Rada města Ivanovice na Hané
usnesením č. 8 ze dne 25. 7. 2011 schválila tento:

Statut komise Rady města pro kulturu a volný čas
I. Náplň činnosti
a) Iniciativní funkce (návrhy, podněty)
1. Komise předkládá Radě města Ivanovice na Hané (dále jen „rada“) podněty a návrhy k přijetí
potřebných opatření na úseku rozvoje kultury a volnočasových aktivit dětí a mládeže ve
městě.
2. Předkládá radě návrhy na:
a) úpravy koncepce kultury ve městě,
b) koordinaci kulturních aktivit ve městě tak, aby vynakládané finanční prostředky
z rozpočtu města byly účelně využity,
c) účast svých členů v komisích pro hodnocení veřejných zakázek v oblasti kultury.
b) Poradní funkce ( vyjádření, stanoviska)
1. Komise plní funkci odborného poradního orgánu rady v oblasti kultury a na úseku
volnočasových aktivit dětí a mládeže.
2. Předkládá radě k projednání svá stanoviska:
a) k umístění uměleckých děl a památek ve vlastnictví města,
b) k poskytnutí finančních dotací z rozpočtu města jednotlivým žadatelům (organizacím,
zájmovým spolkům a sdružením).
3. Předkládá radě ke schválení kroniku města.
II. Rozsah oprávnění
1. Komise průběžně hodnotí rozpracovanost kroniky města, úzce spolupracuje a koordinuje práci
kronikáře města, soustřeďuje materiály a náměty pro jejich zapracování do kroniky města.
2. Komise spolupracuje s městským úřadem (dále jen „MěÚ“) a dalšími organizacemi,
zájmovými spolky a sdruženími ve městě na zpracování a případných úpravách koncepce
kultury ve městě.
3. Komise koordinuje přípravu kulturních, výchovných, společenských a sportovních akcí v obci
a to zejména z časového a prostorového hlediska. Z podkladů organizací, zájmových spolků
a sdružení zpracovává pro radu časový plán akcí.
4. Komise kontroluje činnost městských kulturních zařízení z pohledu zabezpečování rozvoje
kultury a volnočasových aktivit dětí a mládeže ve městě, vyjadřuje se k personálním
opatřením v těchto zařízeních, navrhuje změny v materiálním zabezpečení a kontroluje
hospodárnost nakládání s majetkem svěřeným těmto organizacím.
5. Komise se vyjadřuje k povolování veřejných kulturních a společenských akcí ve městě
a zpracovává plán těchto akcí, který zveřejňuje v příslušné sekci oficiálních webových stránek
města.

6. Spolupracuje s Komisí rady pro bezpečnost, veřejný pořádek a prevenci kriminality
v záležitostech prevence kriminality mezi mládeží a protidrogové prevence.
7. Komise se podílí na vydávání městského zpravodaje.

8. Komise kontroluje průběh kulturních, společenských a sportovních akcí konaných ve městě,
zaměřuje se přitom zejména na kontrolu podmínek stanovených MěÚ a na dodržování obecně
závazných vyhlášek vydaných městem.
9. Komise sleduje stav kulturních památek ve městě a hodnotí péči o tyto památky.
10. Komise projednává náměty a připomínky občanů v oblasti kulturních aktivit ve městě.
11. Komise je oprávněna požadovat od příslušných odborů MěÚ ekonomické informace pro
provádění analýzy potřebnosti a účelnosti vynakládání poskytnutých dotací města
na jednotlivé dotované projekty.
III. Ostatní
1. Jednání komise se řídí Jednacím řádem komisí rady schváleného radou dne 25. 7. 2011.
2. Komise se při své činnosti řídí:
a) platnými zákony i vyhláškami,
b) usneseními rady a Zastupitelstva města Ivanovice na Hané,
c) plánem činnosti komise.
3. Komise může požádat radu o změnu a doplnění tohoto Statutu.
4. Tento Statut nabývá účinnosti dnem 26. 7. 2011.

Za Radu města Ivanovice na Hané:

Ing. Jozef Heretík,v.r.
starosta města

Ing. Vlastislav Drobílek,v.r.
místostarosta města

