Statutární město Děčín

Zápis
z jednání komise kulturní, konané dne 18.02.2021 od 14:00 hodin v malé zasedací
místnosti Magistrátu města Děčín, budova B1

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

Program:

1. Žádosti o dotace 2021
Na základě vyhlášeného Dotačního programu „Podpora aktivit v oblasti kultury“ v roce
2021 byl stanoven termín podávání žádostí od 13.12.2020 do 04.01.2021, elektronicky a
zároveň fyzicky zaslat originál žádosti s podpisem a přílohami.
Komise podrobně projednala a posuzovala došlé žádosti na základě těchto kritérií:
−
−
−
−
−
−

počet akcí žadatelů (celoroční činnost, jednorázové akce)
jejich rozsah a dopad na cílovou skupinu obyvatel (snaha rozložit finanční podporu
v co nejširším spektru)
možnost financování subjektu (duplicitní žádosti v jiných dotačních programech)
přínos pro život ve městě (přednostně uspokojit žádosti místních subjektů)
zaměření na kulturní a společenský život (především v oblasti dětí a mládeže)
respektování tradic města a tradičně se opakujících akcí

Členové komise rozhodovali se znalostí jednotlivých projektů i spolků a schvalování
proběhlo formou hlasování o každém jednotlivém projektu.
Celkem bylo podáno: 28 žádostí z toho komise doporučuje k projednání:
17 žádostí do 50 tisíc – bude předloženo ke schválení radě města,
11 žádostí nad 50 tisíc – bude předloženo ke schválení zastupitelstvu města.
Závěr: Komise kulturní nedoporučuje pro rok 2021 podpořit 1 subjekt, doporučené žádosti
jsou v celkové výši 862.500,00 Kč.
Hlasování: 7x PRO
2. Projednání individuálních žádostí o dotaci
•

Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice zastoupená ředitelem MUDr. Jiřím
Tomečkem MBA si podala žádost o individuální dotaci na uskutečnění projektu
„Beřkovické léto 2021“. Multižánrový kulturně vzdělávací charitativní projekt se
uskuteční od 01.03.2021 do 30.09.2021. Požadovaná výše dotace je 20.000,00 Kč.

Závěr: Hlasování: 7x PROTI. Komise kulturní nedoporučuje podpořit tento subjekt.
•

Územní sdružení Českého zahrádkářského svazu Děčín zastoupené předsedou
Janem Čákorou si podalo žádost o individuální dotaci na uskutečnění projektu
Zahrádkářská výstava „Libverda 2021“. Akce se uskuteční od 17.09.2021 do
19.09.2021. Požadovaná výše dotace je 10.000,00 Kč.

Závěr: Hlasování: 7x PRO. Komise kulturní doporučuje schválit individuální žádost o
dotaci na projekt Zahrádkářská výstava „Libverda 2021“ a podpořit jej částkou
10.000,00 Kč.
Komise podrobně projednala výše zmíněné žádosti včetně jejich rozpočtu a přínosu
pro kulturní dění v našem městě.

3. Projednání termínů kulturní komise
Kulturní komise se shodla na nadcházejících termínech jednání, a to vždy ve čtvrtek
od 14:00 hodin následovně:
•
•

18.03.2021
22.04.2021

Závěr: kulturní komise bere na vědomí.
4. Různé
•

Slavnostní ohňostroj k zahájení Městských slavností Děčín 2021 – podmínky
realizace – kulturní komise doporučuje do podmínek realizace k zadávacímu řízení
tyto podmínky: kompletní zajištění ohňostrojných prací včetně vizualizace, navržení
tématu a stopáž. Jako další podmínku zadávacího řízení komise navrhuje ošetřit
v podmínkách zadávacího řízení, že v případě zásahu vyšší moci bude odstoupení
od smlouvy bez náhrady a bez storno poplatků u obou stran.
Výběrová komise se bude skládat z komise kulturní, zástupce OSK a zástupce
z rady města.

•

Mgr. Martin Pošta náměstek pro školství a kulturu s působností v oblasti sportu
informoval členy kulturní komise o připravovaném projektu Děčín sobě – možnost
zapůjčení techniky na streamování v rámci oživení kulturního dění ve městě.

Závěr: Komise kulturní bere na vědomí.

Zapsala: Petra Bláhová
Dne: 19.2.2021

Ing. Miroslava Poskočilová v. r.
předsedkyně kulturní komise

