
Zápis z jednání Komise kulturní, letopisecké a památkové 

Datum: 04.09.2019 

Účast: Milan Hrudka (předseda komise), Mgr. Vladimír Král, Antonín Schejbal, Mgr. Jiří Paul, Vladimír 

Srnka, Ing. Petr Kollert, Mgr. Jana Stojčetovič  (komise je usnášeníschopná, přítomno 7 členů ze 9) 

Omluveni: Jana Valterová, Ladislav Marek 

Hosté: Mgr. Albína Dědičík Houšková, Bc. Vlastimil Ševr 

Koordinátor: Dagmar Janoušková 

Program: 

1. Zahájení 

2. Schválení programu jednání, schválení hostů    

3. Mgr. Albína Dědičík Houšková – žádost o dotaci z rozpočtu města Příbram na realizaci 

Hudebního festivalu Antonína Dvořáka 2020 - 2023 

4. Bc. Vlastimil Ševr - informace o akcích Městského kulturního centra 

5. Kronika města Příbram  

6. Označování ulic, které nesou jména významných příbramských osobností 

7. Nastavení systému oceňování významných osobností města 

8. Podněty členů komise 

9. Závěr 

ad1) Jednání komise zahájil její předseda, p. Milan Hrudka. 

Komise hlasovala o přítomnosti hostů na jednání komise: 

hlasováno: pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0 

Schválení programu jednání 

hlasováno: pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0 

 

ad2) Mgr. Albína Dědičík Houšková informovala přítomné členy komise o průběhu Hudebního festivalu 

Antonína Dvořáka v 2019 a v předchozích letech. Seznámila je se žádostí o dotaci na realizaci festivalu, 

o kterou subjekt Dvořákovo Příbramsko, z.ú., žádá na roky 2020 – 2023. Žádost o dotaci bude 

předložena zastupitelstvu města dne 07.10.2019. 

 

Komise navrhla podpořit festival v období 2020 – 2023, a to celkovou částkou 6.000.000,00 Kč, tj. 

částkou 1.500.000,00 Kč na každý rok v daném období: 

pro: 2       proti: 2            zdržel se: 5 

 

Komise navrhla podpořit festival na období 2020 – 2023, a to celkovou částkou 6.800.000,00 Kč, tj. 

částkou 1.700.000,00 Kč na každý rok v daném období: 

pro: 7       proti: 0            zdržel se: 0 

 

ad4)  Bc. Vlastimil Ševr podal přítomným členům komise informace o akcích, které budou organizovány 

Městským kulturním centrem (dále MKC). Členové komise jsou připraveni aktivně se podílet na 

konceptu kulturních akcí i na jejich realizaci.  

ad5) Členové komise se před jejím jednáním seznámili s obsahem kroniky města za rok 2018. Navrhli 

provést v předloženém znění kroniky dílčí úpravy. Členové komise hlasovali o schválení kroniky 

v upraveném znění:  

pro: 6    proti: 1      zdržel se: 1 

ad6) Ing. Enenkelová seznámila její členy s tím, jak pokračuje příprava cedulí, které budou umístěny ve 

vybraných ulicích, které nesou jméno významných osobností spjatých s Příbramí. Bylo vytipováno 30 



ulic, první polovina bude označena začátkem roku 2020, druhá polovina ve druhé polovině roku 2020. 

Texty připraví PhDr. Daniel Doležal, PhD..  

ad7) Mgr. Brožíková požádala členy komise, aby navrhli systém, jakým budou v budoucnu oceňovány 

významné osobnosti města. Ing. Enenkelová seznámila přítomné se způsobem, jakým byly vybrány a 

oceněny osobnosti v roce 2016, u příležitosti 800. výročí založení města. Výběr a forma ocenění bude 

řešena na příštím jednání komise. 

ad8) V souvislosti s množstvím kulturních akcí, které město pořádá, navrhl Mgr. Jiří Paul, aby město 

zvážilo nákup vlastních mobilních toalet. Tento mobiliář by mohl být ve vlastnictví Technických služeb 

města Příbram. Pořízení mobilních toalet by mohlo znamenat významnou finanční úsporu.  

ad9) Termín příštího jednání komise byl stanoven na středu 20.11.2019. 

 

Zapsala: Dagmar Janoušková 

Souhlasí: Milan Hrudka, předseda KKLP 

V Příbrami dne 11.10.2019 


