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Město Ústí nad Orlicí 

 

ZÁPIS 
  kulturní komise 

z jednání č. 2/2020 ze dne 27. května 2020 
 

č.j.: MUUO/17304/2020/ŠKCP/en 
č. spisu:  970/2019  

počet listů: 5 
počet příloh/listů příloh: 1/6 

 

Přítomni: viz prezenční listina  

Omluveni: Bc. Věroslav Musil 

Zapisovatel: Věra Entová 

Místo a čas jednání: 
Městský úřad, Sychrova 16, zasedací místnost stavebního úřadu, 2. 
patro 17 hod. 

Program jednání: 
1. Návrhy vzhledu městské vlajky a standarty starosty města 
2. Cena města, Počin roku, Čestné občanství 
3. Dotační program na rok 2021 

 

1. Návrhy vzhledu městské vlajky a standarty starosty města 

Kulturní komise bere na vědomí předložené návrhy   městské vlajky a standarty starosty. Své 

vyjádření k předloženým návrhům poskytne až na základě heraldického výkladu od pana 

Velebného. 

 

2. Cena Města, Počin roku, Čestné občanství 

V souladu se schváleným Statutem pro udělování Ceny města, Ceny starosty města, Počin 

roku  a  Statutem pro udělování čestného občanství shromáždil odbor školství, kultury, 

cestovního ruchu a propagace návrhy od občanů na Cenu města, Počin roku a Čestné 

občanství. 

A) Nominace na Cenu města 

      Na ocenění Cenu města bylo podáno šest nominací, které byly kulturní komisí hodnoceny. 
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• Olina Tomanová  - za veřejnou dobrovolnou činnost ve prospěch seniorů 

 
Hlasování:  

Pro: 5  

Proti: 0  

Zdržel se: 0  

Chyběl: 0  

 
Kulturní komise udělení Ceny města doporučuje. 
 
 

• Doc. Ing. Josef Ripka, CSc.  -  za celoživotní přínos v oblasti technologie rotorového 
předení 
  

Hlasování:  

Pro: 5  

Proti: 0  

Zdržel se: 0  

Chyběl: 0  

 
Kulturní komise udělení Ceny města doporučuje. 
 
 

• Jiří Kočí - za dlouholetý přínos v oblasti kultury (filmová a fotografická díla) města Ústí 
nad Orlicí 

 
Hlasování:  

Pro: 0  

Proti: 0  

Zdržel se: 5  

Chyběl: 0  

 
Kulturní komise udělení Ceny města nedoporučuje. 
 
 

• Studio Jokovi - Jiří Kočí a Oluše Kočí - za dlouholetý přínos v oblasti kultury (filmová a 
fotografická díla) města Ústí nad Orlicí 

 
Hlasování:  

Pro: 0  

Proti: 0  

Zdržel se: 5  

Chyběl: 0  

 
Kulturní komise udělení Ceny města nedoporučuje. 
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• Hana Lehnfeldová - za dlouholetou aktivní a obětavou práci pro spolky v Ústí nad Orlicí 
 
Hlasování:  

Pro: 0  

Proti: 0  

Zdržel se: 5  

Chyběl: 0  

 
Kulturní komise udělení Ceny města nedoporučuje. 
 
 

• Alena Janková– za dlouholetou činnost v oblasti kultury (Projekt „Zapomenuté Oustí“, 
realizace besed a výstav) 
 

Hlasování:  

Pro: 0  

Proti: 0  

Zdržel se: 5  

Chyběl: 0  

 
Kulturní komise udělení Ceny města nedoporučuje. 
 
 
 

B) Nominace na Čestné občanství města Ústí nad Orlicí 

      Na ocenění čestné občanství města byly podány tři nominace, které byly kulturní komisí      

      hodnoceny 

 

• Quido Kocian - sochař, přední představitel českého umění na přelomu 19. a 20. 

století, jeho osoba si zaslouží ten nejvyšší výraz úcty rodného města 

 
Hlasování:  

Pro: 0  

Proti: 0  

Zdržel se: 5  

Chyběl: 0  

 
Kulturní komise udělení čestného občanství nedoporučuje. 
 

 

• Oldřich Doleček - nejmladší člen odboje, zástupce celé rodiny Dolečkovy z hájovny na 

Luhu (Bezpráví). 

 
Hlasování:  

Pro: 0  

Proti: 0  

Zdržel se: 5  

Chyběl: 0  
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Kulturní komise udělení čestného občanství nedoporučuje. 

 

• Kamil Roškot - architekt, výtvarník, projektant národní kulturní památky - Roškotova 

divadla v Ústí nad Orlicí 

 
Hlasování:  

Pro: 0  

Proti: 0  

Zdržel se: 5  

Chyběl: 0  

 
Kulturní komise udělení čestného občanství nedoporučuje. 
 
 

C) Nominace na Počin roku 

      Na ocenění Počin roku byla podána jedna nominace, která byla hodnocena kulturní komisí. 

 

• Marie Balcarová - za reprezentaci Základní umělecké školy Jaroslava Kociana na 10. 

ročníku prestižní soutěže ve hře na klasickou kytaru „PRAGuitarra clasica“ pro mládež 

do 18 let, kde získala titul absolutní vítěz soutěže 

 
Hlasování:  

Pro: 4  

Proti: 0  

Zdržel se: 1  

Chyběl: 0  

 

• Kulturní komise udělení Počinu roku doporučuje. 
 

 

Návrhy a doporučení: 
Člen kulturní komise Mgr. Jan Pokorný na kulturní komisi podal podnět na ocenění Nely Kubasové a 
Šárky Vávrové, které od začátku epidemie organizovaly a dosud organizují výrobu a distribuci 
ochranných prostředků, více na facebookové skupině „Pomáhejme si na Orlickoústecku“: 
https://www.facebook.com/groups/pomahejmesiou/ . Domnívá se, že by s ohledem na mimořádně 
náročné poslední měsíce bylo ocenění někoho aktivního opravdu na místě. 
 
 

3. Dotační program Podpora kulturních aktivit (kulturní a volnočasové akce,       
kulturní činnost) v roce 2021 

 
Po krátké diskuzi nad dotačním programem do oblasti kultury se kulturní komise shodla, že se 
v dotačním programu pro rok 2021 nebudou žádné změny. Předpokládaný objem finančních 
prostředků v dotačním programu bude upřesněn dle rozpočtu města pro rok 2021, v tuto chvíli je 
ponechán na úrovni roku 2020, tj. 550.000,- Kč. 
 

https://www.facebook.com/groups/pomahejmesiou/
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Kulturní komise doporučuje Radě města Ústí nad Orlicí schválit vyhlášení dotačního programu 
Podpora kulturních aktivit (kulturní a volnočasové akce,  kulturní činnost) v roce 2021 dle přílohy 
k tomuto zápisu. 

Hlasování:  

Pro: 7  

Proti: 0  

Zdržel se: 0  

Chyběl: 0  

 
  
Členové komise navrhli, že zavedou návštěvy podporovaných akcí z dotačního programu pro lepší 
znalost opakujících se projektů a navržení optimální výše podpory v následujících letech. 
 
 
Termín příštího jednání: 
Nebyl stanoven. 
 
Přílohy zápisu: 
Příloha č. 1 - Prezenční listina  
Příloha č. 2 - Dotační program do oblasti kultury na rok 2021 
 

 

 

 

Zapsal: Věra Entová zapisovatelka 1.6.2020 
 

Ověřil: PaedDr. Jiří Tomášek Předseda kulturní komise  1.6.2020 
 

 


