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Zápis z jednání Kulturní, letopisecké a památkové komise. 

Datum: 10.6.2015 

 

Účast: Dle prezenční listiny přítomno 9 členů KLPK a ta je usnášeníschopná. 

Omluveni: MVDr. Václav Beneš, Ivan Bukovský 

Hosté: Mgr. Václav Švenda – místostarosta 

           Ing. Lea Enenkelová, vedoucí OŠKS 

           Ing. Věra Šťastná – koordinátor 

 

Program:  1. Zahájení 

                 2. Schválení programu jednání 

                 3. Schválení kroniky města za rok 2014 

             4. Projednání žádosti paní Bouší o dotaci 

  5. Příbramské kulturní léto 

6. Schválení podmínek pro poskytování dotací v oblasti kultura na rok 2016 

  7. Zahájení adventu 

8. Různé 

 

1. Jednání komise zahájil a řídil Mgr. Jan Cikler 

 

2. Schválení programu:  9 pro 

    0 zdrželi se, proti 

 

3. Schválení kroniky města Příbram za rok 2014 

Členové komise postupně prostudovali kroniku města na OŠKS. Většina členů neměla 

připomínky. Paní Potůčková a paní Valterová zjistily v kronice některé chyby. Jedná se 

o pravopisné a gramatické chyby v názvech ulic, jmen, nesprávné použití čárky či tečky apod. 

Kronikářka se jednání neúčastnila, protože se předem omluvila. 

Komise obsah kroniky schválila a doporučila opravu chyb dle doručených podkladů. 

 

Usnesení: 

komise doporučuje Radě města ke schválení kroniku za r. 2014 po opravě pravopisných a 

gramatických chyb  

Výsledek hlasování:    9 pro  

      0 zdrželi se, proti 

 

4. Žádost paní Bouší o dotaci.  

Komise se seznámila se žádostí o dotaci ve výši 10 tis. Kč na baletní školu. V žádosti je 

uvedena finanční bilance roku 2014 kdy škola vykazuje vyšší příjmy než výdaje a činnost se 

tedy jeví jako zisková. Dotace je zřejmě požadována na rok 2015, ale o tomto roce není 

v žádosti finanční přehled. Komise považuje činnost baletní školy za záslužnou, ale pro 

přidělení dotace požaduje od žadatelky vysvětlení. 

 

Hlasováno o odložení materiálu: 

Výsledek hlasování:  9 pro  

   0 zdrželi se, proti 

 

5. Příbramské kulturní léto. 

Jedná se o sérii 4 koncertů, 4 různých hudebních žánrů ve 4 po sobě jdoucích nedělních 

odpoledních: 
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30. srpna 2015 Náměstí TGM    ROCK (V. Král) 

6. září 2015  Nádvoří Msgre. Korejse   Dechovka (L. Michvocík) 

13. září 2015  Václavské nám.    FOLK (L. Michvocík) 

20. září 2015   Náměstí T.G.M.    JAZZ (J. Cikler a J. Paul)     

 

Organizačně celou akci zajistí OŠKS. To znamená, že vydá jeden společný plakát. Podklady 

na tisk plakátů musí být doručeny do OŠKS nejpozději do 30. června 2015. OŠKS dále zajistí 

prostory, ve kterých akce proběhne, technické zabezpečení účinkujících a v neposlední řadě 

odměny účinkujícím. 

Pokud by došlo k nepříznivému počasí, nebude konání řešeno přemístěním do náhradních 

prostor, ale akce bude odvolána.  

 

Usnesení: Komise doporučuje radě města uspořádat kulturní akce dle výše uvedeného návrhu. 

Výsledek hlasování:  9 pro  

   0 zdrželi se, proti 

 

6. Schválení podmínek pro poskytování dotací v oblasti kultura na rok 2016 

OŠKS zaslal členům komise návrh žádosti na dotace v oblasti kultura na rok 2016. Protože je 

tento rok v historii města výjimečný, budou na kulturu přiděleny prostředky ve větším objemu 

než obvykle a dále v dostatečném předstihu. 

Na jednání komise byla upřesněna konečná podoba žádosti. 

Celkový objem přidělených prostředků 5 000 000 Kč.  

Maximální výše dotace pro jednoho žadatele 500 000 Kč 
 

Kriteria pro posuzování žádostí: 

Formální správnost  

Vlastní projekt 

  Popsaný přínos 

  Tradice 

  Kreativita a výjimečnost 

  Propagace a prezentace města 

  Cílová skupina 

  Zapojení obyvatel do projektu  

Finanční realizovatelnost projektu 

 

Váhy pro hodnocení: 

Formální správnost (vylučovací, tj. splněno / nesplněno) 

Vlastní projektu (60 %) 

Finanční realizovatelnost (40 %) 

 

Hlasováno zvlášť stanovaná pravidla vyjma hodnocení: 

Výsledek hlasování:  9 pro  

   0 zdrželi se, proti 

 

Hlasována kritéria (60 % projekt, 40 % finanční realizovatelnost): 

 

Usnesení: komise doporučuje Radě města ke schválení program pro oblast dotací kultura 

Výsledek hlasování:  7 pro  

   2 zdrželi se 

   0 proti 
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7. Zahájení adventu 

Stalo se zvykem, že při zahájení adventu byl odpálen ohňostroj. Bylo tomu tak proto, že 

v prvních letech byl ohňostroj sponzorován. Protože rok 2016 je výjimečný v historii města 

doporučuje komise zahájit tento rok ohňostrojem a zahájení adventu ponechat stejné jako 

v minulých letech ale bez ohňostroje. 

 

Usnesení: 

Komise doporučuje radě města neorganizovat při zahájení adventu ohňostroj, ale přesunout 

jej na Nový rok na zahájení oslav výročí 800 Příbrami. 

Výsledek hlasování 

 8 hlasů pro 

 0 hlasů proti nebo se zdrželi hlasování 

 

Paní Potůčková nehlasovala, protože před tímto bodem se omluvila z další účasti. 

 

8. Různé 

Místostarosta Švenda informoval komisi o zřízení Městského kulturního střediska podle 

iniciativy paní Ročňákové a pana Michvocíka. Dále informoval, že rada města schválila 

zakoupení podia podle návrhu komise. 

 

Vedoucí OŠKS paní Enenkelová se obrátila na komisi s problémem při používání městských 

znaků. Protože v komisi není žádný odborník na heraldiku, doporučila komise obrátit se na 

státní archiv. Dále informovala komisi o vyhlášení výběrového řízení na logo města. 

 

Mimořádné jednání komise se uskuteční 24.6.2015 od 18:00 v salonku restaurace Švejk, 

termín řádné schůzky komise nebyl stanoven, předpoklad je první nebo druhý týden v září 

2015. 

 

Jednání ukončil Mgr. Jan Cikler 

 

zapsal Ing. František Dohnal 

 

 

 

 


