statutární město Děčín
Zápis z jednání kulturní komise dne 21.3. 2012
Přítomni : Mgr. Hana Cermonová, Ludmila Panenková, Ing. Helena Mrázková, Ing. Iveta
Krupičková, Martin Pošta, Miroslava Vostruhová, Helena Pelantová, Ing. Valdemar Grešík
Omluveni : MgA. Jiří Trnka, Mgr. Jan Trojan
Host : Mgr. Ladislav Zoubek, ředitel Městské knihovny Děčín, p.o.
1. Městská knihovna Děčín, p.o. – ředitel příspěvkové organizace Městská knihovna
Děčín seznámil kulturní komisi s harmonogramem stěhování knihovny do nových
prostor včetně rozmístění jednotlivých oddělení a služeb.
2. Městské slavnosti Děčín 2012 – informace o přípravě slavností.
3. Pálení čarodějnic 2012 – kulturní komise obdržela rozpočet od pořadatelské agentury
na akci Pálení čarodějnic na Smetanově nábř.. Závěr: Komise doporučuje podílet se
na akci částkou 5.000,-Kč.
4. Dotace v oblasti kultury
Svaz Českých filatelistů klub Děčín podal dne 5.3.2012 žádost o poskytnutí
příspěvku pro další činnost klubu – nákup filatelistických katalogů. Závěr: vzhledem
k tomu, že žádost byla podaná až po termínu určeném pro podávání žádostí ve
vyhlášeném dotačním programu určeném k podpoře projektů v oblasti kultury a
finanční prostředky vyčleněné na dotace jsou již vyčerpány, komise nedoporučuje
dotaci poskytnout.
OS Beztelevize – předseda OS Beztelevize pan M.Zika po obdržení informace, že
na projekt Čajový festival mají schválenoujen částku 8 tis. Kč, vznesl dne 1.3.2012
dotaz, zda by bylo možné tyto finanční prostředky převést na sportovní akci Budo
Show. Na tuto akci obdrželi již dotaci z oblasti sportu. Závěr: kulturní komise
nedoporučuje převést finanční prostředky z kultury na sport a pokud OS
Beztelevize finanční dotaci odmítne, bude podpořen jiný projekt.
Bc. Jaroslav Horák – dne 19.3.2012 byla podaná žádost o dotaci na rockový festival
Kamenický Růžák. Cílem festivalu je uspořádat akci na podporu společenských
aktivit pro klienty Centra sociálních služeb Děčín, p.o. a jeho spřátelených
organizací a široké veřejnosti a zároveň podpořit regionální kapely. Závěr:
pokud OS Beztelevize odmítne přidělenou dotaci 8 tis. Kč, doporučí kulturní
komise podpořit rockový festival Kamenický Růžák touto ušetřenou částkou.
Další jednání kulturní komise se uskuteční dne
v Děčíně.

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

18.4.2012 od 15,00 hodin na zámku

