Statutární město Děčín

Zápis
z 31. jednání komise kulturní, konané dne 28. 3. 2018
Přítomni:
František Drahoňovský, Mgr. Lenka Holubcová, MgA. Dmitrij Pljonkin, Mgr. Martin Pošta,
Mgr. Radek Fridrich, Ludmila Panenková, Ing. Iveta Krupičková
Omluveni: Jindřich Smolík, MgA. Jiří Trnka, David Pešťák
Hosté: Mgr. Hana Cermonová, Mgr. Romana Silvarová
Program:
1. Přivítání nového člena komise
Předseda komise přivítal na jednání nového člena komise kulturní pana Mgr. Radka
Fridricha.
2. Dotace na kulturní činnost v roce 2018
Statutární město Děčín obdrželo individuální žádost o dotaci od spolku Čtvrtlístek z.s
na kulturní akci VII. ročník soutěžní přehlídky mladých recitátorů „Čtvrtlístek 2018“ ve
výši 50 tis. Kč.
Závěr: komise kulturní doporučuje radě města rozhodnout o poskytnutí dotace
ve výši 30 tis. Kč.
3. RogaloDC 2018
Projekt pokračuje i v roce 2018, finanční prostředky jsou schválené v rámci rozpočtu
ostatní kulturní činnosti. Nyní probíhá intenzivní příprava programu.
4. Příprava akčního plánu strategie na rok 2019
Informace k časové organizaci sestavování akčního plánu na rok 2019. Odbor
školství a kultury rozeslal všem členům kulturní plán města, jako podklad k akčnímu
plánu strategie. Na dalším jednání komise bude sestaven návrh akčního plánu na rok
2019.
5. Oslavy 100. výročí vzniku Československé republiky
Vedoucí kanceláře primátorky Mgr. Romana Silvarová a I. náměstkyně primátorky
Mgr. Hana Cermonová předložily komisi k projednání nabídku firmy Mediapark na
možnou spolupráci při zajištění akce na oslavu 100. výročí vzniku ČSR – Zažijte to
znovu.
Závěr: komise kulturní doporučuje radě města zvážit tuto nabídku v umírněné
podobě do částky cca 500 tis. Kč (200 tis. Kč v rámci schváleného rozpočtu, podat
žádost o dotaci z fondu hejtmana kraje a zbytek ještě doplnit z rezervy města). Akce
by měla proběhnout na Masarykově nám. dne 27. 10. 2018. Je možné doplnit
kulturní akci i z vlastních zdrojů, přilehlé hotely, soudní budova, cukrárna, školy a
divadelní soubor.
6. Partnerské město Jonava
Komise byla informována o nabídce partnerského města Jonava ohledně udělování
Ceny Prana Dovalgy, novináře, veřejné osoby a překladatele, který byl v roce 1941
společně s dalšími bojovníky proti okupaci ČSR zastřelen v kasárnách v Praze –
Ruzyni.

Další jednání komise kulturní se uskuteční v pondělí 23. 4. 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.

