STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
v platném znění.
Osobní údaje jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném
znění.
3. schůze rady města dne: 07.02.2017
Bod pořadu jednání:
Ocenění Kulturní počin roku 2016
Stručný obsah: Komise pro kulturu a cestovní ruch na svém jednání navrhla pořadí umístění v soutěži
Kulturní počin roku 2016.

MML, Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu
Důvod předložení: Ocenění pro významné kulturní počiny na území SML v roce 2016
Zpracoval:

Kvasnička Jaromír, Ing. - pracovník odboru cestovního ruchu, kultury a sportu

Projednáno s:

komisí pro kulturu a cestovní ruch
PhDr. Mgr. Ivanem Langrem, náměstek primátora

Předkládá:

Pastva David, Ing. - vedoucí odboru cestovního ruchu, kultury a sportu

K projednání v radě přizván(a):
Předpokládaná doba projednání (min): 5
Po schválení předložit na jednání:
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Návrh usnesení
Rada města po projednání
schvaluje
1. ocenění soutěže Kulturní počin roku 2016, pro subjekty: [osobní údaj odstraněn]
2. poskytnutí peněžitého daru pro tyto organizace:

[osobní údaj odstraněn]
dle vzorové darovací smlouvy tvořící přílohu č. 3.

ukládá
1. vyhlásit výsledky soutěže kulturní počin roku 2016
P: Pastva David, Ing. - vedoucí odboru cestovního ruchu, kultury a sportu
T: 16.02.2017
2. zajistit uzavření darovací smlouvy se subjekty
P: Pastva David, Ing. - vedoucí odboru cestovního ruchu, kultury a sportu
T: 28.02.2017

Formulace usnesení byla konzultována s právníkem zařazeným do MML před projednáním
v radě města.

2/3

Důvodová zpráva
Ocenění kulturní počin roku má podnítit větší zájem veřejnosti o kulturní dění v Liberci a ocenit nejlepší
příspěvek na tomto poli v daném kalendářním roce. Hodnocení nominovaných projektů je součástí práce komise
pro kulturu a cestovní ruch, vítězové soutěže obdrží mj. finanční odměny ve výši od 5.000 do 20.000 Kč.
Komise na svém jednání zvolila toto pořadí :
[osobní údaj odstraněn]

Finanční odměny pro vítěze soutěže budou poskytnuty z rozpočtu odboru cestovního ruchu, kultury a sportu, na
základě darovací smlouvy.
Statut ocenění i pořádání soutěže bylo projednáno a jednomyslně schváleno komisí pro kulturu a cestovní ruch
dne 23.10.2015.

Přílohy:
Darovací smlouva
Kulturní počin - statut
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DAROVACÍ SMLOUVA
Statutární město Liberec
Se sídlem: náměstí Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec
Zastoupené: Tiborem Batthyánym, primátorem města
Ve věcech smluvních: Ing. Davidem Pastvou, vedoucím odboru cestovního ruchu, kultury a sportu
IČ: 00262978
(jako „Dárce“)
a…………………………
Se sídlem: …………………………
Zastoupené: …………………..
IČ: ………….
(jako „Obdarovaný“)
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku
podle příslušných ustanovení občanského zákoníku
tuto následující darovací smlouvu:
I.
II.
III.
IV.

V.
VI.

VII.

Dárce touto smlouvou daruje obdarovanému peněžitý dar ve výši 5.000/10.000 Kč, který
obdarovaný využije dle svého uvážení.
Dar je finančním oceněním soutěže Kulturní počin roku 2016.
Dar bude obdarovanému poukázán na jeho účet č. …….. do 20 dní od podpisu smlouvy.
Jakékoli změny nebo doplnění této smlouvy jsou možné jen písemně formou číslovaných
dodatků a s podpisem obou smluvních stran. Tuto smlouvu smluvní strany uzavírají po
vzájemném projednání a se svobodnou vůlí, nikoliv pod nátlakem, s jejím obsahem
souhlasí a na důkaz toho připojují níže své vlastnoruční podpisy.
Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran
obdrží po jednom.
Obdarovaný poskytuje dárci svůj bezvýhradný souhlas s tím, aby bylo úplné znění
smlouvy zveřejněno na internetových stránkách statutárního města Liberec
(www.liberec.cz)
Tato smlouva byla schválena usnesením RM ………..

V Liberci dne:
____________________________

______________________________

Statutární město Liberec
Ing. David Pastva
Dárce

Obdarovaný

Příloha č. 1
STATUT OCENĚNÍ
Kulturní počin roku je soutěží, jejíž snahou je podnítit větší zájem veřejnosti o kulturní
dění v Liberci a ocenit nejlepší příspěvek na tomto poli v daném kalendářním roce.
Slovem nejlepší lze rozumět počin umělecky nejhodnotnější, ale také zajímavý
zapojením nezvyklých aktérů, novátorský, přínosný pro veřejný prostor, odvážný,
nejpopulárnější, nejvíce navštívený aj. Soutěž pořádá statutární město Liberec.
Kategorie
Do soutěže lze přihlásit jakýkoli počin, realizovaný v Liberci v daném kalendářním
roce, který je možné zařadit do předem vymezených kategorií z oblasti kultury:
- divadelní představení,
- výtvarné dílo,
- výstava či jiná expozice,
- literární počin,
- umělecká performance,
- rekonstrukce drobných historických památek,
- živé veřejné vystoupení,
- mediální počin (film, audio, rozhlas, nová média, tisk).
Nominace
Nominace může vzejít od fyzické i právnické osoby, od pořadatele i konzumenta
kulturního počinu (divák/ návštěvník/ posluchač/ čtenář aj.). Nominace, podaná
výhradně v elektronické podobě a na předepsaném formuláři, musí splňovat
následující parametry –
povinné položky:
- popis počinu (max. do 15 řádků),
- jméno/ název pořadatele,
- datum uskutečnění (den, příp. časové rozpětí u dlouhodobých akcí),
- kategorie
- zhodnocení přínosu/ dopadu na veřejnost,
nepovinné položky:
- financiér počinu,
- získaná ocenění (např. cena u divadelních představení či literárních děl aj.),
- foto, audio, videodokumentace.

Příloha č. 1
Hodnotitelé a metodika hodnocení
Jednotlivé nominace přijímá komise pro kulturu a cestovní ruch (dále komise KCR),
která je poradním orgánem Rady města Liberec, a to prostřednictvím tajemníka
komise – Ing. Jaromíra Kvasničky, e-mail: kvasnicka.jaromir@magistrat.liberec.cz.
Nominace lze zasílat po celý kalendářní rok, tedy v období 1/1/2016 – 31/12/2016.
Hodnocení zaslaných návrhů probíhá dvoukolovým způsobem. Po celý kalendářní rok
posuzují jednotliví členové komise KCR individuálně každou doručenou nominaci a
přidělují jí body v rozsahu 0 – 100. Při hodnocení berou do úvahy především:
- veřejný dopad kulturního počinu, resp. přínos pro kulturní dění ve městě (max. 20
bodů),
- inovace, nebo naopak tradice (max. 20 bodů),
- způsob ztvárnění, resp. realizace (max. 20 bodů),
- synergie, resp. vazby na další projekty a úroveň propagace (max. 20 bodů),
- další explicitně zdůvodněné subjektivní aspekty (max. 20 bodů).
Návrhy, ohodnocené body, posílají členové komise zpět tajemnici komise, která na
zasedání komise v lednu následujícího kalendářního roku připraví tabulku s pořadím.
Tabulka bude následně medializována společně s dalším postupem hodnocení.
V druhém kole posuzují členové komise na společném zasedání prvních deset
nominací z pořadí bez ohledu na jejich původní bodový příděl. Na základě
argumentační rozpravy a konsenzuálního přístupu stanoví konečné umístění od 1. do
10. místa. Vyhlášení se za účasti vítězů uskuteční nejpozději v únoru aktuálního
kalendářního roku v obřadní síni liberecké radnice.
Ceny
Ocenění vítězové na prvních třech místech získají diplom a finanční odměny
v následující výši: Kč 20.000,- (1. místo), Kč 10.000,- (2. místo), Kč 5.000,- (3. místo).
Po zveřejnění výsledku soutěže budou výherci upozorněni na lhůtu, do kdy si bude
možné vyzvednout finanční odměnu.

