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Město Ústí nad Orlicí 

ZÁPIS 

kulturní komise 

z on-line jednání č. 3/2022 ze dne 22.8 – 26. 8. 2022 

 

MUUO/75023/2022/ŠKCP/star 

č. spisu: 970/2019 

počet listů: 3 

počet příloh/listů příloh: 2/7  

 

Přítomni: 
Bc. Zlatuše Bartošová, Mgr. Jan Pokorný, Miloslav Cyprián, Bc. 

Věroslav Musil, PaedDr. Jiří Tomášek, Jana Klementová 

Omluveni:  

Zapisovatel: Ing. Jana Štarmanová 

Místo a čas jednání: Jednání formou elektronické komunikace 

Program jednání: 
1. Dotace - program podpora kulturních aktivit 

2. Problematika odkupu druhé plastiky před DDM 

 

1. Program podpora kulturních aktivit v roce 2023 

Navrhovaný dotační program je totožný s dotačním programem Podpora kulturních aktivit v roce 

2022, podle něhož byly rozdělovány dotace v letošním roce. Veškeré úpravy jsou zvýrazněny. Došlo 

pouze ke změně termínů. Návrh dotačního programu je uveden v příloze. 
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Návrhy a doporučení: 

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

programu Podpora kulturních aktivit v roce 2023. 

 

Hlasování:  

 

Pro:  6  

Proti:  0  

Zdržel se:  0  

Chyběl:  0  

 

 

2. Problematika odkupu druhé plastiky před DDM 

 

 

V září bude zastupitelstvu města předložena ke schválení smlouva na odkup plastiky druhé ruky 

před DDM. V loňském roce byla jedna ruka zakoupena a druhá na jeden rok zapůjčena s tím, že po 

ověření plastiky na místě rozhodne město o případném odkupu či vrácení. V příloze je uvedeno 

stanovisko městské architekty k dané problematice. 

Všichni členové kulturní komise se shodli, že by bylo vhodné, aby na prostranství před DDM Duha 

zůstaly umístěny obě ruce. 

 

Návrhy a doporučení: 

Kulturní komise  d o p o r u č u j e  Radě města Ústí nad Orlicí realizovat odkup druhé dlaně, která 

byla dosud městu pouze zapůjčena. Plastiky u nového DDM navazují na úpravu okolí a staly se po 
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roce od instalace nepřímou součástí samotného objektu. Otevřené dlaně svým motivem evokují 

tvořivost a zároveň vybízejí k posezení.  

Jsou nejen uměleckým dílem, ale současně také hravým prvkem. Ústecká veřejnost obě plastiky 

vnímá jako celek, který je vhodně zakomponován do veřejného prostředí. 

 

Hlasování:  

 

Pro:  6  

Proti:  0  

Zdržel se:  0  

Chyběl:  0  

 

 

 

Termín příštího jednání: 

Není určen 

Přílohy zápisu: 

Příloha č. 1 – Návrh dotačního programu Podpora kulturních aktivit v roce 2023 

Příloha č. 2 – Stanovisko městské architekty k odkupu plastiky ruky 

 

 

 

Zapsal: Jana Štarmanová zapisovatelka 29. 8. 2022 
 

Ověřil: PaedDr. Jiří Tomášek Předseda kulturní komise  
 

 

 

 
 

 

 

 

 


