statutární město Děčín
Zápis z jednání kulturní komise dne 29.1. 2014
Přítomni: Mgr. Hana Cermonová, Ing. Iveta Krupičková
MgA. Jiří Trnka, Ludmila
Panenková, Ing. Helena Mrázková, Martin Pošta, Helena Pelantová, Ing. Valdemar Grešík,
Mgr. Jana Štrbová,
Omluveni: Mgr. Jan Trojan, Miroslava Vostruhová
1. Strategie města 2014-2020
Předsedkyně kulturní komise Mgr. Hana Cermonová předala členům kulturní komise
vypracovanou Vizi města včetně vybraných cílů v oblasti kultury a volného času.
Informovala o nadcházející schůzce s AVČR ke „kulturnímu plánu“ v návaznosti na
Strategii města 2014-2020.
2. Dotace subjektům pracujícím v oblasti kultury pro rok 2014 – v dotačním
programu určeném k podpoře projektů v oblasti kultury bylo v řádném termínu
podáno 39 žádostí v požadované hodnotě 2 051 tis. Kč. Schválený rozpočet
statutárního města Děčín - ostatní kulturní činnost je ve výši 800 tis. Kč, kde
500 tis. Kč je určeno na dotace v oblasti kultury a zbylých 300 tis. Kč je určeno na
další kulturní akce během roku – pietní akt k výročí konce 2. světové války, pálení
čarodějnic, dětské dny, mikulášské besídky a Vánoční Děčín. Kulturní komise
doporučuje radě města schválit dotace v předloženém znění ve výši 520 tis. Kč.
Dotace budou předloženy radě města k projednání dne 4.2.2014.
Kulturní komise se při posuzování a přidělování dotací statutárního města Děčín
v oblasti kultury řídila těmito kriterii:
1. Počet akcí subjektu (celoroční činnost, nárazové akce)
2. Jejich rozsah a dopad na cílovou skupinu obyvatel (snaha rozložit finanční
podporu v co nejširším spektru)
3. Možnosti financování subjektu (jiné dotační programy)
4. Přínos pro život ve městě (přednostně uspokojit žádosti místních sdružení)
5. Zaměření na kulturní a společenský život (různé projevy kulturní činnosti a
preventivní působení jednotlivých aktivit především v oblasti dětí a mládeže)
6. Respektování tradic města (symfonický orchestr, tradičně se opakující akce)
Další jednání kulturní komise se uskuteční dne 5.3.2014 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 Cermonová, v.r.

