statutární město Děčín
Zápis z jednání kulturní komise dne 4.1. 2012
Přítomni : Mgr. Hana Cermonová, MgA. Jiří Trnka, Ludmila Panenková, Ing. Valdemar
Grešík, Ing. Helena Mrázková, Ing. Iveta Krupičková, Mgr. Jan Trojan, Martin Pošta,
Miroslava Vostruhová
Omluveni : Helena Pelantová
1. Rozpočet kapitoly kultury na rok 2012 – celkem přidělena na ostatní záležitosti
kultury částka 1 730 tis. Kč. z toho: městské slavnosti 800 tis. Kč, kronika města 80
tis. Kč, rezervační systém – propagace VSTUPENKADECIN.CZ 50 tis. Kč a 800 tis.
Kč na ostatní. Na zachování a obnovu kulturních památek byla schválena částka 700
tis. Kč.
Ve vyhlášeném dotačním titulu na podporu kulturních aktivit v Děčíně bude
rozdělena
částka 500 tis. Kč.
Termíny : 15.1.2012 – předložení vyúčtování dotací za rok 2011
20.1.2012 – odevzdání žádostí na rok 2012
25.1. – 31.1.2012 – seznámení a prostudování projektů
1.2.2012 – jednání kulturní komise
7.2.2012 – předložení návrhu k rozhodnutí radě města
23.2.2012 – předložení návrhu k rozhodnutí zastupitelstvu města
2. Městské slavnosti Děčín 2012 – proběhla již první schůzka organizačního štábu,
příspěvkové organizace Děčínská sportovní a Městské divadlo Děčín budou
spolupracovat při přípravě Hudebního festivalu Labe. Vedení města osloví možné
sponzory a partnery slavností.
Program :
datum
4.5.2012
4.5.2012
5.5.2012
6.5.2012
12.5.2012
12.5.201
2
13.5.2012
19.5.2012
19.5.2012
19.5.2012
20.5.2012
20.5.2012
27.5.2012

akce
průvod
ohňostroj
Historické trhy
Historické trhy
Adrenalin

organizátor
Zámek p.o.
OSK
Zámek p.o.
Zámek p.o.
Bayer

Hudební festival Labe
Adrenalin
Děčínská kotva Libverda
Streetball
Mladé Labe
Děčínská kotva Libverda
Den nejen pro seniory
Dětský den

DC sportovní
Bayer
Libverda
Bayer
DDM
Libverda
Zámek p.o.
Junior KC

3. Památková péče – informace
Přemístění sochy Tyrše ze Smetanova nábř. Děčín I – žádost od sokolské župy
v Děčíně. Závěr : Kulturní komise navrhuje připravit anketu občanů o přemístění
sochy Tyrše.
Plastika sv.Vojtěcha – odbor školství a kultury vede v dokladové inventuře
sponzorské prostředky na depozitním účtu SÚ 378/0140 částku 42 521,30 Kč - jedná
se o výtěžek veřejné sbírky z roku 2000. Bylo hovořeno s jedním
s tehdejších organizátorů sbírky, který sdělil, že než se sbírka uskutečnila tak největší
část opravy sochy byla provedena v rámci stavby koridoru ČD /slepení ruky a
hlavy/. Sbírka by měla být použita na restaurování, odsolení a retušování. Odhad ceny
restaurování je kolem 200 tis. Kč. Dále bylo zjištěno, že socha stojí na pozemku ČR s
právem užívání SŽDC. Město Děčín plastiku sv. Vojtěcha nevede v inventuře, není
tedy jasný vlastník. Závěr : odbor školství a kultury bude kontaktovat SŽDC a
právního zástupce s tím, že musí být jasně určen vlastník. Jedná se o zapsanou kulturní
památku v Ústředním seznamu nemovitých památek ČR. Vzhledem ke stále
klesajícímu rozpočtu na opravu památek v Děčíně, nejsme schopni opravu této
plastiky zařadit v nejbližších letech do plánu restaurování.
Kaplička v Nebočadech – zapsaná památka v Ústředním seznamu nemovitých
památek ČR. Připraven projekt na její záchranu. V roce 2012 se pokusíme o provedení
jedné etapy – odvodnění. Budeme žádat v dotačních titulech záchrany památek.
Vyhlídkový pavilon Labská stráž /Elbwarte/ - není zapsanou kulturní památkou, je
připraven projekt na opravu již z roku 2009 – projekt byl předán odboru rozvoje
k realizaci. Závěr : kontaktovat OMH, ŽÚ a řešit v rámci dotačních titulů.
4. Zámek Děčín p.o.– ředitelka příspěvkové organizace Zámek Děčín seznámila
kulturní komisi s analýzou rozvoje a hospodaření Zámku Děčín p.o. včetně výhledu do
budoucnosti.
Další jednání kulturní komise se uskuteční dne 1.2.2012 od 15,00 hodin v zasedací místnosti
primátora, budova A1 Magistrátu města Děčín, Mírové nám. 5, Děčín IV

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

