Název
Pořadové číslo
Termín zasedání

Výbor pro kulturu a památky Zastupitelstva Zlínského kraje

04/2021
09. 09. 2021
Předsedající: Jiří Knotek
Přítomni: Jiří Knotek, Ing. Pavel Maňásek, Petr Matoušek, MBA, Radim
Krsička, Radim Kop, Jaroslav Holík
Omluveni: Mgr. Miroslav Kašný, Rudolf Seifert
Popis
Host: Ing. Andrea Šumberová
Místo zasedání: KÚZK, zasedací místnost č. 1448
Začátek a konec zasedání: 13.05 – 14.50
Ověřovatel zápisu: Jaroslav Holík
Zapisovatel: Jana Mikulincová
Stav
Dokončen
Jiří Knotek, Ing. Pavel Maňásek, Petr Matoušek, MBA, Radim Krsička,
Účastníci schůze Radim Kop, Jaroslav Holík, PhDr. Romana Habartová, Ing. Andrea
Šumberová, Jana Mikulincová

1/VKP04/2021 – Zahájení
Předseda Jiří Knotek přivítal přítomné členy VKP a zahájil 4. zasedání Výboru pro kulturu
a památky ZZK (dále jen „VKP“) ve 13.05 hodin. Dle zjištěné přítomnosti šesti členů
konstatoval jeho usnášeníschopnost.
Pan předseda informoval o navržení Mgr. Romana Hozy do funkce nového člena VKP (za
zesnulou členku PhDr. Mgr. Irenu Ondrovou). Dne 13. 09. 2021 se uskuteční Zastupitelstvo
Zlínského kraje, kde proběhne volba pana Hozy.
Vedoucí odboru kultury a památkové péče, PhDr. Romana Habartová, omluvila nepřítomnost
paní radní Ing. Mgr. Zuzany Fišerové PhD., která převzala záštitu nad zasedáním Krajské
sekce AMG ČR v Muzeu Regionu Valašsko za přítomnosti ministra kultury Lubomíra Zaorálka,
přivítala přítomné členy výboru a Ing. Andreu Šumberovou z oddělení kultury.
Předseda určil jako ověřovatele zápisu pana Jaroslava Holíka.
Následovalo představení a schválení Programu jednání v této podobě:
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Úvod
Kontrola plnění usnesení
Projednání materiálu, který bude předložen Zastupitelstvu ZK dne 13. 09. 2021
Informace odboru Kultury a památkové péče
Diskuse, různé
Pro Amicis Musae 2021
Závěr

Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželi se: 0
Program čtvrtého zasedání byl schválen.
2/VKP04/2021 – Kontrola plnění usnesení
Na předchozím zasedání Výboru dne 16. 06. 2021 byla přijata následující usnesení
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č. 04/VKP03/2021 – KUL06-21 Program na podporu kulturních aktivit a akcí
nadregionálního významu
č. 05/VKP03/2021 – Fond ZK, sekce KULTURA – individuální podpora 2021
č. 06/VKP03/2021 – Fond ZK, sekce KULTURA – individuální podpora 2021 památky
Usnesení byla přijata a tyto body byly schváleny Zastupitelstvem ZK na zasedání dne
21. 06. 2021.

3/VKP04/2021 – Informace o materiálu, který bude projednán na zasedání ZZK
13. 09. 2021
Vedoucí odboru kultury a památkové péče, PhDr. Romana Habartová, představila přítomným
členům VKP materiál, který bude projednávat ZZK dne 13. 09. 2021.
Materiál včetně příloh byl zaslány všem členům v týdenním předstihu.



KUL 01 - 21 Program na podporu kulturních aktivit a akcí regionálního
významu, 2. kolo

Usnesení
07/VKP04/2021

Výbor pro kulturu a památky ZZK
doporučuje
Zastupitelstvu Zlínského kraje
Schválit
a) poskytnutí neinvestičních účelových dotací z Fondu Zlínského
kraje - sekce KULTURA na podporu kulturních aktivit a akcí
regionálního významu v roce 2021 z KUL01-21 Program na podporu
kulturních aktivit a akcí regionálního významu, 2. kolo v členění:
1. obec Poličná, Poličná 144, 757 01 Poličná, IČO 1265741
ve výši 12.000 Kč na akci:
Dožínky 2021
2. Poradenské centrum pro sluchově postižené Kroměříž, o. p. s.
Velehradská 625/4, 767 01,
IČO 29314747, ve výši 60.000 Kč na akci:
Neslýchaně zábavný večer
3. Masarykova veřejná knihovna Vsetín, Dolní náměstí 1356,
755 01 Vsetín, IČO 00851817
ve výši 25.000 Kč na akci:
Literární Vsetín
4. město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, 763 12 Vizovice
IČO 00284653
ve výši 60.000 Kč na akci:
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Vizovické zámecké kulturní léto Aloise Háby 2021
5. město Fryšták, náměstí Míru 43,
763 16 Fryšták, IČO 283916
ve výši 56.900 Kč na akci:
Den hudby - 11. 9. 2021
6. město Bystřice pod Hostýnem, Masarykovo nám. 137,
768 61 Bystřice pod Hostýnem,
IČO 287113, ve výši 50.400 Kč na akci:
Bystřické zámecké slavnosti 2021
7. město Staré Město, náměstí Hrdinů 100, 686 03 Staré Město,
IČO 00567884
ve výši 60.000 Kč na akci:
Velkomoravský koncert 2021
8. město Kunovice, náměstí Svobody 361, 686 04 Kunovice,
IČO 00567892
ve výši 30.000 Kč na akci:
Kurz verbuňku - škola lidových tanců 2021
9. obec Stříbrnice, Stříbrnice 124, 687 09 Stříbrnice, IČO 00542229
ve výši 30.000 Kč na akci:
Než zapálíme vánoční svíce
a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí účelové neinvestiční
dotace z Fondu Zlínského kraje - sekce KULTURA na podporu
kulturních aktivit a akcí regionálního významu, 2. kolo s výše
uvedenými osobami dle příloh č. 0665-21Z-P02 a č. 0665-21Z-P03.
Důvodová zpráva:
V 2. kole Programu na podporu kulturních aktivit a akcí regionálního významu KUL01-21 (dále
jen "program") bylo v řádném termínu doručeno 49 žádostí. Členové hodnoticí komise
jmenováni RZK dne 21. 12. 2020, usn. č. 0955/R32/20 dne 21. 07. 2021 obodovali 49 žádosti
s tím, že na základě přiděleného počtu bodů byla následně sestavena tabulka. V souvislosti
se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů, je nutné schválit příslušným orgánem i uzavření veřejnoprávní smlouvy.

Hlasování: Pro: 6, Proti: 0; Zdrželi se: 0
Usnesení bylo přijato.
Členové VKP projednali předkládané body a doporučili je ZZK schválit.
4/VKP04/2021 - Informace odboru kultury a památkové péče
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Vedoucí odboru kultury a památkové péče, PhDr. Romana Habartová, představila formou
obrazové prezentace projekt „Lidová stavba roku 2021“, jehož cílem je podpořit vlastníky
ochotné přičinit se o záchranu památek lidového stavitelství ve Zlínském kraji.
Jednotlivé návrhy posuzují členové hodnotící komise, složené z odborníků na uvedenou
problematiku, které jmenovala Rada Zlínského kraje z řad odborné veřejnosti.
Nominované stavby v roce 2021:
Rodový shluk Orságů – Chalupy pod Šenkem, č. p. 285 v Karolince Raťkově, vlastník
Petra Kňourková z Prahy.
Venkovský dům č. p. 4 – ve vlastnictví obce Návojná
Hasoňova chalupa č. 102 v Šumicích, ve vlastnictví obce Šumice
Třípatrový vodní válcový mlýn č. p. 81 v Šumicích, vlastník Ing. Milan Pipal ze Šumic
Vinohradnická búda ve vesnické památkové rezervaci Veletiny – Stará Hora, st. parc.
č. 156, k. ú. Veletiny, vlastník Ing. Lenka Mikušková z Vlčnova.
PhDr. Romana Habartová pozvala všechny přítomné na slavností předání „Lidová stavba
roku 2021“, které proběhne 9. 11. 2021 v 10.00 hodin v „Expozici 21“ v 2. NP.
Dále byli přítomní členové výboru informováni vedoucí odboru o slavnostním předání
Ocenění „Knihovna Zlínského kraje“ a „Knihovník ZK“. Nejlepší knihovníci budou
oceněni za dlouhodobou či vynikající práci a mimořádné nebo výjimečné činnosti v oblasti
knihovnictví, přínos a nadstandardní aktivity spojené s řízením a modernizací knihoven.
Zlínský kraj ve spolupráci s Krajskou knihovnou Františka Bartoše ve Zlíně se rozhodly
každoročně ocenit práci veřejných knihoven ve Zlínském kraji, jejich přínos k rozvoji
veřejných knihovnických a informačních služeb.
Slavností předání ocenění se uskuteční 6. 10. 2021 ve 14:00 hodin ve 2. etáži Baťova
mrakodrapu. Přítomní členové byli pozváni.
Zastupitelstvu Zlínského kraje bude dne 13. 9. 2021 předložen ke schválení Program
KUL05-19 „Otevřené brány“ – dodatek ke smlouvě.
Členové VKP byli pozvání na Národní zahájení dnů evropského dědictví, které se koná v rámci
Slováckých slavností vína a otevřených památek, členové výboru obdrželi brožuru s třídenním
programem ve dnech 10. 9. – 12. 9. 2021.
5/VKP04/2021 - Diskuse, různé
Pan Petr Matoušek, MBA se dotázal, kolik bylo nerealizovaných (nepodpořených) žádostí
v době pandemie „Covid“ v roce 2020:
PhDr. Romana Habartová informovala o nevyčerpaných finančních prostředcích v roce 2020
(viz tabulka):

Realizované akce
Nerealizované akce
59
53
Nevyčerpané finanční prostředky (vratka) – 2 323 200 Kč
Pan Radomil Kop vznesl dotaz na financování a podmínky pro žadatele projektu „Lidová
stavba roku“ 2021?
Výzva k předkládání návrhů pro uznání projektu Lidová stavba roku je zveřejněna na
internetových stránkách Zlínského kraje a na úřední desce Zlínského kraje.
Členy hodnotící komise jmenuje Rada Zlínského kraje na návrh člena Rady Zlínského kraje
pro kulturu a památkovou péči. Projekt „Lidová stavba roku“ je spojen s předáním finanční
odměny vlastníkovi stavby ve výši 50 000,- Kč za příkladnou realizaci obnovy. V případě
spoluvlastnictví se odměna dělí podle výše podílu spoluvlastníků.
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V rámci bodu diskuse/různé pozval Ing. Jaroslav Holík všechny přítomné na zahájení vlastní
výstavy veteránů v obci Březůvky, představil svou knížku Lechtivé pověsti Valašského
království. R. Habartová informovala přítomné o předávání ocenění Mistr tradiční rukodělné
výroby Zlínského kraje spolu s cenou Vladimíra Boučka v Uh. Hradišti, předala přítomným
katalog všech doposud oceněných mistrů řemesla ZK a povzbudila členy výboru k hledání
osobností, řemeslníků i zajímavých tradičních staveb v teritoriu svého působení a předání typů
na odbor kultury a památkové péče. Rovněž informovala o vydávání časopisu ZVUK a předala
členům výboru poslední dva obsahově zajímavé svazky časopisu: podzim/zima 2020 a
jaro/léto 2021.
6/VKP04/2021 – PRO AMICIS MUSAE 2021
PhDr. Romana Habartová informovala o nominacích na ocenění „PRO AMICIS MUSAE“
2021. Všem členům byly zaslány nominační formuláře vč. zásadních informací s týdenním
předstihem. V případě neúčasti na 4. zasedání výboru mohli členové zasílat nominace
emailem.
Členové výboru pro VKP a paní radní Mgr. Ing. Fišerová, Ph.D. byli Radou ZK jmenováni
členy Komise pro posouzení návrhů k udělení ocenění „PRO AMICIS MUSAE“ za rok 2021.
Do termínu uzávěrky nominace 31. 8. 2021 obdržel Odbor kultury a památkové péče devět
nominací. Z toho jedna osobnost obdržela dvě nominace.
Nominováni byli: Jan Gogola – Velehrad, PhDr. Jiří Langer, CSc. – Rožnov pod
Radhoštěm, PaedDr. Oldřich Páleníček – Šumice; PhDr. Blanka Rašticová – Uherské
Hradiště; Jozef Ruszelák – Zlín, PhDr. Antonín Sobek – Staré Město, Jiřina Sousedíková –
Vsetín, Jana Tomečková – Zlín, Jan Vančura – Staré Město.
Průběh hlasování a výběr laureáta je zaznamenán v samostatném Zápise z jednání Komise
pro posouzení návrhů k udělení ocenění „PRO AMICIS MUSAE“ 2021.
7/VKP04/2021 - Závěr
Předseda Jiří Knotek závěrem poděkoval přítomným členům VKP i zástupcům odboru
kultury a památkové péče za účast a informoval o dalším zasedání, které se dle schváleného
plánu práce uskuteční dne 2. 12. 2021.
Ve Zlíně 14. 9. 2021

……………………………..
Jiří Knotek
předseda výboru

……………………………….
Jaroslav Holík
ověřovatel zápisu
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