Statutární město Děčín

Zápis
z 4. jednání komise kulturní, konané dne 17. 6. 2015
Přítomni:
František Drahoňovský, Ing. Iveta Krupičková, Mgr. Martin Pošta, Mgr. Lenka Holubcová,
Ludmila Panenková, MgA. Dmitrij Pljonkin, David Pešťák, Jindřich Smolík
Omluveni: Mgr. Jana Štrbová
Hosté: Jan Šulc – agentura FESTIVE, p. Hrouda
Program:
1. Kulturní komise projednala žádost Romského sdružení Indigo Děčín o mimořádnou
finanční dotaci ve výši 16 628,-Kč.
Závěr: komise nedoporučuje poskytnout další dotaci, Indigo obdrželo v roce 2015 již
dotaci na kulturní činnost ve výši 20 tis. Kč.
2. Kulturní komise projednala žádost Českého zahrádkářského svazu Děčín o dotaci
na zahrádkářskou výstavu v roce 2015 ve výši 5 tis. Kč.
Závěr: komise nedoporučuje poskytnout dotaci.
3. Na jednání komise byl pozván pan Jan Šulc z agentury FESTIVE, který představil
činnost svojí agentury a předložil nabídku k možné spolupráci – slavnosti, vánoce,
ohňostroj.
4. Jednání komise navštívil pan Hrouda, předseda komise cestovního ruchu a představil
návrh opatření propojení cestovního ruchu, kultury a sportu spolu s propagací města.
Závěr: kulturní komise si záměr prostuduje.
5. Zámek Děčín – paní Holubcová informovala komisi o nutnosti vybavení knihovního
sálu na zámku koncertním klavírním křídlem.
Závěr: bude informováno vedení příspěvkové organizace a projednán tento
požadavek hudebníků.
6. Vánoční Děčín - slavnostní rozsvícení vánočního stromu 2015 – termín 28. 11. – 29.
11. 2015 - vánoční trhy. Odbor školství a kultury již pracuje na přípravě této akce.
Pan Pešťak předložil komisi informativní návrh na účinkování děčínských kapel
v rámci vánočního programu na Masarykově nám. v Děčíně.
Závěr: nadále bude komise pracovat na přípravě programové části – účinkování
děčínských kapel.
7. Pan Pljonkin představil komisi svůj projekt „UP“, který poslal radě města a komisi
cestovního ruchu.
Další jednání kulturní komise se uskuteční ve středu 16. 9. 2015 od 15,00 hodin v zasedací
místnosti OSÚ, budova B1 Magistrátu města Děčín, 28. Října, Děčín I, vchod z odboru
školství a kultury.
Zapsal: Bc. Lenka Holavová, v. r.
František Drahoňovský, v. r.

