
Zápis z prvního jednání Komise kulturní, letopisecké a památkové 
 
Datum:  3. března 2015 
 
Účast: dle prezenční listiny, komise je usnášeníschopná, přítomno všech 11 členů 
 
Omluveni: -- 
 
Hosté: Mgr. Václav Švenda, místostarosta 
 
Koordinátor: Ing. Věra Šťastná 
 
Program: 

1. Zahájení 
2. Schválení programu jednání 
3. Statut komise 
4. Akce Dětská farma 
5. Dotace (církve a kultura) 
6. Diskuze – různé 
7. Závěr 

 
ad 1) Předseda komise zahájil jednání a přivítal všechny přítomné včetně pana místostarosty 
 
ad 2) Schválení programu: 

- hlasováno pro: 11 
                                           proti: 0 
                                    zdržel se: 0 
 
ad 3) Členové komise berou na vědomí statut komise s tím, že bude doplněn bod týkající se 
přidělování finančních příspěvků pro církve a náboženské společnosti. Takto doplněný statut 
doporučují radě ke schválení 

- hlasováno pro: 11 
                                           proti: 0 
                                    zdržel se: 0 
 
ad 4) Akce Dětská farma – členové komise nenalezli vhodný termín, který by nabídli organizátorům 
akce, která byla ale pozitivně vnímána. Proto bylo navrženo odložit tento bod na příští jednání komise 
s tím, že se zároveň bude řešit návrh organizace městských slavností.  

- hlasováno pro odložení: 11 
                                           proti: 0 
                                    zdržel se: 0 
 
ad 5) Dotace 
V souladu s Pravidly č. 1/2014 pro poskytování finanční podpory z rozpočtu města Příbram, čl. 14, 
odst. 6, byli na základě vlastního upozornění vyloučeni z hlasování o návrhu přidělení podpory pro 
oblast kultura u níže uvedených žadatelů:  
Libor Michvocík – Spolek ve čtvrtek (poř. č.  51)  
Jan Cikler – Fousek Vlastimil (poř. č. 9) 
František Dohnal – Spolek Prokop (poř. č.  49) 
Vladimír Král – Gymnázium p. Svatou Horou (poř. č. 11), Příbramský městský orchestr (poř. č. 39), 
Spolek Pražské ulice (poř. č. 48) 
Ivan Bukovský – Machutová Iveta (poř. č. 24), Waldorfská škola Příbram – mateřská škola, základní 
škola a střední škola Příbram (č. 60) 
 
Dotace pro oblast církví a náboženských společností: komise vzala na vědomí nízkou částku, která je 
určena k rozdělení a navrhla přidělení dotace žádostem, které jsou nejvíce naléhavé (viz příloha).  
Komise doporučuje radě města ke schválení rozdělení dotací pro oblast církve a náboženské 
společnosti dle přílohy. 
 
 



Rozdělení dotací bylo schváleno jako celek: 
- hlasováno pro: 11 

                                           proti: 0 
                                    zdržel se: 0 
 
Dotace v kulturní oblasti (viz příloha). Komise se při rozdělování dotací řídila především definovanými 
oblastmi, které byly stanovené pro rok 2015: 
1) Jednorázové akce a kontinuální periodické kulturní a společenské činnosti 
2) Ediční a publikační materiály mající obsahovou vazbu k městu Příbram 
 
Z tohoto důvodu byly některé žádosti zcela vyřazeny. Poznámky jsou uvedeny v příloze, hlasovalo se 
u každé jednotlivé žádosti. 
Komise doporučuje radě města ke schválení rozdělení dotací pro oblast kultura dle přílohy. 
 
ad 6) Diskuze – různé 
Diskuze dalších bodů byla odložena na další jednání komise. 
 
Další jednání komise se uskuteční 8.4.2015 od 18:00 v salónku restaurace Švejk restaurant. 
Na programu bude: 

- Diskuze o konceptu městských slavností 
- Nabídka vhodného termínu pro pořádání akce Dětská farma 
- Vyhláška města o pořádání kulturních akcí (poplatky ze vstupného) 
- Informace o přípravách oslav 800. výročí Příbrami (včetně problematiky loga) 

 
 
 
Datum: 6.3.2015 
Zapsal: Jan Cikler 
Podpis: 
 
 
Předseda komise: Jan Cikler 
Podpis: 

       
 
 


