
Zpráva o činnosti kulturní komise JMK v roce 2019 a v období leden – květen 2020

V roce 2019 bylo jedenáct zasedání komise. (V červenci komise neměla jednání).

Na všech jednáních komise se projednávaly záležitosti příspěvkových organizací Jihomoravského 
kraje.
Dále je jednalo o:

V lednu 2019 se uskutečnilo vyhlášení soutěže Nejlépe opravená kulturní památka Jihomoravského 
kraje v roce 2018 – XII. ročník 

V únoru 2019 se projednaly pouze záležitosti organizací zřizovaných Jihomoravským krajem.

V březnu 2019 se projednaly dodatky k dotačním smlouvám v oblasti památkové péče,kde se jednalo
o příspěvkových organizacích Jihomoravského kraje.

V dubnu 2019 se jednalo v muzeu v Boskovicích.  Byly na pořadu mj. Bod: Udělení titulu Mistr
tradiční rukodělné výroby Jihomoravského kraje v roce 2019 a dotace v oblasti kultury.

V květnu 2019 se hovořilo o dotacích v oblasti památkové péče.

V červnu 2019 bylo jednání komise v příspěvkové krajské organizaci ve hvězdárně ve Veselí nad
Moravou.  Na  pořadu  byly  také  žádosti  o  grant  z  Ministerstva  kultury  pro  krajské  příspěvkové
organizace.

V srpnu 2019 se mj. jednalo o dotaci Cisterciáckému opatství Porta coeli.

V září 2019 ve věci připravovaného obnovení Krajské divadelní přehlídky vstoupil pan Jan Koráb  z 
Divadelního spolku bří. Mrštíků Boleradice. Projednávala se Koncepce rozvoje kulturních institucí 
zřizovaných Jihomoravským krajem 2020−2025 – Analytická část.

V říjnu 2019 se kulturní komise sešla ve Znojmě. Projednávaly se organizační a finanční záležitosti 
místních organizací, záležitosti různých krajských příspěvkových organizací.

V listopadu 2019 proběhla prezentace nového projektu s názvem “Brno Pop Messe“ JAZZFEST.

V prosinci 2019 byly na pořadu příspěvkové organizace kraje.

V lednu 2020 byla poskytnuta informace k Předsednictví ČR v EU ve druhé polovině roku 2022.
Vyhlášení  soutěže  Nejlépe  opravená kulturní  památka  Jihomoravského kraje  v roce  2019 – XIII.
ročník. 
V únoru 2020 podal pan Jan Koráb z Boleradic informaci o přehlídce vesnických divadelních 
souborů Mrštíkovo divadelní jaro 2020.

V březnu a v dubnu 2020 se komise nesešla v důsledku korona virové pandemie.

V květnu 2020 se projednávala Koncepce rozvoje kulturních institucí zřizovaných Jihomoravským 
krajem 2020−2025 a Udělení titulů Mistr tradiční rukodělné výroby Jihomoravského kraje v roce 
2020. 



Kulturní komise Rady Jihomoravského kraje má 13 členů, dva stálé hosty a tajemnici z krajského 
úřadu. 
Komise se pravidelně zúčastňují hosté: člen Rady JMK (pro kulturu), vedoucí odboru kultury a 
památkové péče, dále vedoucí oddělení kultury.

V Brně 22. května 2020     Vladimír Michal, stálý host kulturní komise JMK 


