Statutární město Děčín

Zápis
z jednání komise kulturní, konané dne 03. 06. 2019, 16:00 hodin
Křížová 15/17, 405 02 Děčín – restaurace U růžové zahrady
Přítomni:
Ing. Miroslava Poskočilová, Bc. Světluše Hochwalderová, Rastislav Sobíšek, MgA. Dmitrij Pljonkin,
Mgr. Martin Pošta, Mgr. Lenka Holubcová, Ing. Kamila Malá
Omluven: Mgr. Radek Fridrich
Program:
1. Odsouhlasení aktualizace znění dotačního titulu v oblasti kultury v příštím období
Cílem aktualizace by měla být možnost objektivnějšího posouzení žádostí a další změny:
• větší přínos pro občany města
• lepší propagaci města jako poskytovatele dotace (nutnost uvádět město jako poskytovatele
finančních prostředků na akci)
• možnost ověření úspěšnosti akce
• hodnocení žádostí s informací o výši požadované částky subjektu z odboru sociálního a
z programu pro podporu sportu v souvisejících činnostech jednoho žadatele
• dřívější termín podávání žádosti tak, aby byl dostatek času pro posouzení – změna termínu
• změna maximální výše dotace v každém jednotlivém případě bude činit max. 100.000,- Kč na
žadatele
• prohlášení o bezdlužnosti žadatele – doplnění do dotačního programu
• do formuláře pro žádost o dotaci doplnit kolonku zdali žadatel žádá i v jiné oblasti
• v sekci vyúčtování:
o přesuny mezi položkami rozpočtu z původních 25% na 10% z celkové výše přidělené
dotace bez písemného souhlasu odboru
o předkládat kopii originálních dokladů orazítkované a zřetelně popsané, že byly použity
výhradně k doložení přidělené dotace v dané oblasti
• možnost krácení dotace při porušení dotačních podmínek
Jedním z dopracovaných kritérií by zřejmě mělo být i pravidlo, které jsme letos uplatnili při hlasování o výši
dotace a to, posuzovat výši schvalované dotace v porovnání se subjekty, které mají podobný předmět
činnost, členskou základnu, cílovou skupinu a obsah projektu.

2. Komise kulturní dne 03.06.2019 posuzovala jednotlivé žádosti a doporučila podpořit níže
uvedené kulturní aktivity v celkové výši 42.000,00 Kč. Jedná se o tyto žadatele a jednotlivé
projekty:
1) Dmitrij Pavlovič Pljonkin - žádost o individuální mimořádnou dotaci na zajištění Výtvarného
společného plenéru. Jedná se o plenér, který se koná 19.- 21.07.2019.
Výtvarný společný plenér je určen pro cca 20 lidí, návštěvníků ateliéru kresby a malby, žáků
různých věkových skupin. „Celovíkendový“ společný plenér by měl nastavit každoroční tradici zobrazování
krajiny Českosaského Švýcarska v proměnách času s následnou výstavou děl v galerii Artmaterial.cz, ve
výstavním prostoru obce Růžová, v děčínské městské knihovně a dalších institucích. Velmi podobný
koncept a tradici má Steglův plenér a Skupina 96. Vzniklá díla se dále použijí k propagaci našeho města a
regionu ve formě reprodukcí děl do pohlednicového formátu. Pohlednice pro turisty se vydávají za podpory
města už několik let. Tím se vytváří další tradice limitované sbírky pohlednic z originálních maleb
regionálních umělců. Příspěvek by byl použit na nájemné a provozní náklady spojené s vystavením děl.
Požadavek: 12.000,00 Kč, komise kulturní doporučuje: 12.000,00 Kč
2) Jitka Landová - žádost o individuální mimořádnou dotaci na zajištění akce „Dětský den na Lesné 2019“
dne 08.06.2019.

Dětský den plný zábavy a her pro děti a mládež. Děti budou na hřišti na Lesné soutěžit v různých
disciplínách z oblasti sportu, vědomostí a rukodělných soutěžích. Po ukončení soutěží je pro děti
připravený krátký orientační běh “Po stopách Yetiho„ .hra spočívá v tom, že děti budou sledovat stopy
Yetiho a na konci jim Yeti schová poklad v podobě sladkostí a ovoce. Odpoledne je pro děti připravena
dětská diskotéka a opékání buřtíků. Na Lesné nejsou žádné služby a dětský den je jedna z možností, jak
dětem zpestřit a udělat hezký den. Který mohou trávit aktivně se svými rodiči.
Požadavek: 10.000,00 Kč, komise kulturní doporučuje: 5.000,00 Kč
3) David Pešťák - žádost o individuální mimořádnou dotaci na zajištění kulturního festivalu „Jedeš Fest“
dne 24.08.2019.
Projekt navazuje na konání DC Underground festivalu 2016 v areálu bývalého letního kina
Bažantnice. Tento rok oslavujeme 30 let od sametové revoluce. Cílem projektu je přiblížit mladé generaci
pohled na tehdejší undergroundovou hudbu tehdejší režimní bezpečnostní složky, zakázané kapely v
Děčíně a okolí a celostátně zakázané kapely. Půjde také o důstojnou vzpomínku na dobu před sametovou
revolucí a to za účasti osob nepřátelských vůči režimu a podporovatelů tehdejšího undergroundu. Vystoupí
kapely: Deformace, Led Sezelim, Bodenbach, Černý Pepr, Spirits, Tony Ducháček a Garage, Babalet.
Doplňkem budou dobové bezpečnostní složky včetně vozidel a kostýmů.
Hlavní cíle projektu: Oslava 30 let od sametové revoluce, připomínka tehdejšího undergroundu a
disentu 70-tých a 80-tých let. Oživení areálu bývalého letního kina Bažantnice, oživení zájmu mladé
generace k historii protikomunistického odporu.
Požadavek: 65.000,00 Kč, komise kulturní doporučuje: 25.000,00 Kč
Kulturní komise zhodnotila letošní dosavadní činnost organizací, které získaly podporu z dotačního
programu v roce 2019. Dle osobních účastí okomentovali členové komise dodržení obsahu již
uskutečněných akcí.

Závěr: komise kulturní bere na vědomí

Zapsala: Ing. Kamila Malá

v. r. Ing. Miroslava Poskočilová
předsedkyně komise kulturní

Mezi úspěšně odprezentované a předběžně zhodnocené patří:
• zahájení Festivalu Lípa Musica – děčínský zámek, profesionální představení celého
festivalu, velká návštěvnost s účastí p. primátora
• Ars Decini – již se uskutečnilo cca 10 vystoupení v rámci akce Noc kostelů, Den pro seniory
• Sbor Kvítek a Pomněnky – účast na Dni pro seniory, vystoupení v synagoze
• Libverda 2019 – slavnostní otevření moštárny, dobrá propagace
• Čtvrtlístek – celostátní účast na zámku, cca 35 soutěžících, organizovaná prohlídka zámku,
1. den poezie, 2. den próza
• Děčínský pěvecký sbor – 19.5. účast na Terezýnské tryzně, 16.6. bude koncert na zámku,
organizace soustředění
• Sv. Jiří pod zámkem, Pohádkový les – dobrá účast skautů ze severních Čech
• Febiofest – potřeba větší propagace do budoucna, je prestižní záležitost na celostátní
úrovni, již proběhla zahajovací projekce vč. 6 dalších projekcí
• Mladí ladí jazz – dětský jazzový workshop, účast cca 50 dětí
• Adéla Petáková – vystoupení taneční školy na děčínské kotvě, tanec s květinami, velká
účast
• Spolek rodičů při gymnáziu – vystoupení pěveckého sboru v Německu v 5/2019 v rámci
soustředění
• Zelená pro planetu – festival Jeden svět – kino, knihovna, Husův sbor, týdenní akce, účast
cca 2000 dětí

