statutární město Děčín
Zápis z třetího jednání kulturní komise dne 31.1. 2011
Přítomni : Mgr. Hana Cermonová, Ing. Iveta Krupičková, Helena Pelantová, Miroslava
Vostruhová, MgA. Jiří Trnka, Ing. Valdemar Grešík, Ludmila Panenková, Ing.Helena
Mrázková, Mgr. Jan Trojan
Nepřítomni : Mgr. Miroslav Samler, Martin Pošta,
1. Jednací řád kulturní komise
Kulturní komise schválila jednací řád kulturní komise. /hlasování 9 –pro, 2 nepřítomni/
Jednací řád bude předložen ke schválení radě města dne 22.2.2011
2. Statut kulturní komise
Kulturní komise schválila statut kulturní komise. /hlasování 9 –pro, 2 nepřítomni/
Statut kulturní komise bude předložen ke schválení radě města dne 22.2.2011
3. Tajemník kulturní komise
kulturní komise si zvolila za tajemníka paní Bc. Lenku Holavovou, pracovnici odboru školství
a kultury. /hlasování 9 –pro, 2 nepřítomni/
4. Městské slavnosti Děčín 2011
Proběhla informace ohledně přípravy programu a finančního zajištění.
5. Dotace subjektům pracujícím v oblasti kultury pro rok 2011
Ve vyhlášeném dotačním programu určeném k podpoře projektů v oblasti kultury, zejména k
rozšíření nabídky pořádání kulturních akcí, bylo v termínu podáno celkem 46 žádostí.
Kulturní komise doporučuje radě města schválit dotace v předloženém znění. /hlasování 9 –
pro, 2 nepřítomni/. Dotace budou předloženy radě města k projednání dne 1.2.2011.
6. Cena „D“
Kulturní komise doporučuje radě města zapojit se do celostátního nominování na cenu „D“
českým mecenášům a dobrodincům, bez finanční účasti města. Návrh nominace –
Ing.Valdemar Grešík.
7. sv. Florián z Vilsnice – barokní socha
Kulturní komise doporučuje radě města podat návrh na zapsání sochy sv. Floriána do
Ústředního seznamu nemovitých kulturních památek ČR. Socha je v současné chvíli ve velmi
špatnému stavu deponována v ateliéru ak. soch. Ivana Hamáčka v Praze.
Další jednání kulturní komise se uskuteční dne 23.3.2011 od 16,30 hodin v zasedací
místnosti tajemníka v budově A1, Magistrátu města Děčín, Mírové nám. 5, Děčín IV,
v I. patře.
Zapsala : Bc. Lenka Holavová v.r.

