
Zápis z jednání Komise kulturní, letopisecké a památkové 
 
Datum:  3. května 2017 
 
Účast: dle prezenční listiny, komise je usnášeníschopná, přítomno 8 členů z 11 
 
Omluveni: J. Paul, L. Michvocík, J. Valterová 
 
Hosté: Ing. Lea Enenkelová, vedoucí OŠKS, Michael Šimek,  
 
Koordinátor: Bc. Dagmar Bětíková 
 
Program: 

1. Zahájení 
2. Schválení programu jednání 
3. Informace od pana Šimka 
4. Kronika města Příbram za rok 2016 
5. Program dotací na rok 2018 
6. Individuální žádost o dotaci Spolku Prokop 
7. Individuální žádost o dotaci Gymnázium Legionářů 
8. Hrob p. Charváta na Olšanských hřbitovech 
9. Diskuze, závěr 

 
ad 1) Zahájení jednání 
 
ad 2) Schválení programu: 
  KLPK schvaluje program dnešního jednání 

- hlasováno pro: 8 
                                           proti: 0 
                                    zdržel se: 0 
 
 
ad 3) Informace od pana Šimka - použití materiálu z původního skate parku  

KLPK doporučuje, aby se kovový materiál z bývalého skate parku poskytl kovářské dílně při 
Waldorfské škole na další zpracování žáky této dílny dílny, případně na výrobu městského 
mobiliáře. 

- hlasováno pro: 7 
                                           proti: 0 
                                    zdržel se: 0 
          nehlasoval: 1 

 
ad 4) Kronika města Příbram za rok 2016 

KLPK doporučuje provést opravy chyb a provést úpravy některých formulací, které byly 
v písemné podobě předány kronikářce města 

- hlasováno pro: 8 
                                           proti: 0 
                                    zdržel se: 0 
                                                
ad 5) Program dotací na rok 2018 

a) v oblasti kulturních aktivit doporučuje KLPK stanovit pouze 1 témě (Dotační program na 
podporu kulturních aktivit). Dále doporučuje účel: Na podporu pořádání jednorázových 
kulturních akcí v roce 2018, které přispívají k rozšíření a obohacení kulturního života ve městě 
a na podporu celoroční činnosti subjektů zabývajících se kulturními aktivitami. 

- hlasováno pro: 8 
                                           proti: 0 
                                    zdržel se: 0 

b) v oblasti památek doporučuje KLPK ponechat program dle znění na rok 2017 
- hlasováno pro: 8 

                                           proti: 0 
                                    zdržel se: 0 



 
ad 6) Individuální žádost o dotaci Spolku Prokop 

KLPK doporučuje poskytnutí dotace ve výši 100 000,- Kč 
- hlasováno pro: 8 

                                           proti: 0 
                                    zdržel se: 0 
 
ad 7) Individuální žádost o dotaci Gymnázium Legionářů 

KLPK doporučuje poskytnutí dotace ve výši 4 800,- Kč 
- hlasováno pro: 8 

                                           proti: 0 
                                    zdržel se: 0 
 
ad 8) Hrob p. Charváta na Olšanských hřbitovech 

KLPK doporučuje hledání dalších možných variant, jakým způsobem se podílet na zvelebení 
hrobu příbramského rodáka p. Charváta na Olšanských hřbitovech 

- hlasováno pro: 8 
                                           proti: 0 
                                    zdržel se: 0 
 
 
ad 9) Diskuze – různé 
 
Pan Bukovský pozval členy komise na vernisáž výstavy v Lágru Vojna 
 
Příští schůzka 13.9.2017 v 18:00 v zasedací místnosti na Zámečku.  
 
 
 
Datum: 15.5.2017 
 
 
Zapsal: Jan Cikler       Předseda komise: Jan Cikler 
 
 
 
Podpis:         Podpis: 
 
 


