Statutární město Děčín

Zápis
z jednání komise kulturní, konané dne 22.06.2022 od 15:00 hod. na Zámku
Děčín
Přítomni: Ing. Miroslava Poskočilová, Bc. Světluše Hochwalderová, Mgr. Radek
Fridrich, Jakub Bureš
Omluveni: MgA. Dmitrij Pljonkin, MgA. Jiří Antonín Trnka, prof. PaedDr. Jiří Holubec,
Ph.D.
Hosté: Mgr. Bc. Iva Bajerová, Mgr. Martin Pošta
Program:
1. Změna programu jednání
Předsedkyně kulturní komise podala návrh na odložení bodu programu – projednání
dokumentu „Zásady kulturní komise pro poskytování finanční kontroly města“ z důvodu
nízkého počtu členů komise a nečinnosti ostatních členů k připomínkování zásad
písemnou formou.
Závěr: Komise kulturní odložila bod programu na zářijové jednání. Hlasování: 4x PRO
2. Projednání individuální žádosti o dotaci
Post Bellum, z.ú., zastoupený Mikulášem Kroupou si podal žádost o individuální dotaci
na uskutečnění projektu: „Příběhy našich sousedů“. Cílem projektu je budování a
obnovování mezigeneračních vztahů, budování sousedské vzájemnosti a vztahu
k místu bydliště, hodnotová výchova žáků, rozvoj měkkých dovedností žáků, jejich
získání nových znalostí a dovedností, snížení sociální izolace seniorů, profesní rozvoj
pedagogů a propojování mezi profesemi i společenskými vrstvami. Požadovaná výše
dotace je 48.800,00 Kč.
Závěr: Komise kulturní doporučuje radě města poskytnout dotaci ve výši 25.000,00
Kč. Hlasování: 4x PRO
3. Různé
Komise kulturní projednala možnosti zlepšení v organizaci a koordinaci městských
kulturních akcí vč. městských slavností a vánočních trhů. Zhodnotila průběh letošního
ročníku Labefestu a doporučila i na základě reakcí veřejnosti změnu každoročně
podobného hudebního festivalu vč. pořádající organizace. Kladně byl komisí hodnocen
hudební festival v České Kamenici a v Benešově, i Děčín by si zasloužil změnu,
inspirací by mohly být právě tyto akce.
Závěr: Komise kulturní doporučuje zřízení samostatného útvaru, který se bude moci
nepřetržitě věnovat organizaci a koordinaci kulturních akcí. Hlasování: 4x PRO
Komise kulturní projednala možnosti rozšíření buskingových lokalit ve městě Děčín a
na svém zářijovém jednání navrhne úpravu lokalit.

Závěr: Komise kulturní bere na vědomí. Hlasování: 4x PRO

Zapsala: Petra Bláhová
Dne: 23.06.2022

Ing. Miroslava Poskočilová v. r.
předsedkyně kulturní komise

