Zpráva zástupce NNO z Komisí kultury a památkové péče JMK.
Za období od minulé informace (květen 2015) do března 2016.
V červnu 2015 se uskutečnilo výjezdní zasedání komise v divadle v Boleradicích (okres Břeclav) mj.
v rámci podpory kultury v příhraničních okresech.
Na programu byla zpráva o dotačních programech rozvoje kultury a památkové péče v roce 2015.
Prohlášení Klášterního komplexu v Louce ve Znojmě za kulturní památku.
Organizační záležitosti příspěvkové organizace Galerie výtvarného umění v Hodoníně.
Komise po jednání navštívila Památník bratří Mrštíků v Divácích.
V červenci 2015 se komise nesešla pro nedostatek materiálů k projednání a vzhledem k dovoleným.
V srpnu 2015 se komise zabývala převážně příspěvkovými organizacemi JMK. Například Muzeum
Vyškovska, Galerie výtvarného umění v Hodoníně, hvězdárnou ve Veselí nad Moravou…
Na programu bylo schválení zprávy dozorčí rady Ústavu archeologické památkové péče v Brně,
veřejné výzkumné instituce.
Dotace městu Hrušovany nad Jevišovkou.
Zřízení příspěvkových organizací v oblasti kultury. (okres Blansko)
V září 2015 bylo na programu vyhlášení VI ročníku malířské soutěže dětí a mládeže Čarovné barvy
země a vyhlášení X. ročníku literární soutěže Skrytá paměť Moravy.
Dalšími body jednání byly příspěvkové organizace JMK.
V říjnu 2015 byly na programu následující záležitosti:
Dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje v oblasti kultury a památkové péče.
Smlouva o spolupráci s Muzeem města Brna, příspěvkovou městskou organizací, při vydání publikace
Brněnské vilové kvarteto (Vily Tugendhat, Jurkovičova vila, Vily Stiassni a Vily Löw-Beer. Vily jsou
dílem proslulých architektů mezinárodního významu – Dušana Jurkoviče, Ernsta Wiesnera nebo
Ludwiga Miese van der Rohe).
Převod finančních prostředků do investičního fondu Jihomoravského kraje a záležitosti příspěvkových
organizací JMK.
V listopadu 2015 se jednalo o nabytí movitého majetku a sbírkových předmětů do vlastnictví
Jihomoravského kraje pro činnost nově zřízených příspěvkových organizací v oblasti kultury.
(muzea v Blansku a v Boskovicích).
Vyřazení žadatele o dotaci PhotoGirl Brno, s.r.o. Žadatel podal žádost po uzávěrce.
Smlouva o víceleté podpoře s Českým filharmonickým sborem Brno, o.p.s.
V prosinci 2015 Byl projednán dodatek k seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury JMK.
Jednalo se o Slovácký verbuňk a Jízdu králů na Slovácku − ve Skoronicích na Hodonínsku, které
jsou ojedinělými nemateriální statky tradiční lidové kultury a jejichž projevy můžeme zaznamenat na
území JMK.
V lednu 2016 se vyhlásila soutěž, IX, ročník Nejlépe opravená památka Jihomoravského kraje v roce
2015. Projednaly se záležitosti příspěvkových organizací JMK.
Byl projednán dodatek ke zřizovací listině muzea v Mikulově.
V únoru 2016 se projednávaly záležitosti příspěvkových organizací z Hodonína, Vyškova a Brna.
Žádost o prominutí odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně v rámci dotačního programu
Podpora rozvoje v oblasti kultury a památkové péče pro rok 2013 – společenství vlastníků jednotek v
jedné brněnské ulici. (Adresa je zde záměrně vypuštěna z důvodů ochrany dat osob).
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V březnu 2016 se uskutečnilo jednání ve hvězdárně v Brně.
Na programu byla smlouva o víceleté podpoře pro JAMU v Brně. Jedná se o Mezinárodní soutěž
Leoše Janáčka v Brně pro roky 2017 – 2021.
Byly podány základní informace k dotačním programům v oblasti kultury a památkové péče 2016.
Například na kulturu bylo podáno 270 žádostí. Dále byly podány granty pro památky UNESCO,
Muzejní noc, Kostelní noc, Podpora památek regionů apod. Žádosti projedná 12. 4. 2016 Rada JMK a
21. 4. 2016 Zastupitelstvo JMK.
Projednaly se záležitosti příspěvkových organizací JMK.
V Brně 31. března 2016
Vladimír Michal
stálý host Komise kultury a památkové péče JMK
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