Statutární město Děčín

Zápis
z jednání komise kulturní, konané dne 20.05.2021 od 14:00 hod. v malé zasedací
místnosti Magistrátu města Děčín, budova B1

Přítomni: Ing. Miroslava Poskočilová, Bc. Světluše Hochwalderová, MgA. Dmitrij Pljonkin,
MgA. Jiří Antonín Trnka, prof. PaedDr. Jiří Holubec, Ph.D.
Omluveni: Mgr. Radek Fridrich
Hosté: Mgr. Bc. Iva Bajerová, Mgr. Martin Pošta, Soňa Kapicová, Alice Prajzentová

Program:
1. Projednání akce „Zažít město jinak“
Předsedkyně komise dala hlasovat o souhlasu s účastí p.Prajzentové na jednání komise
kulturní. Hlasování: 6x PRO.
Paní Prajzentová představila projekt s názvem „Zažít město jinak“. Jedná se o sousedské
slavnosti, jejichž náplň vytvářejí sami obyvatelé daných lokalit. Jsou založené na principu
společného sdílení veřejného prostoru, vzájemné výpomoci a dobrovolnickém nasazení
místních organizátorů a mnoha dalších subjektů. Jsou otevřené všem věkovým a
zájmovým kategoriím. P. Prajzentová prezentovala na komisi kulturní návrh uspořádat tuto
akci ve městě Děčín, konkrétně v Lázeňské ulici. K uskutečnění akce nepožaduje od
města součinnost, jde pouze o informativní schůzku.
Závěr: Komise kulturní bere na vědomí a doporučuje z této akce do budoucna udělat tradici.
Hlasování: 6x PRO.
2. Žádost o individuální dotaci
• Organizace Post Bellum, z.ú. zastoupená Mikulášem Kroupou si podala
žádost o individuální dotaci na uskutečnění projektu „Venkovní expozice
Příběhů 20. století a dokumentace děčínských pamětníků“. Cílem projektu je
představit příběhy pamětníků z řad současných či bývalých obyvatel regionu
široké veřejnosti. Exteriérová výstava představuje způsob, jak i v případě
přetrvávající epidemie Covid-19 zprostředkovat obyvatelům Děčína kulturní
zážitek. Požadovaná výše dotace je 44.400,00 Kč.
Závěr: Komise kulturní doporučuje podpořit tento projekt částkou 35.000,00 Kč. Hlasování: 4x
PRO, 2x zdržel se.
•

Střední škola zahradnická a zemědělská Antonína Emanuela Komerse,
Děčín – Libverda, p. o. zastoupená ředitelem Ing. Liborem Kuntem, Ph.D.
podala žádost o individuální dotaci na uskutečnění projektu „Mistrovství floristů
ČR – Děčínská kotva, 50. ročník soutěže“. Tato žádost byla předložena již
v dubnu 2021, na doporučení komise kulturní byla žádost odložena, byly
projednány jednotlivé položky rozpočtu a poté opět předložena k projednání
v komisi kulturní. Požadovaná výše dotace je 170.000,00 Kč a v případě
schválení budou vyplaceny z kapitoly odboru školství a kultury.

Závěr: Komise kulturní doporučuje radě města tuto žádost schválit ve výši 170.000,00 Kč.
Hlasování: 6x PRO.

3. Úprava dotačního programu pro rok 2022
Komise kulturní projednala úpravu dotačního programu a navrhuje následující změny:
•
•
•

rozdělení dotačního programu na akce a činnost,
úprava rozpočtu na akce a na činnost – zahrnout do rozpočtu jak příjmy, tak výdaje
zahrnout do dotačního programu informaci o možnosti vyúčtování akce do 3
měsíců od uskutečnění.

Závěr: podmínky programu budou připraveny ve spolupráci s OŠK a předsedkyní komise
kulturní do 10.06.2021. Hlasování: 6x PRO.

4. Různé
•

Návrh na navýšení finančních prostředků na rozjezd kultury

•

pan náměstek primátora města pro školství a kulturu Mgr. Martin Pošta předložil
komisi kulturní návrh na navýšení finančních prostředků na rozjezd kultury ve
městě a kulturní komise doporučuje radě města uvolnit finanční prostředky ve výši
500.000,00 Kč z rezervy města na kulturní činnost.

•

Předsedkyně komise navrhla další termín jednání na 17.06.2021.
Hlasování: 6x PRO.

Zapsal: Bc. Martin Hroch
Dne: 24.05.2021

Ing. Miroslava Poskočilová v.r.
předsedkyně kulturní komise

