statutární město Děčín
Zápis z jednání kulturní komise dne 20.4. 2011
Přítomni : Mgr. Hana Cermonová, , MgA. Jiří Trnka, Ludmila Panenková, Martin Pošta, Ing.
Valdemar Grešík, Ing.Helena Mrázková
Nepřítomni : Mgr. Miroslav Samler, Miroslava Vostruhová
Omluveni : Helena Pelantová, Ing. Iveta Krupičková, Mgr. Jan Trojan
Host : Mgr. Otto Chmelík
1. Stanovení cílů kulturní komise
Úkol stále trvá. Zmapovat akce na území města Děčína i okolí, zpřístupnit kulturní akce na
turistickém webu, připravit strategii kultury města, ujasnit si cíle práce kulturní komise.
2. Kulturní akce v Děčíně – oživit v létě zámek, amatérské divadlo atd.
3. Městské slavnosti Děčín 2011 – podána informace k přípravě slavností
4. Dotace na kulturu
Formica o.p.s. opět žádá o dotaci na fotografickou soutěž Děčínská kotva 2011. V únoru jí
byla schválena dotace ve výši 10 tis. Kč. Finanční prostředky vyčleněné v rozpočtu na dotace
subjektům pracujících v oblasti kultury byly již vyčerpány a rozděleny v únoru 2011.
Závěr : Pokud nastane situace, že některý kulturní subjekt svou akci neuskuteční a finanční
dotaci vrátí do rozpočtu města, bude RM doporučeno dotaci schválit pro Formicu o.p.s..
5. Umístění soch z Křížové ul. v Děčíně I
Jednání kulturní komise se zúčastnil i pan Mgr. Otto Chmelík, pracovník Státního oblastního
archivu Litoměřice, pobočka Děčín a informoval o původním umístění soch sv. Matouše, sv.
Marka a sv. Jana Evangelisty. Dále kulturní komise navštívila místo, kde je podaný návrh na
umístění sochy sv. Matouše – u kapličky v Březinách.
Závěr : kulturní komise souhlasí s rozdělením soch a doporučuje sv. Matouše umístit ke
kapličce do Březin. Bude předložen RM materiál a požádán Krajský úřad Ústeckého kraje o
souhlas orgánu státní památkové péče. Dalším úkolem je vytipovat místo na Chlumu pro
sochu sv. Marka.
6. Obnova pietního místa jezdecké srážky u Střezetic
Odbor školství a kultury obdržel žádost o finanční podporu pomníku věnovaným všem
jezdcům a koním, zabitých ve válečných konfliktech.
Závěr : kulturní komise nesouhlasí s poskytnutím finanční dotace.
7. Šance pro talent
Proběhla informace o připravované akci na Smetanově nábř. dne 10.6.2011. Jedná se soutěž
talentovaných umělců. Program bude od 14-18 hodin.

Zapsala : Bc. Lenka Holavová v.r.
Mgr. Hana Cermonová v.r.

