy a doporučení: 

Kulturní komise d o p o r u č u j e zapojení města Ústí nad Orlicí do Mezinárodního sochařského 

festivalu Sculpture Line. 

 
Hlasování:  

Pro:  3  

Proti:  0  

Zdržel se:  1  

Chyběl:  0  
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V návaznosti na doporučení účasti členové kulturní komise diskutovali o vhodnosti umístění 

sochy jezdce. Z diskuse vzešly následující závěry: 

Přítomní členové komise se shodli, že umístění ve vrchní části náměstí je vhodnější než na 

spodní části náměstí.  Komise nedospěla k jednotnému názoru na umístění sochy. Kulturní 

komise doporučuje radě města konzultovat umístění sochy jezdce s městským architektem, 

autorem sochy a pořadatelem festivalu. 

KK dává k úvaze i další možné plochy pro umístění sochy jezdce  

-  Masarykova ulice 

- Okolí školy Bratří Čapků. 

 

Návrhy a doporučení: 

Kulturní komise d o p o r u č u j e radě města konzultovat umístění sochy jezdce s městským 

architektem, autorem sochy a pořadatelem festivalu. 

Hlasování:  
 

Pro: 4  

Proti: 0  

Zdržel se: 0  

Chyběl: 0  

 

 
 

2. Dopis od spolku STOReAGE 

 

Spolek STOReAGE  zaslal Kulturní komisi dopis, ve kterém žádá o řešení neutěšené situace (dle 

názoru spolku STOReAGE) v kulturní oblasti, zejména problematiky výstavní scény v Ústí nad 

Orlicí. Spolek žádá kulturní komisi o podporu. Chce znovuotevřít prostor k jednání o expozičních 

prostorech za účasti všech dotčených subjektů (zejména Kulturní komise, Rada města, Klub 

přátel umění, spolek STOReAGE, SŠUP, Městské muzeum, Malá scéna, Fotoklub OKO a mnoho 

dalších producentů expozičních aktivit).  

Kulturní komise nezpochybňuje rozhodnutí RM svěřit příspěvkové organizaci Městské muzeum 

do výpůjčky prostory Galerie pod radnicí, kde byla dříve expoziční činnost provozována. 

 

 

Návrhy a doporučení: 

Členové kulturní komise se jednomyslně shodli, že spolku STOReAGE nebrání nic v jednání se 

všemi subjekty, které ve městě nabízí výstavní prostory (Městské muzeum, Klubcentrum, 

Městská knihovna, Malá scéna a další) za účelem vytvoření expozice.   
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Hlasování:  
 

Pro: 4  

Proti: 0  

Zdržel se: 0  

Chyběl: 0  

 

 

 

3. Dotace - program podpora kulturních aktivit 

 

Kulturní komise projednala jednotlivé žádosti o dotaci z dotačního programu Podpora kulturních 

aktivit (kulturní a volnočasové akce, kulturní činnost) pro rok 2020 a navrhla rozdělení finančních 

prostředků ve výši 550.000,- Kč. 

Kulturní komise diskutovala o výjimkách a potvrdila rozhodnutí z předchozích let, že nebude 

doporučovat výjimky na občerstvení. 

Navrhované rozdělení dotací z dotačního programu Podpora kulturních aktivit (kulturní a 

volnočasové akce, kulturní činnost) pro rok 2020 je uvedeno v příloze č. 2. Dotace 2020 - návrh 

kulturní komise“ tohoto zápisu. 

 

Návrhy a doporučení: 

Kulturní komise d o p o r u č u j e Radě města Ústí nad Orlicí schválit poskytnutí dotací 

jednotlivých žadatelům dle přílohy č. 2 k zápisu o jednání kulturní komise. 

Hlasování:  
 

Pro:  4  

Proti:  0  

Zdržel se:  0  

Chyběl:  0  

 

 
 
 

Termín příštího jednání: 
1. dubna 2020 v 17:00 

Přílohy zápisu: 
Příloha č. 1 – Prezenční listina 
Příloha č. 2 - Dotace 2020 - návrh kulturní komise 
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Zapsal: Jana Štarmanová zapisovatelka 12. 3. 2020 
 

Ověřil: PaedDr. Jiří Tomášek Předseda kulturní komise 13. 3. 2020 
 

 


