Statutární město Děčín

Zápis
z 20. jednání komise kulturní, konané dne 15. 2. 2017
Přítomni:
František Drahoňovský, Jindřich Smolík, Mgr. Martin Pošta, MgA. Jiří Trnka, Mgr. Lenka
Holubcová, Ludmila Panenková, Mgr. Jana Štrbová, MgA. Dmitrij Pljonkin, David Pešťák,
Ing. Iveta Krupičková
Hosté: Mgr. Hana Cermonová – I. náměstkyně primátorky statutárního města Děčín
Mgr. Bc. Iva Bajerová – vedoucí odboru školství a kultury
Program:
1. Vedoucí odboru školství a kultury Mgr. Bc. Iva Bajerová informovala komisi o
připraveném návrhu OZV o regulaci hlučných činností a o nočním klidu, který bude
nyní zaslán k připomínkování na odbor veřejné správy, dozoru a kontroly MVČR.
Komise byla dále informována o skutečnosti, že do návrhu nové OZV nebyl nakonec
zapracován její návrh ohledně stanovení kratšího nočního klidu v červnu, červenci a
srpnu v pátek, sobotu a ve dnech předcházejících dnům pracovního klidu od 23:00 do
6:00 následujícího dne. Dle metodických pokynů a školení na MVČR není každý
víkend výjimečným případem pro vymezení kratší doby nočního klidu. OZV by měla
spíše zpřísňovat a regulovat místní podmínky a nerozmělňovat. Dodržování nočního
klidu je v celospolečenském zájmu.
2. Dotace subjektům pracujícím v oblasti kultury pro rok 2017 – v dotačním programu
určeném k podpoře projektů v oblasti kultury bylo v řádném termínu podáno 39
žádostí (celkem 44 projektů) v požadované výši 1 917 750,- Kč. Dle schváleného
rozpočtu se v dotačním programu v roce 2017 rozděluje částka 900 tis. Kč. Kulturní
komise doporučuje radě města schválit dotace v předloženém znění ve výši 900 tis.
Kč.
Navržené dotace předloží odbor školství a kultury radě města a zastupitelstvu města
k rozhodnutí. Kulturní komise se při posuzování dotací v oblasti kultury řídila
vyhlášenou výzvou a těmito kritérii:
• Počet akcí subjektu (celoroční činnost, nárazové akce)
• Jejich rozsah a dopad na cílovou skupinu obyvatel (snaha rozložit finanční
podporu v co nejširším spektru)
• Možnosti financování subjektu (jiné dotační programy)
• Přínos pro život ve městě (přednostně uspokojit žádosti místních sdružení)
• Zaměření na kulturní a společenský život (různé projevy kulturní činnosti a
preventivní působení jednotlivých aktivit především v oblasti dětí a mládeže)
• Respektování tradic města (symfonický orchestr, tradičně se opakující akce)
Další jednání kulturní komise se uskuteční ve středu 22. 3. 2017 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.

