Statutární město Děčín

Zápis
z 6. jednání komise kulturní, konané dne 14. 10. 2015
Přítomni:
František Drahoňovský, Ing. Iveta Krupičková, Mgr. Martin Pošta, Mgr. Lenka Holubcová,
Ludmila Panenková, MgA. Dmitrij Pljonkin, David Pešťák, Jindřich Smolík, Mgr. Jana
Štrbová, MgA. Jiří Trnka
Omluveni: Ing. Iveta Krupičková
Hosté: Antonín Moravec, Jaroslav Hrouda
Program:
1. Pan Antonín Moravec představil komisi projekt Malá Paříž, Malý Hamburk, který běží
v Teplicích a Ústí nad Labem. Projekt se snaží oživit veřejný prostor. Nejedná se o
jednorázový projekt, ale o celosezónní (letní) možnost obyvatel navštěvovat
v příjemném prostředí kulturní akce. Projekt slouží též k setkávání obyvatel města, ve
kterých následně vzbuzuje hrdost na své město a pocit, že se mohou pochlubit
něčím, co jinde nemají. Projekt naplňuje jeden z cílů strategického dokumentu
Kulturní plán města Děčín 2014 – 2020. V úvahu připadá prostor rogala na
Smetanově nábř. v Děčíně I. Jednalo by se o nedělní odpoledne od června do září.
Závěr: kulturní komise souhlasí s realizací projektu v Děčíně a doporučuje
zapojit statutární město Děčín do tohoto projektu od příštího roku.
2. Odbor školství a kultury předložil komisi kulturní žádost Centra české historie, o. p. s.
o finanční podporu výroby pamětní desky, která bude umístěna na Masarykově
nádraží v Praze. Deska by měla být věnována Čechům, Židům a protinacisticky
smýšlejícím Němcům, vyhnaným v roce 1938 henleinovci z pohraničí. Náklady na
výrobu desky uvádějí ve výši 200 tis. Kč. Ohledně textu pamětní desky a i druhého
požadavku "shromáždění dobových dokumentů" se odbor školství a kultury obrátil s
žádostí o pomoc na Oblastní muzeum Děčín a Okresní archiv Děčín.
Závěr: komise kulturní nedoporučuje finančně tento projekt podpořit.
Důvody:
- finanční rozpočet ve výši 200 tis. Kč za výrobu plastové desky je značně nadsazený
- návrh pamětní desky postrádá jakékoliv výtvarné řešení, je příliš popisný a bez
nápadu
- o tématu útěku nebo vyhnání Čechů z pohraničí se vedly dlouhé debaty historiků i
politiků, vydávaly se knihy podporující verzi vyhnání či verzi dobrovolného odchodu.
Věc nelze popsat tak jednoznačně, jak to činí text desky.
3. Odbor školství a kultury informoval komisi kulturní o žádosti o poskytnutí dotace
Střední zdravotnické školy, Děčín na akci VELETR škola Děčín 2015 ve výši 5 tis. Kč.
Tato akce má v Děčíně dlouholetou tradici, dříve se nazývala Burza škol. Termín
konání je stanoven na 1. 12. - 2. 12. 2015 v Centru pivovar Děčín /dříve akce
byla ve Společenském domě Střelnice/.
Mimo dotační titul oblasti kultury byla vždy tato akce statutárním městem Děčín
podpořena. Tato akce vychází ze Strategie města Děčín na období 2014 - 2020.
Žádost předložil odbor školství a kultury radě města ke schválení na jednání dne
20. 10. 2015.

4. Dotační program na podporu kulturních aktivit v roce 2016 v Děčíně.
Od února 2015 došlo ke změně zákon č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů. V tomto zákoně došlo k rozšíření a upřesnění systému
poskytování dotací od územních samosprávných celků. V § 10a odst. 2 se hovoří o
tom, že dotace se poskytuje na účel určený poskytovatelem v programu a § 10c
upravuje náležitosti vyhlášeného programu včetně lhůt.
Závěr: komise doporučuje v programu stanovit maximální výši dotace v částce
60 tis. Kč a kritéria pro hodnocení žádostí ponechat dle roku 2015.

Další jednání kulturní komise se uskuteční ve středu 11. 11. 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.

