Statutární město Děčín

Zápis
z 1. jednání komise kulturní, konané dne 23. 2.2015
Přítomni:
František Drahoňovský, Ing. Iveta Krupičková, Radek Flachs, Jindřich Smolík, Mgr. Martin
Pošta, MgA. Jiří Trnka, Mgr. Lenka Holubcová, Ludmila Panenková, Mgr. Jana Štrbová,
MgA. Dmitrij Pljonkin
Omluveni: /
Hosté:
Mgr. Hana Cermonová – I. náměstkyně primátorky statutárního města Děčín
Všichni členové komise odpracovali v měsíci únoru 2015 3 hodiny.
Program:
1. Předseda kulturní komise pan František Drahoňovský přivítal nové členy kulturní
komise, kteří byli do funkce jmenováni radou města dne 13. 1.2015 a následovalo
představení se členů komise navzájem.
2. I. náměstkyně primátorky paní Mgr. Hana Cermonová také přivítala nové členy
kulturní komise, shrnula práci předcházející komise a hlavně vytvoření strategického
dokumentu „Kulturního plánu města Děčín 2014 – 2020“.
3. Byl projednán návrh statutu a jednacího řádu kulturní komise.
Usnesení: komise jednomyslně schvaluje předložené znění jednacího řádu a statutu
komise.
4. Dotace subjektům pracujícím v oblasti kultury pro rok 2015 – v dotačním programu
určeném k podpoře projektů v oblasti kultury bylo v řádném termínu podáno 41
žádostí v požadované hodnotě 2 737 tis. Kč. Dle schváleného rozpočtu se
v dotačním programu v roce 2015 rozděluje částka 770 tis. Kč. Kulturní komise
doporučuje radě města schválit dotace v předloženém znění ve výši 720 tis. Kč.
Zbylá částka ve výši 50 tis. Kč bude ponechána jako rezerva.
Navržené dotace odbor školství a kultury předloží radě města k projednání dne
10. 3.2015.
Kulturní komise se při posuzování a přidělování dotací statutárního města Děčín
v oblasti kultury řídila těmito kritérii:
 Počet akcí subjektu (celoroční činnost, nárazové akce)
 Jejich rozsah a dopad na cílovou skupinu obyvatel (snaha rozložit finanční
podporu v co nejširším spektru)
 Možnosti financování subjektu (jiné dotační programy)
 Přínos pro život ve městě (přednostně uspokojit žádosti místních sdružení)
 Zaměření na kulturní a společenský život (různé projevy kulturní činnosti a
preventivní působení jednotlivých aktivit především v oblasti dětí a mládeže)
 Respektování tradic města (symfonický orchestr, tradičně se opakující akce)
Další jednání kulturní komise se uskuteční ve středu 1. 4. 2015 od 15,00 hodin v zasedací
místnosti primátorky, budova A1 Magistrátu města Děčín, Mírové nám. 5, Děčín IV.
Zapsal: Bc. Lenka Holavová, v. r.
František Drahoňovský, v. r.

