
Zápis z jednání Komise kulturní, letopisecké a památkové 

Datum: 24.06.2020 

Účast: Milan Hrudka (předseda komise), Mgr. Vladimír Král, Mgr. Jiří Paul, Vladimír Srnka, Ing. Petr Kollert, Jana 

Valterová, Mgr. Jaroslava Stojčetovič, Antonín Schejbal (komise je usnášeníschopná, přítomno 8 z 9 členů) 

Omluveni: Jaroslava Šilhavá  

Koordinátor: Dagmar Janoušková 

Program: 

1. Zahájení, schválení programu jednání    

2. Oznámení Mgr. Tomáše Bílka 

3. Gymnázium Příbram – žádost o změnu účelu dotace 

4. Dvořákovo Příbramsko, z.ú. – žádost o změnu účelu dotace 

5. Dotační program Kulturní aktivity 2021 

6. Dotační program Památky místního významu 2021 

7. Doporučení Komise kulturní, letopisecké a památkové Městskému kulturnímu centru Příbram 

8. Závěr 

ad1) Jednání komise zahájil její předseda, p. Milan Hrudka. Komise hlasovala o programu jednání.  

hlasováno: pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0 

ad2) Členové komise vzali na vědomí oznámení Mgr. Tomáše Bílka, ve kterém se vzdává dotace přidělené v rámci 

dotačního programu Kulturní aktivity 2020.  

ad3) Členové komise doporučují vyhovět žádosti subjektu Gymnázium Příbram, Legionářů 402, 261 01 Příbram, IČO: 

61100226, o změnu účelu dotace poskytnuté v rámci dotačního programu Kulturní aktivity 2020.  

hlasováno: pro: 6    proti: 0    zdržel se: 0 

Na jednání komise se dostavila Mgr. Jaroslava Stojčetovič. 

ad4) Členové komise doporučují vyhovět  žádosti subjektu Dvořákovo Příbramsko, z.ú., Žižkova 708, 261 01 Příbram, 

IČO:  04288254, o změnu účelu dotace poskytnuté z rozpočtu města Příbram pro rok 2020 a snížit mu pro rok 2020 

dotaci na částku ve výši max. 500.000,00 Kč.  

hlasováno: pro: 6    proti: 1    zdržel se: 0 

ad5) Členové komise schválili návrh dotačního programu Kulturní aktivity 2021.  

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

ad6) Členové komise schválili návrh dotačního programu Památky místního významu 2021. 

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

ad7) Na návrh předsedy komise, p. Milana Hrudky, členové komise doporučují Městskému kulturnímu centru Příbram 

podporovat místní umělce a umělecké soubory v jejich tvorbě, a to především jejich prezentací v jiných městech formou 

výměnných společných vystoupení, která by zvýšila povědomí o městě Příbram.  

Členové komise doporučují Městskému kulturnímu centru Příbram využít prostor Junior klubu pro vystoupení 

příbramských kapel, studentských kapel/orchestrů/sborů, kulturních a společenských akcí škol (MŠ, ZŠ, ZUŠ) a dalších 

organizací/osob/subjektů na koncerty, vystoupení, přednášky aj. Dále doporučuje využít tyto prostory pro komerční akce 

(firemní akce) a zajistit kvalitní propagaci prostřednictvím webových stránek a sociálních sítí. Komise doporučuje využít 

pro zajištění provozu klubu a konání akcí grantové programy MK ČR, Stř. kraje aj.  

hlasováno: pro 7   proti: 0    zdržel se: 0 

 

Příští jednání KKLP se uskuteční ve středu 14.10.2020 v 18 hodin na Zámečku.  

 

Zapsala: Dagmar Janoušková 

Souhlasí: Milan Hrudka, předseda KKLP                                                                                    V Příbrami dne 25.06.2020 


