Statutární město Děčín

Zápis
z 21. jednání komise kulturní, konané dne 22. 3. 2017
Přítomni:
František Drahoňovský, Jindřich Smolík, Mgr. Martin Pošta, Mgr. Lenka Holubcová, Ludmila
Panenková, Mgr. Jana Štrbová, MgA. Dmitrij Pljonkin, David Pešťák
Omluveni: MgA. Jiří Trnka, Ing. Iveta Krupičková
Hosté: Mgr. Hana Cermonová, Dagmar Toncarová, Antonín Moravec
Program:
1. Tyršův Děčín
Paní Dagmar Toncarová a pan Antonín Moravec představili členům komise kulturní
projekt Tyršův Děčín, který se připravuje ve větším objemu na letošní rok. Mělo by se
jednat o kulturní, společenský a hlavně sportovní víkend v měsíci září 2017 (16. –
17. 9. 2017). Akce jsou plánované na zámek Děčín, do podzámčí, na Smetanovo
nábř., do Křížové ulice, do Kempu Děčín atd. Jedná se o projekt v rámci naplňování
Kulturního plánu města Děčín a Strategie 2014 – 2020.
Závěr: komise kulturní velmi podporuje tento projekt a členové komise se za
jednotlivé oblasti kultury také do projektu zapojí.
2. Dotace na podporu kulturních aktivit v roce 2017
Komise byla informována, že rada města dne 14. 3. 2017 již schválila dotace na
podporu kulturních aktivit v roce 2017 – 25 žádostí do 50 tis. Kč, výsledky jsou
zveřejněny na webu mmdecin.cz. Ostatní žádosti nad 50 tis. Kč bude projednávat
dne 30. 3. 2017 zastupitelstvo města.
3. SD Střelnice
Komise kulturní doporučila podpořit nájemce Společenského domu Střelnice na rok
2017 částkou 500 tis. Kč na zajišťování a organizování kulturních a společenských
aktivit ve všech oblastech kultury a společenského života občanů v Děčíně. SD
Střelnice je od roku 2005 v pronájmu.
Závěr: Komise kulturní neshledala žádné důvody pro změnu svého prvního
stanoviska a souhlasí s dotací pro nájemce SD Střelnice.
Další jednání komise kulturní se uskuteční ve středu 26. 4. 2017 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, v. r.
František Drahoňovský, v. r.

