
Zpráva zástupce NNO v komisi za období květen 2013–prosinec 2013

Název komise: Komise pro kulturu a památkovou péči

Jméno zástupce: Vladimír Michal

Komise se sešla: 14. 5. 2013, 11. 6. 2013, 27. 8. 2013, 29. 10. 2013, 26. 11. 2013, 17. 12. 2013  
                                        V září 2013 komise nezasedala.

V květnu byly na pořadu pouze dva body. Jednání o majetku příspěvkových organizací - muzeí  
                  v Mikulově a Hodoníně.

V červnu se projednávaly především organizační záležitosti.

V červenci se uskutečnilo výjezdní zasedání v areálu Slovanského hradiště v Mikulčicích. 
                   Areál o velikosti 10 hektarů, je největším archeologickým nalezištěm v ČR. Lokalita je  
                   chráněna jako národní kulturní památka a byla nominována k zápisu na seznam světového 
                   kulturního dědictví UNESCO. Ministerstvo kultury nominaci v červnu 2009 stáhlo, o zápis 
                   opětovně usiluje v roce 2013.
                   Na pořadu jednání komise byly dále příspěvkové organizace JMK, muzea ve Vyškově,    
                   Hodoníně, Znojmě a Mikulově.
                 Vyhlášení IV. ročníku malířské soutěže dětí a mládeže: Čarovné barvy země.

V srpnu se jednalo o prominutí penále v souvislosti s vyúčtováním projektů fyzických i právnických 
                 osob. Byl vyhlášen VIII. ročníku literární soutěže „Skrytá paměť Moravy“ a jmenovaná 
                 porota.       

V říjnu byly na programu o dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací JMK.

V listopadu byla přednesena zpráva o kalendáři kulturních akcí Centrály cestovního ruchu. 
            Jednalo se o souhlasu s vývozem sbírkových předmětů ve vlastnictví JMK pro muzeum    
            Brněnska na zahraniční výstavu. 
            Na pořadu byly organizační záležitosti muzeí.                                                                           
            Projednání žádostí organizací, které obdržely granty, na úpravy projektů.

Stálý host komise, V. Michal, přednesl žádost na změnu  podmínek v přidělování grantů JMK 
pro rok 2014. Jihomoravský kraj umožňuje podání pouze jedné žádosti o grant pro jednoho 
žadatele, z důvodů malého objemu finančních prostředků. Pořadatelé krajských postupových 
soutěžních  přehlídek  (s  postupem  na  národní  přehlídky),  zařazených  do  systému 
organizovaného Ministerstvem kultury, si nyní mohou zažádat buď na svoji kulturní činnost 
a na postupovou přehlídku již finance nedostanou, nebo si zažádat na soutěžní přehlídku a pak 
nedostanou grant na svoji činnost. Byl vznesen požadavek, aby se do počtu jednoho podání 
nezapočítávaly licencované postupové přehlídky. Pořadateli zmíněných přehlídek, v různých 
uměleckých oborech,  jsou občanská sdružení,  obecně prospěšné společnosti,  obce, kulturní 
domy, školy.

V prosinci se převážně jednalo o dotačním programu „Podpora rozvoje v oblasti kultury a památkové 
                   péče v roce 2014“. Byla podána informace, že rada JMK zamítla požadavek o udělení  
                   výjimky v počtu podání žádostí o grant, pro pořadatele krajských postupových přehlídek. 
                 Kraj nechce v dotačním programu zavádět žádní výjimky. Obdobným případem je  
                   například střed požadavků obcí na pořádání kulturních akcí nebo opravu místní památky  
                 apod. Na webovém portálu Jihomoravského kraje bude od 20. ledna 2014 uveřejněn  
                  Dotační program Podpora rozvoje v oblasti kultury a památkové péče pro rok 2014. Termín 
                 podání přihlášek je do 28. února 2014.
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Problémy neziskovek:   Dlouhodobý problém, u dotačních titulů, se snížením částky plánovaných  
                                       celkových nákladů projektu. Neziskovky někdy opomíjejí podávání žádosti  
                                    na úpravu dotační smlouvy, v této záležitosti.

V Brně 20. ledna 2014    Vladimír Michal


