Komise kulturní, letopisecká a památková
Zápis z jednání on-line
Datum: 27.01.2021
Účast: Milan Hrudka (předseda komise), Mgr. Vladimír Král, Mgr. Jiří Paul, Vladimír Srnka, Ing. Petr Kollert, Mgr.
Jaroslava Stojčetovič,
Omluvena: Jana Valterová, Antonín Schejbal
Hosté: Ing. Lea Enenkelová
Koordinátor: Dagmar Janoušková
Vzhledem k nouzovému stavu a opatřením přijatým v souvislosti s pandemií COVID-19 bylo po dohodě s předsedou
komise p. Milanem Hrudkou rozhodnuto, že komise předložené body projedná on-line.
Program jednání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Schválení programu jednání
Oznámení o odstoupení p. Jaroslavy Šilhavé
Projednání žádostí o dotace v oblasti Kulturní aktivity 2021
Projednání žádostí o dotace v oblasti Památky místního významu 2021
Diskuze k plánu vybudování nové stálé expozice Františka Drtikola
Závěr

ad1) Členové komise schválili program jednání KKLP.
pro: 6

proti: 0

zdržel se: 0

ad2) Komise vzala na vědomí informaci o odstoupení p. Jaroslavy Šilhavé. Její rezignace byla předána Odboru vnitřních
věcí.
ad3) Koordinátorka komise představila jejím členům žádosti o dotace v oblasti Památky místního významu 2021.
Členové komise doporučili přidělení finančních prostředků dle přiložené tabulky.
Pro: 6

proti: 0

Zdržel se: 0

Ad4) Koordinátorka komise představila jejím členům žádosti o dotace v oblasti Kulturní aktivity 2021. Členové komise
doporučili přidělení finančních prostředků dle přiložené tabulky.
hlasováno: pro: 6

proti: 0

zdržel se: 0

ad5) Členové komise znovu diskutovali o plánu BcA. Jana Freiberga, ředitele Galerie Františka Drtikola Příbram, na
vybudování nové stálé expozice Františka Drtikola a usnesli se na následujícím doporučení:
Komise kulturní, letopisecká a památková doporučuje, aby nebylo zasahováno do stálé expozice Františka Drtikola,
dokud nebude k tomuto záměru vydáno souhlasné stanovisko Uměleckoprůmyslového muzea v Praze.
hlasováno: pro: 6

proti: 0

zdržel se: 0

Termín příštího online jednání KKLP byl stanoven na středu 24.03.2021 v 18:00.
Zapsala: Dagmar Janoušková v. r.
Souhlasí: Milan Hrudka, předseda KKLP v. r.
V Příbrami dne 28.01.2020

