Statutární město Děčín

Zápis
z jednání komise kulturní, konané dne 05. 03. 2019, 16:00 hodin
Magistrát města Děčín, budova B1, malá zasedací místnost
Přítomni:
Ing. Miroslava Poskočilová, Bc. Světluše Hochwalderová, Rastislav Sobíšek, MgA. Dmitrij Pljonkin, Mgr.
Martin Pošta, Mgr. Lenka Holubcová
Omluveni:
Mgr. Radek Fridrich
Program:
1. Zahájení a představení členů komise kulturní
Rada města Děčín usnesením č. RM 19 04 30 03 dne 26. 02. 2019 schválila složení komise kulturní
a jmenovala předsedkyni Ing. Miroslavu Poskočilovou, která zahájila 1. zasedání komise kulturní
- předsedkyně představila členy komise kulturní, jednotliví členové informovali o své činnosti a
zkušenostech v oblasti kultury
2. Jednací řád
- Členové komise se seznámili s jednacím řádem komise kulturní k činnosti a zasedání
3. Projednání žádostí o dotace v oblasti kulturní činnosti pro rok 2019
Na základě vyhlášeného Dotačního programu v oblasti kulturní činnosti pro rok 2019 byl stanoven
termín podávání žádosti: od 14. 1. 2019 do 1. 2. 2019, elektronicky a zároveň fyzicky zaslat originál
žádosti s podpisem a přílohami.
Komise podrobně projednala a posuzovala došlé žádosti na základě těchto kritérií:
- Počet akcí subjektů (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
Celkem bylo podáno: 48 žádostí, z toho komise doporučuje k projednání:
28 žádostí do 50 tisíc - bude předloženo ke schválení radě města,
14 žádostí nad 50 tisíc - bude předloženy ke schválení zastupitelstvu města Děčín.
Komise bere na vědomí, že v rámci prověření dluhů u žadatelů o poskytnutí dotace se zjistilo, že
spolek Cinka dluží za vyúčtování služeb spojených s nájmem nebytových prostor za rok 2016
částku 3663,77 Kč.
Závěr: Komise kulturní doporučuje 42 žádostí k podpoření kulturní činnosti pro rok 2019, celkově
doporučené žádosti jsou ve výši 1.200.000,00 Kč.
Hlasování: 6 x ANO
4. Informace termíny – projednání žádostí a smlouvy
12. března 2019 - předložení žádostí radě města,
28. března 2019 - předložení žádostí zastupitelstvu města,
04/2019 - příprava smluv k podpisu a úhrady schválených dotací
Termíny dalšího jednání komise sportovní: 1. 4., 29. 4., 3. 6. (16:00 hod)
Závěr: komise kulturní bere na vědomí
v.r. Ing. Miroslava Poskočilová
Zapsala: Soňa Kapicová
předsedkyně komise kulturní

