
Zápis z jednání Komise kulturní, letopisecké a památkové 
 
Datum:  9. března 2016 
 
Účast: dle prezenční listiny, komise je usnášeníschopná, přítomno 9, od třetího bodu 10 

členů z 11 
 
Omluveni: Jarmila Potůčková 
 
Hosté: Ing. Lea Enenkelová, vedoucí OŠKS, Václav Švenda, místostarosta  
 
Koordinátor: Ing. Věra Šťastná 
 
Program: 

1. Zahájení 
2. Schválení programu jednání 
3. Žádost o individuální dotaci Orbis Pictus: Evropa 
4. Žádost o individuální dotaci Matice Svatohorská 
5. Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze vstupného 
6. Organizace kulturního léta 
7. Návrh osobností k ocenění u příležitosti výročí města 
8. Návrh skladeb hraných u kašny na Nám. T.G.M. 
9. Diskuze – různé 
10. Závěr 

 
ad 1) Zahájení jednání 
 
ad 2) Schválení programu: 
  KLPK schvaluje program dnešního jednání 

- hlasováno pro: 9 
                                           proti: 0 
                                    zdržel se: 0 
 
ad 3) Žádost o individuální dotaci Orbis Pictus: Evropa (projekt na principu „nekonečného“ plátna, nyní 
se počítá i se zapojením handicapovaných výtvarníků) – oblast „Kultura“ 

 KLPK doporučuje poskytnout dotaci ve výši 10 000,- Kč 
- hlasováno pro: 8 

                                           proti: 0 
                                    zdržel se: 2  
 
ad 4) Žádost o individuální dotaci Matice Svatohorská na dostavbu varhan – oblast „Církve a 
náboženské společnosti“ 

KLPK doporučuje poskytnout dotaci ve výši 45 000,- Kč 
- hlasováno pro: 9 

                                           proti: 0 
                                    zdržel se: 1 
 
ad 5) Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze vstupného 

KLPK požaduje získat pro zpracování více informací: Jaké částky byly v minulém roce 
vybrané dle jednotlivých kategorií (plesy, koncerty atd.)? Pokusit se zjistit, jaké sazby jsou 
nastaveny v okolních srovnatelných městech. 

- hlasováno pro: 9 
                                           proti: 0 
                                    zdržel se: 1 
 
ad 6) Kulturní léto  

KLPK souhlasí s realizací prvního koncertu v rámci kulturního léta dle návrhu pana Hejnice 
- hlasováno pro: 10 

                                           proti: 0 
                                    zdržel se: 0 



                                                
ad 7) Návrh osobností k ocenění u příležitosti oslav osmistého výročí první písemné zmínky o 
Příbrami 

KLPK doporučuje k ocenění osobnosti uvedené v příloze: 
- hlasováno pro: 8 

                                           proti: 0 
                                    zdržel se: 2 
 
 
ad 8) Návrh skladeb hraných u kašny na Nám. T.G.M. 

KLPK doporučuje seznam skladeb dle návrhu V. Krále. Tento seznam bude vhodné nadále 
průběžně doplňován: 
G. Bizet – Předehra k opeře Carmen 
A. Dvořák – Humoreska 
A. Dvořák – Slovanský tanec č. 1 
A. Dvořák – Slovanský tanec č. 10 
M. Ravel – Bolero 
A. Dvořák – Polonéza z opery Rusalka 
A. Dvořák – Předehra ke 3. dějství opery Čert a Káča 
C. Debussy – Moře 
B. Smetana – Vltava 

- hlasováno pro: 10 
                                           proti: 0 
                                    zdržel se: 0 

 
 
Příští schůzka bude výjimečně první středu v měsíci, tj. 6.4.2016 v 18:00 v zasedací místnosti na 
Zámečku 
 
Datum: 24.3.2016 
Zapsal: Jan Cikler       Předseda komise: Jan Cikler 
Podpis:         Podpis: 
 


