Statutární město Děčín

Zápis
z jednání komise kulturní, konané dne 13. 03. 2019, 15:00 hodin
Magistrát města Děčín, budova B1, malá zasedací místnost
Přítomni:
Ing. Miroslava Poskočilová, Bc. Světluše Hochwalderová, Rastislav Sobíšek, Mgr. Martin Pošta,
Mgr. Lenka Holubcová
Omluveni:
Mgr. Radek Fridrich, MgA. Dimitrij Pljonkin
Hosté: Jakub Houška, Mgr. Bc. Iva Bajerová, Soňa Kapicová
Program:
1. Opětovné projednání žádostí o dotace v oblasti kulturní činnosti pro rok 2019
Na základě požadavku rady města dne 12. 3. 2019 byla svolána kulturní komise, která znovu
důsledně projednávala a posuzovala došlé žádosti na základě již stanovených kritérií
Komise kulturní dospěla k závěru tímto postupem:
- Každá žádost byla opět po jednotlivých částech projednána a o výši navrhnuté částky dotace
probíhaly diskuze. Postup posuzování projektů byl stejný, jako na předešlém zasedání komise.
- Kritéria pro hodnocení:
o Dle účelu získaných a použitých peněžních prostředků
o Jejich rozsah a dopad na cílovou skupinu obyvatel
o Možnosti financování subjektu (jiné dotační programy)
o Přínos pro život ve městě (přednostně uspokojit žádosti místních sdružení)
o Zaměření na kulturní a společenský život (různé projevy kulturní činnosti a preventivní
působení jednotlivých aktivit především v oblasti dětí a mládeže)
o Respektování tradic města
- Členové komise rozhodovali se znalostí jednotlivých projektů i spolků,
- Členové komise kulturní se dohodli na monitoringu všech žadatelů v průběhu roku, tak jak bylo
prováděno i v minulých letech
- Schvalování proběhlo formou hlasování o každém jednotlivém projektu
- Hlasování a projednání podaných dotací proběhlo za účastí pana Houšky během celého
zasedání kulturní komise
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.
Závěr: Komise kulturní znovu projednala všechny žadatele a jednomyslně potvrdila své rozhodnutí
z předešlého zasedání. Komise kulturní si obhájila své stanovisko a doporučuje 42 žádostí
k podpoření kulturní činnosti pro rok 2019, celkově doporučené žádosti jsou ve výši
1.200.000,00 Kč.
Hlasování: 5 x ANO (všichni přítomní členové komise kulturní)

Zapsala: Ing. Kamila Malá

v.r. Ing. Miroslava Poskočilová
předsedkyně komise kulturní

