
Zápis z jednání Kulturní, letopisecké a památkové komise. 

Datum: 13.5.2015 

 

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

            Omluveni: Ivan Bukovský, Jana Valterová 

            Hosté: Mgr. Václav Švenda – místostarosta 

                        Ing. Lea  Enenkelová – vedoucí OŠKS 

                        Ing. Věra Šťastná – koordinátor 

                        Marie  Čekanová - kronikářka 

 

Program: 1. Zahájení 

                  2. Schválení programu jednání 

                  3. Schválení kroniky města za r. 2014 

                  4. Malované mapy  

                  5. Žádost p. Suldovského o dotaci na Multifest 2015 

                  6. Projednání příprav oslav 800 let od první písemné zmínky o městě Příbram 

                 7. Příbramské kulturní léto 2015 

                 8. Poplatky ze vstupného 

                 9. Příprava adventu 

                10. Zřízení Městského kulturního střediska 

                11. Témata dotací z kultury na rok 2016 

                12. Různé 

 

1. Jednání komise zahájil předseda Mgr. Jan Cikler 

 

2. Schválení programu.  Hlasováno Pro            9 

                                                              Zdržel se 0 

                                                              Proti          0 

 

3. Schválení kroniky města Příbram za r. 2014. KLPK odložila projednání bodu na příští jednání komise 

(10.6.).                 Členové komise si mohou kroniku prostudovat na OŠKS. 

                                                               Hlasováno: Pro             9 

                                                                                    Zdržel se    0 

                                                                                     Proti        0 

 

4.  Projednání nabídky městu Příbram malované mapy. P. Dohnal upozornil, že v Příbrami existuje 

podobná mapa od p. Čáky. P. Dohnal pošle členům komise foto této mapy. Po diskuzi k tomuto bodu 

komise  nedoporučila RM nákup malované mapy. 

                                                     Hlasováno: Pro           9 

                                                                          Zdržel se  0 

                                                                           Proti        0 

 

 

 



5. Žádost p. Suldovského o dotaci na Multifest 2015. K tomuto bodu byla krátká diskuse. KLPK 

nedoporučila RM přidělení dotace. 

                                                     Hlasováno:  Pro            9 

                                                                           Zdržel se   0 

                                                                           Proti          0 

 

6. Oslavy 800 let od první písemné zmínky o městě Příbram. O přípravě oslav informovala Ing. 

Enenkelová: 

        a./ Webové stránky města k oslavám budou spuštěny koncem srpna. 

        b./ Zapojení příspěvkových organizací města do oslav /divadlo, knihovna, galerie a sportovní                    

               zařízení/.             

         c./ Organizační výbor bude rozdělen na tři pracovní skupiny. 

             Koordinaci bude zajištovat OŠKS. 

         d./ Výše nákladů bude známa až koncem srpna. 

     Mgr. Cikler upozorňuje, že termín konec srpna pro spuštění webových stránek a schválení                                     

.    rozpočtu je pozdě.    

    Mgr.  Cikler a místostarosta Mgr.  Švenda informovali o oslavách 700 let narození Karla IV. 

    Město by se mohlo k těmto oslavám připojit. Na tyto oslavy budou dotace z MK. Bylo by vhodné  

    zjistit, zda by město mohlo tyto dotace čerpat a za jakých podmínek. 

     P. Michvocík navrhuje větší propagaci města v regionálních a celostátních medií. 

    Usnesení: 1./KLPK bere na vědomí informace o přípravách oslav 800 let založení města. 

                       2./KLPK žádá koordinátorku ing. Šťastnou o zaslání návrhu programu oslav 

                             všem členům komise. 

                       3./ Dne 24.6.2015 mimořádné zasedání KLPK k tomuto bodu. Na jednání komise 

                              pozvat p. Plecitého a p. Matějku.  Hlasováno : Pro          9 

                                                                                                              :Zdržel se  0 

                                                                                                               :Proti         0 

7./  Příbramské kulturní léto.  KLPK navrhuje RM v letních měsících uskutečnit čtyři kulturní akce 

       na venkovních prostranstvích města v neděli odpoledne. Žánrové zaměření: jazz /Mgr. Cikler/ 

       dechovka /p. Michvocík/,rock /Mgr.  Král/ a folk /p. Michvocík/. Hlasováno: Pro             9 

                                                                Zdržel se     0 

                                      Proti            0 

      KLPK doporučuje RM nákup podia pro potřeby města o minimálním rozměru 6x8 m. Nákup  

rozdělit na dvě splátky, v roce 2015 a2016.  Hlasováno: Pro             9 

           Zdržel se     0 

           Proti             0 

8,/ Poplatky ze vstupného. Tento bod odložen na příští jednání KK /10.6./. 

9./ Příprava adventu. Bod odložen na příští jednání KLPK /10.6./.  

10./ Zřízení Městského kulturního střediska. KLPK doporučuje RM zřízení MKS dle přiloženého návrhu     

p. Michvocíka. MVDr. Beneš nesouhlasí se zřízením MKS vzhledem k tomu, že předložená náplň je 

duplicitní s náplní činnosti odboru školství, kultury a sportu. 

Hlasováno: Pro                8 

                     Zdržel se       1 

 Proti              0 

11./ Témata dotací v kultuře na rok 2016 budou projednána 10.6.2015. 



12./ Různé:Mgr. Král  navrhuje RM přípravu nového scénáře melodií fontány na náměstí TGM. 

                  : Příští jednání KLPK bude10.6.2015 v salonku restaurace Švejk v 18.00 hodin. 

                  : Mimořádné jednání KLPK bude 24.6.2015 v salonku restaurace Švejk v 18.00 hodin. 

Jednání KLPK ukončil Mgr. Cikler. 

 

Zapsal: MVDr.  Václav Beneš 


