Statutární město Děčín

Zápis
z 29. jednání komise kulturní, konané dne 24. 1. 2018
Přítomni:
František Drahoňovský, Jindřich Smolík, Mgr. Lenka Holubcová, MgA. Dmitrij Pljonkin, MgA.
Jiří Trnka, Mgr. Martin Pošta, David Pešťák, Mgr. Jana Štrbová
Omluveni: Ludmila Panenková, Ing. Iveta Krupičková
Hosté: Mgr. Hana Cermonová
Program:
1. RogaloDC 2018
Projekt bude pokračovat i v roce 2018, finanční prostředky jsou schválené v rámci
rozpočtu ostatní kulturní činnosti. Pan Moravec pošle materiály k projektu, které
budou předloženy dne 6. 2. 2018 radě města k projednání.
Závěr: komise kulturní stále doporučuje v tomto projektu pokračovat i v roce
2018.
2. Tyršův Děčín 2018
Dne 26. 1. 2018 proběhne organizační štáb na odboru školství a kultury.
Sokolové zajistí program v rámci pietního aktu, průvodu na zámek, DDM sportovní
program na Mariánské louce ve spolupráci se ZŠ Dr. M. Tyrše, spolek Kultura pro
Děčín kulturní program na Smetanově nábř. a statutární město Děčín opět propagaci
akce, dále zábory veřejného prostranství, elektřinu a úklid.
3. Dotace na kulturní činnost v roce 2018.
Do 22. 1. 2018 byl termín podávání žádostí v rámci dotačního programu statutárního
města Děčína na kulturní činnost. Opět se vyplňoval formulář na webu města, který
se potom elektronicky odesílal, podepisoval datovou schránkou nebo písemnou
formou.
Závěr: členové komise zaznamenali od žadatelů problémy s vyplňováním formulář.
Všechny podněty budou předány na oddělení informačních technologií.
4. Kulturní plán města Děčín – příprava akčního plánu strategie na rok 2019
Informace k časové organizaci sestavování akčního plánu na rok 2019.
5. Paní Mgr. Jana Štrbová podala rezignaci na člena komise kulturní z pracovních
důvodů. Komise jako nového člena navrhuje pana Radka Fridricha.
Závěr: předseda komise kulturní předá rezignaci a návrh nového člena paní
primátorce.
Další jednání komise kulturní se uskuteční ve středu 7. 2. 2018 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.

