Komise pro kulturu a kulturní dotace Rady města Beroun

Zápis č. 2/2020
ze zasedání Komise pro kulturu a kulturní dotace Rady města Beroun, konaného dne
5. 5. 2020 od 16:00 hodin ve Velké zasedací místnosti Městského úřadu Beroun
Přítomni:
Členové komise:

Omluveni:

Lenka Kuhar Daňhelová, Radek Dolejš, Jiří Filip, Mgr. Karolina
Froňková, Mgr. Bohumila Vokáčová (příchod v 16:10 hodin), Romana
Chvátalová, Bc. Michaela Škeříková
Ing. Simona Boldi, Ing. Pavla Dvořáková, Mgr. Alena Šustrová, Mgr.
Dušan Tomčo
Mgr. Ivan Kůs, Ing. Martin Tuček

Zapisovatel:
Ověřovatel zápisu:

Ing. Pavla Dvořáková
Bc. Michaela Škeříková

Hosté:

Program jednání:
1. Zahájení
2. Informace o plnění usnesení z předešlého jednání a z jednání zastupitelstva a rady města
3. Informace o Zprávě o činnosti Městské knihovny Beroun a Zprávě o činnosti MKC
Beroun
4. Zahájení aktualizace Koncepce podpory kultury města Beroun 2018-2030
5. Způsob čerpání poskytnutých dotací pro akce/projekty/činnosti realizované v roce 2020,
jichž se dotýká současná koronavirová krize + Podpora kulturních subjektů dotčených
koronavirovou krizí
6. Různé
Jednání:
K bodu 1 – Zahájení
Jednání komise zahájila a dále řídila její předsedkyně Lenka Kuhar Daňhelová, která určila
zapisovatelkou Ing. Pavlu Dvořákovou a ověřovatelkou zápisu Bc. Michaelu Škeříkovou.
Předsedkyně uvítala všechny přítomné a seznámila je s novými členkami komise Romanou
Chvátalovou a Bc. Michaelou Škeříkovou.
Předsedkyně komise představila program jednání, který byl schválen ve výše uvedeném
znění.
Usnesení:
Hlasování:

Komise pro kulturu a kulturní dotace schvaluje program jednání.
6 pro – 0 proti – 0 zdržel se

K bodu 2 – Informace o plnění usnesení z předešlého jednání a z jednání zastupitelstva
a rady města
Viz příloha č. 1.
Komise vzala usnesení na vědomí.
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Usnesení:
Hlasování:

Komise pro kulturu a kulturní dotace bere na vědomí informace z jednání
zastupitelstva a rady města.
6 pro – 0 proti – 0 zdržel se

Příchod Mgr. Bohumily Vokáčová v 16:10 hodin.
K bodu 3 – Informace o Zprávě o činnosti Městské knihovny Beroun a Zprávě o činnosti
MKC Beroun
ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉHO KULTURNÍHO CENTRA MĚSTA BEROUN ZA
ROK 2019
Úvodní slovo k projednávanému bodu pronesla předsedkyně komise a vyzvala přítomné
k diskuzi.
Jiří Filip ocenil práci MKC, k čemuž se připojili i ostatní přítomní. Zároveň se dotázal na
důvod finanční ztráty KD Plzeňka ve výši cca 120 tis. Kč. Ke ztrátovosti KD Plzeňka
proběhla rozsáhlá diskuze. Zástupkyně MKC sdělila následující výčet důvodů: MKC nedělá
pouze komerční akce, ale program přizpůsobuje i zadání svého zřizovatele; náročnost provozu
KD Plzeňka z důvodu stáří budovy (např. energie); výdaje na úklidové služby a přestavbu
sálu; nevhodně nastavená smlouva s firmou Astacus.
Jiří Filip vyjádřil nesouhlas s rozsahem odpovědi. Ostatní členové komise se k názoru pana
Filipa připojili a doporučují Radě města Beroun, aby MKC zpřístupnilo členům Komise pro
kulturu a kulturní dotace detailnější rozpočet KD Plzeňka z hlediska jeho výdajů a příjmů za
rok 2019 za cílem objasnění sestavování finančního plánování. Důvodem je získání podkladů
pro vydávaná doporučení komise např. při rozdělování dotací z Dotačního programu
poskytování dotací na kulturní činnost ve městě Beroun nebo při zpracování Koncepce
podpory kultury města Beroun 2018-2030.
Usnesení:

Hlasování:
Usnesení:

Hlasování:

Komise pro kulturu a kulturní dotace bere na vědomí Zprávu o činnosti
Městského kulturního centra Beroun za rok 2019 a doporučuje Radě města
Beroun přijmout toto usnesení: „Rada města Beroun bere na vědomí Zprávu
o činnosti Městského kulturního centra Beroun za rok 2019.“
6 pro – 1 proti – 0 zdržel se
Komise pro kulturu a kulturní dotace doporučuje Radě města Beroun, aby
MKC zpřístupnilo členům Komise pro kulturu a kulturní dotace detailnější
rozpočet KD Plzeňka z hlediska jeho výdajů a příjmů za rok 2019 za cílem
objasnění sestavování finančního plánování.
7 pro – 0 proti – 0 zdržel se

ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY BEROUN ZA ROK 2019
Úvodní slovo k projednávanému bodu si vzala ředitelka Městské knihovny Beroun (dále jen
„MKB“) Bc. Michaela Škeříková. Sdělila komisi, že rekonstrukce knihovny byla opět
odložena na neurčito, a zmínila havarijní stav budovy, ve které se knihovna nachází. Stávající
prostory též dle ředitelky zcela nevyhovují potřebám moderní knihovny z hlediska
prostorového i z hlediska vybavení (investice do nového vybavení vzhledem k očekávané
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rekonstrukci nejsou smysluplné ani koncepční). Více než 60 % fondu je uloženo ve skladech,
zoufale zde chybí adekvátní prostor pro kulturně-vzdělávací činnost, studium, odpočinek etc.
Místostarosta Mgr. Dušan Tomčo seznámil přítomné s postupem realizace rekonstrukce MKB
(žaloba dotčeného soukromého subjektu stažena a nadále chce postupovat ve shodě), stručně
popsal technický stav dotčené budovy a poukázal, že rekonstrukce se možná pozdrží z důvodu
omezení rozpočtu pro příští rok.
Předsedkyně komise vyslala své díky směrem k MKB i MKC za jejich nasazení, k němuž se
připojili i všichni přítomní. Všichni členové komise vyjádřili souhlas s nutností rekonstrukce
MKB.
Usnesení:

Hlasování:

Komise pro kulturu a kulturní dotace bere na vědomí Zprávu o činnosti
Městské knihovny Beroun za rok 2019 a doporučuje Radě města Beroun
přijmout toto usnesení: „Rada města Beroun bere na vědomí Zprávu o činnosti
Městské knihovny Beroun za rok 2019.“
7 pro – 0 proti – 0 zdržel se

K bodu 4 - Zahájení aktualizace Koncepce podpory kultury města Beroun 2018-2030
Ing. Pavla Dvořáková seznámila přítomné s fází úprav, v níž se Koncepce podpory kultury
města Beroun 2018-2030 (dále jen „Koncepce“) nachází. Členové komise se jednohlasně
shodli na postupu prací (elektronické komunikaci pod vedením OŠVA), jehož hlavním cílem
je, aby na příštím jednání byly projednávány konkrétní návrhy úpravy Koncepce.
Usnesení:
Hlasování:

Komise pro kulturu a kulturní dotace bere na vědomí přípravu aktualizace
Koncepce.
7 pro – 0 proti – 0 zdržel se

K bodu 5 - Způsob čerpání poskytnutých dotací pro akce/projekty/činnosti realizované
v roce 2020, jichž se dotýká současná koronavirová krize + Podpora kulturních subjektů
dotčených koronavirovou krizí
Po výzvě předsedkyně komise proběhla debata nad snahou nastavit obecný postup řešení
případných změn projektů, jichž se dotkla současná koronavirová krize. Komise se shodla, že
takový obecný návod nelze vydat. Případy musí být řešeny individuálně (vyjma změny
termínu realizace projektu – zde už postup je nastaven prostřednictvím vydáním dodatku ke
smlouvě). Takové změny projektů budou individuálně projednávány na jednáních komise za
účelem vydání doporučení Radě města Beroun, v případě nutnosti rychlé reakce elektronicky.
Dále byly projednány následující konkrétní žádosti o změnu projektu.
Modrej Beroun, z.s., projekty „Klubové večery Modrýho Berouna 2020“ a „Cestovatelské
večery Modrýho Berouna 2020“, výše dotace celkem 180.000 Kč
Ing. Pavla Dvořáková seznámila přítomné s žádostí o změnu projektů č.j.
MBE/26312/2020/OŠVA. Po diskuzi se komise shodla, že v daném případě byl charakter,
duch a přínos projektu zachován. Současně doporučuje žadateli objasnit rozpočtovou část,
resp. dopady změny projektu na jeho rozpočet. Komise oceňuje, že se žadatel nenechal
současnou složitou situací odradit, avšak důrazně připomíná povinnost plynoucí ze smluvního
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ujednání – hlásit a konzultovat změny projektu s poskytovatelem dotace včas a především
před provedením samotné změny.
Usnesení:
Hlasování:

Komise pro kulturu a kulturní dotace souhlasí s navrhovanou změnou projektu.
7 pro – 0 proti – 0 zdržel se

Jungmannova základní škola Beroun, projekt „Jungmannka hledá Slavíčka“, výše dotace
10 tis. Kč
Ing. Pavla Dvořáková seznámila přítomné s žádostí o změnu projektu č.j.
MBE/27038/2020/OŠVA. Výsledkem diskuze je doporučení žadateli zachovat nebo se více
přiblížit charakteru původně plánovaného projektu.
Usnesení:
Hlasování:

Komise pro kulturu a kulturní dotace nesouhlasí s navrhovanou změnou
projektu a doporučuje žadateli zachovat nebo se více přiblížit charakteru
původně plánovaného projektu.
7 pro – 0 proti – 0 zdržel se

Lomikámen, z.ú., projekt „Kultura v Jiné kávě 2020“, výše dotace 150 tis. Kč
Ing. Pavla Dvořáková seznámila přítomné s žádostí o změnu projektu č.j.
MBE/27044/2020/OŠVA. Členové komise se shodli, že se nejedná o zásadní změnu
dramaturgie, a tudíž ani charakteru projektu, a zároveň se domnívají, že tato změna
nevyžaduje vystavení dodatku ke smlouvě.
Usnesení:

Hlasování:

Komise pro kulturu a kulturní dotace souhlasí s navrhovanou změnou projektu
a doporučuje Radě města Beroun přijmout toto usnesení: „Rada města Beroun
bere na vědomí informaci o změně projektu. Avizovaná změna nevyžaduje
vystavení dodatku k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu
města Beroun ev. č.: 107/2020/DOT/OŠVA uzavřené dne 19. 2. 2020.“
7 pro – 0 proti – 0 zdržel se

Jan Berdych, Metro club Beroun
Dále Mgr. Karolina Froňková popsala současnou nelehkou situaci Jana Berdycha – avizované
možné uzavření Metro clubu Beroun. Vyzvala přítomné k diskuzi nad otázkou, zda existuje
nějaká možnost podpory města Beroun lokálním poskytovatelům kultury, kteří se nacházejí
v obdobné situaci. Připomněla, že konkrétně pan Berdych je ve vyhledávání pomoci aktivní na podporu z Ministerstva kultury nedosáhl, zorganizoval proto veřejnou sbírku.
Místostarosta Mgr. Dušan Tomčo reagoval s tím, že pan Berdych se již na vedení města
obrátil. Způsob pomoci města místním poskytovatelům kultury je obtížné stanovit. Město
Beroun je bohužel nuceno odpověď panu Berdychovi adresovat s tím, ať se obrátí na kraj
popř. vládu. Město Beroun odpustilo nájem na 3 měsíce subjektům, kteří si pronajímají
prostory v majetku města. Pan Berdych mezi tyto subjekty bohužel nespadá. Jinými
prostředky podpory město v současné době bohužel nedisponuje.
Členové komise navrhli, že jistou formou podpory by mohlo být v daném konkrétním případě
pana Berdycha zařadit nájemné mezi uznatelné výdaje projektu, na nějž mu byla přidělena
dotace ve výši 120 tis. Kč.
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Usnesení:
Hlasování:

Komise pro kulturu a kulturní dotace doporučuje panu Berdychovi obrátit se na
poskytovatele dotace s žádostí o rozšíření účelu projektu, a to ve smyslu
zařazení nájemného mezi uznatelné výdaje projektu.
7 pro – 0 proti – 0 zdržel se

K bodu 6 - Různé
V rámci tohoto bodu nebyla vznesena žádná témata k projednání.
Zasedání bylo ukončeno v 19:45 hodin.
Přílohy:
Příloha 1: Informace o plnění usnesení z předešlého jednání a z jednání zastupitelstva a rady
města

Zapsala:

Ing. Pavla Dvořáková

………………………………………..

Ověřila:

Bc. Michaela Škeříková

………………………………………..

Předsedkyně komise: Lenka Kuhar Daňhelová

………………………………………..
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