
Zápis z hlasování Komise kulturní, letopisecké a památkové (dále jen „KKLP“) 

Členové komise: Milan Hrudka (předseda komise), Ing. Petr Kollert, Jana Valterová, Mgr. Vladimír Král, 

Mgr. Jaroslava Stojčetovič, Vladimír Srnka, Mgr. Jiří Paul, Mgr. Albína Dědičík Houšková, Antonín 

Schejbal 

 

1) Kulturní aktivity 2022 – hlasování per rollam 

KKLP na svém jednání dne 16.12.2021 projednala a odsouhlasila návrh na rozdělení částky 

1.700.000,00 Kč na podporu projektů podaných v rámci vyhlášeného dotačního programu Kulturní 

aktivity 2022. Dne 17.01.2022 ZM schválilo výši finančních prostředků doporučenou k alokaci pro 

příslušný program programových dotací na rok 2022 schválených ZM dne 13.09.2021 jako maximálně 

možnou, a to 1.800.000,00 Kč. 

Z výše uvedeného důvodu předseda komise navrhl znovu projednání původního návrhu a rozdělení 

částky 1.800.000,00 Kč.  

Návrh člena komise Mgr. Jiřího Paula na rozdělení částky 1.800.000,00 Kč odsouhlasila komise per 

rollam dne 31.01.2022. PRO: 8, zdržel: 1 

 

2) Památky místního významu – hlasování per rollam 

KKLP na svém jednání dne 16.12.2021 projednala a odsouhlasila návrh na rozdělení částky 300.000,00 

Kč na podporu projektů podaných v rámci vyhlášeného dotačního programu Památky místního významu 

2022. Dne 17.01.2022 ZM schválilo výši finančních prostředků doporučenou k alokaci pro příslušný 

program programových dotací na rok 2022 schválených ZM dne 13.09.2021 jako maximálně možnou, 

a to 500.000,00 Kč. 

Z výše uvedeného důvodu předseda komise navrhl znovu projednání původního návrhu a rozdělení 

částky 500.000,00 Kč.  

Návrh členky komise Mgr. Albíny Dědičík Houškové byl v hlasování označen jako varianta A, návrh 

předsedy komise Milana Hrudky byl v hlasování označen jako varianta B.  

Členové KKLP hlasovali následovně varianta A: PRO 5, varianta B: PRO 3, 1 člen se zdržel hlasování. 

Dne 31.01.2022  KKLP schválila a navrhuje RM rozdělení částky 500.000,00 Kč dle varianty A. 

 

 
Termín prezenčního jednání 02.02.2022 byl zrušen a další termín jednání nebyl odsouhlasen. 
Konkrétní návrhy rozdělení částek v oblasti kulturní aktivity a památky místního významu a záznamy o 
hlasování jsou součástí zápisu jako přílohy. 

 
 

Zapsala: Markéta Benešová v. r. 
Odsouhlasil: Milan Hrudka, předseda KKLP  v. r. 

 
V Příbrami 02.02.2022 

 
 

 

 


