statutární město Děčín
Zápis z jednání kulturní komise dne 23. 4. 2014
Přítomni: Mgr. Hana Cermonová, Ing. Iveta Krupičková, Ing. Helena Mrázková,
Martin Pošta, Helena Pelantová, Mgr. Jana Štrbová,
Omluveni: Miroslava Vostruhová, MgA. Jiří Trnka, Ludmila Panenková,
Ing. Valdemar Grešík
1. Městské slavnosti Děčín 2014 – kulturní komise byla seznámena s průběhem
organizace městských slavností a obdržela podrobný program. Novinkou je akce
Sochaři Děčínu a soutěž a výstava historických vozidel.
Závěr: do organizačního štábu na příští ročník jmenovat i zástupce informatiky.
2. Památková péče – kulturní komise byla informována o vandalství na rozhledně
Chlum, dále o stavu kostela Povýšení sv. Kříže – elektroinstalace, hromosvody
a kontrola požární bezpečnosti. Statutární město Děčín obdrželo z Národního
památkového ústavu podnět k obnově objektu kaple Panny Marie Pomocné
v Děčíně I.
Závěr: hledat dotační tituly na obnovu památek ve městě ve spolupráci s OR.
3. Pietní akt – byla předložena pozvánka v rámci oslav konce 2. světové války
v Děčíně. Jedná se o pietní akt na Folknářích dne 8. 5.2014 od 11,00 hodin.
4. Koncepce prorodinné politiky města na období 2014 – 2018. Projekt představila
předsedkyně komise Mgr. Hana Cermonová. Koncepce bude součástí Strategie
města 2014 – 2020.
Závěr: členové komise si koncepci prostudují a své náměty a připomínky pošlou
elektronicky předsedkyni komise do 15. 5.2014.
5. Kulturní dotace: OS Formica upustila od předloženého projektu a schválenou dotaci
od města Děčín nepožaduje. Částka ve výši 5 tis. Kč by měla být použita k podpoře
jiného kulturního projektu.
Závěr: kulturní komise doporučuje využít částku 5 tis. Kč na podporu 23. Ročníku
Festivalu uprostřed Evropy.
6. Člen kulturní komise pan Mgr. Jan Trojan písemně dne 22. 4.2014 podal rezignaci
na člena kulturní komise.
Závěr: bude podán do rady města návrh na jmenování nového člena. Kulturní komise
doporučuje oslovit pana Dmitrije Pljonkina.
7. Oprava nádvoří na zámku Děčín. Paní Ing. Iveta Krupičková, ředitelka Zámku
Děčín, p.o. informovala kulturní komisi o přípravě opravy nádvoří zámku. Tato oprava
ponese s sebou i záchranný archeologický průzkum.
Závěr: kulturní komise doporučuje radě města, aby do výběrového řízení na
dodavatele stavebních prací byla dána podmínka, že záchranný archeologický
průzkum provede Ústav archeologické památkové péče severozápadních Čech,
Most, v. v. i.

Další jednání kulturní komise se uskuteční dne 11. 6. 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.

