
Zápis z jednání Komise kulturní, letopisecké a památkové 
 
Datum:  11. dubna 2018 
 
Účast: dle prezenční listiny 
 
Omluveni: Dr. Beneš, I. Bukovský 
 
Hosté: Mgr. Václav Švenda, místostarosta  
 
Koordinátor: Bc. Dagmar Bětíková 
 
Program: 

1. Zahájení 
2. Dotace Spolek Prokop 
3. Dotace Spolek ve čtvrtek 
4. Program dotací 2019 
5. Program zahájení Adventu 2018 
6. Kronika města za rok 2017 
7. Závěr 

 
ad 1) Zahájení jednání 
                                                
ad 2) Dotace Spolek Prokop 
 

Komise doporučuje poskytnutí dotace ve výši 15 000,- Kč 
- hlasováno pro: 7 
                    proti: 0 
               zdržel se: 2 

 
ad 3) Dotace Spolek ve čtvrtek 
 

Komise doporučuje poskytnutí dotace ve výši 30 000,- Kč 
- hlasováno pro: 7 
                    proti: 0 
               zdržel se: 2 

 
ad 4) Program dotací na rok 2019 
 

Komise doporučuje vyjmout z uznatelných nákladů výdaje za telefony a věcné ceny a potraviny 
(občerstvení), vyjma pohárů a medailí. 

- hlasováno pro: 9 
                    proti: 0 
               zdržel se: 0 

 
ad 5) Program zahájení Adventu 2018 
 

Komise doporučuje, aby součástí zahájení Adventu v roce 2018 byl videomapping s příběhem 
včetně mluveného slova. Navrhovaný strop nákladů: 200 000,- Kč. 

- hlasováno pro: 9 
                    proti: 0 
               zdržel se: 0 

 
ad 6) Kronika města Příbram za rok 2017 
 

Komise doporučuje ke schválení Kroniku města Příbram za rok 2017. Zároveň doporučuje 
zapracování připomínek komise dle uvážení paní kronikářky 

- hlasováno pro: 9 
                    proti: 0 
               zdržel se: 0 



ad 7) Diskuze – různé 
 
 
Příští schůzka 13.6.2018 v 18:00 v zasedací místnosti na Zámečku 
 
 
 
Datum: 23.4.2018 
 
 
Zapsal: Jan Cikler       Předseda komise: Jan Cikler 
 
 
 
Podpis:         Podpis: 



Příloha zápisu: 
 
Ad 2) žádost o dotaci Spolek Prokop: Žádost ve výši 54 000,- Kč. Nejprve hlasován návrh Mgr. Krále 
30 000,- Kč – návrh nebyl schválen (1-4-4). 
 
Ad 3) žádost o dotaci Spolek ve čtvrtek: Nejprve hlasován návrh J. Ciklera 35 000,- Kč, návrh nebyl 
schválen (4-0-5) 
 
Ad 4) Členové komise vyjádřili svým hlasování názor, aby dotace byly ve větším měřítku využity na 
kulturní aktivity. Například telefony v době hojně využívaných neomezených tarifů nemá smysl dále 
proplácet. Zároveň členové komise zastávají názor, že občerstvení a věcné dary měly být propláceny 
z vlastních prostředků. 
 
Ad 5) Program zahájení Adventu. Členové komise vyjádřili názor, že videomapping s příběhem a 
mluveným slovem byl velmi pozitivně hodnocen, proto se přiklonili k tomu, aby se podobný 
videomapping s jiným příběhem zopakoval. Zároveň v diskuzi padlo, že by bylo vhodné program 
zkrátit a hlavní host by měl vystoupit před rozsvícením stromu. 
 
Ad 6) Členové komise velmi pozitivně ohodnotili práci paní kronikářky, kterou navrhují na udělení 
ocenění v rámci oslav stého výročí založení Československa. 
Zároveň diskutovali možnosti, jak paní kronikářce práci ulehčit: 

- Spolupráce s tiskovou mluvčí – předávání fotografií 
- Spolupráce s odbory radnice (novinky příspěvkových organizací). Vhodné čerpat ze zpráv o 

činnosti, které se předkládají únoru 
- Do smlouvy by mohl být uveden dodatek o posunutí termínu předložení kroniky ke schválení 

minimálně o 1 měsíc 
- Bylo by možné zapojit studenty gymnázia (Gym TV, uživatelé FB – stahování fotek z akcí) 

 
 
 
 


