statutární město Děčín
Zápis z jednání kulturní komise dne 27.2. 2013
Přítomni: Mgr. Hana Cermonová, Ludmila Panenková, Ing. Helena Mrázková,
Mgr. Jan Trojan, Martin Pošta, Ing. Valdemar Grešík, Ing. Iveta Krupičková
Omluveni: MgA. Jiří Trnka, Helena Pelantová, Mgr. Jana Štrbová
Nepřítomni: Miroslava Vostruhová
1. Kulturní komise projednala žádosti o dotace v oblasti kultury mimo vyhlášený
dotační titul města:
Marketingová agentura WAMAK CZ s.r.o., Hradec Králové na pořádání Regionálních
ozvěn mezinárodního festivalu FEBIOFEST v roce 2013. Letošní ozvěny bude hostit
v Děčíně kino Sněžník ve dnech 27. – 29.3.2013. Žádají o 10.000 Kč. Závěr : kulturní
komise doporučuje radě města schválit podporu FEBIOFESTU.
Bc. Jaroslav Horák žádá o dotaci 40 000 Kč na festival Rock – Kotva Děčín na
zimním stadionu dne 18.5.2013. Závěr: kulturní komise nedoporučuje finančně
podpořit tento festival.
2. Městské slavnosti Děčín 2013 – kulturní komise byla seznámena s programem
slavností:
10.5.2013 – koncert na parkovišti u Atlantiku
Průvod
Ohňostroj
11.5.2013 - Hudební festival Labe
Adrenalin challenge
Běláskové klání v Podzámčí
12.5.2013 - Den nejen pro seniory
18.5.2013 - Historický trh Májový
Děčínská kotva
Hudební festival Mladé Labe
Streetball
19.5.2013 - Historický trh Májový
Děčínská kotva
25.5.2013 – Festival pouličního divadla
1.6.2013 Dětský den
3. Strategie města 2014 – 2020 – kulturní komise byla seznámena se zahájením tvorby
nové Strategie města. Ta by měla být zásadním pojítkem s finančními možnostmi z
Evropské unie v rámci programového období 2014 – 2020. Nový rozvojový dokument
bude vznikat v roku 2013 a do jeho tvorby by se měla aktivně zapojit i veřejnost.
Strategie města je dlouhodobým koncepčním dokumentem, který stanovuje cíle,
priority a cesty při řešení klíčových otázek rozvoje města na určité období.
Předpokládá se, že možnost získat zdroje bude podmíněna účastí záměru v Strategii
města. V současné chvíli vzniklo 5 pracovních skupin strategie. Oblast kultury je pod
pracovní skupinou školství. Kulturní komise obdržela vytvořenou SWOT analýzu
rozvoje kultury k připomínkování.

Další jednání kulturní komise se uskuteční dne 27.3.2013 od 15,00 hodin v zasedací
místnosti primátora, budova A1 Magistrátu města Děčín, Mírové nám. 5, Děčín IV.

Zapsala : Bc. Lenka Holavová, v.r.
Mgr. Hana Cermanová, v.r.

