Statutární město Děčín

Zápis
z 11. jednání komise kulturní, konané dne 23. 3. 2016
Přítomni:
František Drahoňovský, Jindřich Smolík, Ing. Iveta Krupičková, MgA. Jiří Trnka, Mgr. Lenka
Holubcová, Ludmila Panenková, MgA. Dmitrij Pljonkin, David Pešťák, Mgr. Martin Pošta,
Mgr. Jana Štrbová
Hosté: Mgr. Hana Cermonová, Tomáš Brčák
Program:
1. Busking - provozování jakékoliv umělecké pouliční produkce spojené s dobrovolnou
odměnou kolemjdoucích - hraní na ulici.
Na základě podnětu ze zastupitelstva města ze dne 18. 2. 2016 a z posledního
jednání komise kulturní dne 24. 2. 2016 byl na jednání komise přizván pan Tomáš
Brčák, který přednesl záměr buskingu v Děčíně.
Závěr: Komise kulturní doporučuje radě města zpracovat a vydat vyhlášku
města Děčín, která bude upravovat možnost buskingu v Děčíně. Inspiraci ve
zpracování takovéto vyhlášky je možno čerpat z již vydaných vyhlášek v jiných
městech ČR – Plzeň, Praha.
2. Žádost o dotaci. Dne 7. 3. 2016 obdržel odbor školství a kultury žádost pana Petra
Kubiny o spolupodílení statutárního města Děčín na hrazení nájmů za výstavní
prostory. Žádost bohužel neobsahuje potřebné identifikační údaje a výši požadované
částky.
Závěr: Komise doporučuje žádost doplnit a poté oslovit radu města
s individuální žádostí o dotaci, protože dotační program na podporu kulturních
aktivit na rok 2016 byl již uzavřen dne 20. 1. 2016.
3. Žádost o finanční dar. Odbor školství a kultury obdržel dne 18. 3. 2016 žádost
Římskokatolické farnosti Děčín IV Podmokly o finanční dar na odlití zvonu, na
renovaci nosné kovové konstrukce a na instalaci elektrického pohonu v kostele sv.
Františka z Assisi v Děčíně.
Závěr: komise nedoporučuje radě města poskytnout tento finanční dar.
4. Domov můj – domovina moja – možnost připojit Děčín k programu, který ponese
podtitul Domov můj a je směřovaný ke stoletému výročí vzniku Československa.
Připravovaný program má vypovídat o životě v naší zemi prostřednictvím výtvarného
díla dětí.
Závěr: komise doporučuje projednat tento projekt ještě v komisi výchovy a
vzdělávání.
5. Komise byla informována o usnesení Vlády ČR, kterým schválila Koncepci rozvoje
muzejnictví v ČR v letech 2015 – 2020.
Další jednání kulturní komise se uskuteční ve středu 20. 4. 2016 od 15,00 hodin v zasedací
místnosti OSÚ, budova B1 Magistrátu města Děčín, 28. října, Děčín I, vchod z odboru
školství a kultury.
Zapsal: Bc. Lenka Holavová
František Drahoňovský

