Statutární město Děčín

Zápis
z jednání komise kulturní, konané dne 30.09.2021 od 14:00 hod. v malé zasedací
místnosti Magistrátu města Děčín, budova B1

Přítomni: Ing. Miroslava Poskočilová, Bc. Světluše Hochwalderová, MgA. Dmitrij Pljonkin,
MgA. Jiří Antonín Trnka, prof. PaedDr. Jiří Holubec, Ph.D., Mgr. Radek Fridrich
Omluveni: Jakub Bureš
Hosté: Mgr. Bc. Iva Bajerová

Program:
1. Dotační program pro rok 2022
Komise kulturní projednala úpravu dotačního programu a navrhuje následující změny:
•

•
•
•
•
•

•
•

rozdělit účelové dotace v oblasti kultury a volnočasových aktivit
a) dlouhodobá systematická kulturní nebo volnočasová činnost
b) jednorázová kulturní akce
v bodě 3 doplnit – minimální výše spoluúčasti 20%
v bodě 6 doplnit – název se může opakovat
v bodě 8.3 vyškrtnout – ve lhůtě 5 pracovních dnů od termínu uzávěrky pro
příjímání žádostí
v bodě 11.5 v písmeně a) zaměnit příjmové pokladní doklady a škrtnout bod f
v bodě 11.6 v písmeně a) vyškrtnout – smlouvy dle zákoníku práce, v písmeně
b) doplnit větu výše skutečné vyplacené mzdy, písmeno c) doplnit kopie výpisu
z účtu, pokladní doklad
v bodě 11.7 v písmeně i) doplnit větu fotodokumentace s informací, že akce nebo
činnost je podpořena statutárním městem Děčín.
doplnění rozpočtu projektu o tabulku „B“. Výnosy celkem.

Závěr: Do dotačního programu budou zapracovány jednotlivé požadavky komise kulturní dle
posledního jednání. Upravený dotační program bude zaslán předsedkyni komise ke kontrole
a následně bude předán ostatním členům komise ke schválení.

2. Zhodnocení kulturního léta
Komise kulturní zhodnotila kulturní akce, které se již uskutečnily a získaly podporu
z dotačního programu v roce 2021. Akce byly hodnoceny kladně.

Závěr: Od příštího roku bude OŠK zpracován kulturní kalendář, který bude k nahlédnutí a
doplnění online.

Příští zasedání komise kulturní se uskuteční 04.11.2021 v 15:00, místo konání: Magistrát
města Děčín, budova B1, Děčín I – malá zasedací místnost

Zapsal: v. r. Bc. Martin Hroch

v. r. Ing. Miroslava Poskočilová
předsedkyně komise kulturní

