Statutární město Děčín

Zápis
z jednání komise kulturní, konané dne 25.01.2021, 15:00 hodin formou online konference

Přítomni: Ing. Miroslava Poskočilová, Mgr. Lenka Holubcová, Bc. Světluše Hochwalderová, Rostislav
Sobíšek
Hosté: Soňa Kapicová
Omluveni z důvodu nemožnosti připojení k online aplikaci z důvodu omezeného přístupu: MgA.
Dmitrij Pljonkin, Mgr. Martin Pošta, Mgr. Radek Fridrich

Program:
1. Vyúčtování dotací za rok 2020
Všechny dotace byly vyúčtovány až na následující spolky, které z důvodu pandemie COVID-19
část financí nebo celou částku poskytnuté dotace vrátily:
Nerudný fest.cz – Mladí ladí dětem – část dotace vrácena
Skupina 96 – Sdružení malířů severních Čech – Steglerův plenér 2020 – část dotace vrácena
Slunečnice, z.s. – dotace vrácena v plné výši
Spolek rodičů při Gymnáziu Děčín – Zpíváme pro radost – dotace vrácena v plné výši
Tóny nad městy, z.s. – 19. ročník mezinárodní hudební festival Tóny nad městy – dotace
vrácena v plné výši
Děčínský pěvecký sbor, z.s. – Koncertní a spolková činnost – část dotace vrácena
Děčínský symfonický orchestr, spolek – Zájmová umělecká činnost – koncerty vážné hudby –
část dotace vrácena
Her Majesty, z.s. – Her Majesty dance company - část dotace vrácena
U některých spolků byly zjištěny ve vyúčtování drobné nedostatky, které zajistí napravit OŠK.
2. Zhodnocení dokumentu „Kulturní plán města Děčín 2014 – 2020“
Členové kulturní komise prostudovali dokument „Kulturní plán města Děčín 2014 – 2020“ a
zhodnotili dílčí cíle v něm obsažené jako cíle, které se podařilo splnit následovně:
posílení spolupráce a koordinace aktérů v oblasti kultury, rozvoj kulturních tradic, spolupráce
města s orgány ochrany přírody, podpora Městských slavností Děčín, zviditelnění města Děčín
účastí ve sportovních soutěžích, prostor pro výstavy/galerie, oživování původních tradic a
vytváření nových.
Jako cíle, kde je stále prostor pro zlepšení nebo se je nepodařilo splnit, hodnotila kulturní
komise následovně:
vznik a propagace tradičních regionálních produktů, nový dotační titul pro cestovní ruch,
vstupenka Děčín – prostor pro zlepšení, projekt Děčíňák, spolupráce na přípravě kalendáře akcí
nadregionálního významu a jejich následné propagace, vybudování písečné pláže na soutoku
Labe a Ploučnice, světelná show na stěny děčínského zámku.

Závěr: členové komise berou na vědomí

Zapsala: Petra Bláhová
Dne: 28.1.2021

Ing. Miroslava Poskočilová v.r.
předsedkyně kulturní komise

