
Zápis z jednání Komise kulturní, letopisecké a pamá tkové (KKLP) 
 
Datum: 22.02.2023 
 
Účast: Milan Hrudka (předseda komise), Ing. Petr Kollert, DiS., Mgr. Robert Žák, Bc. Antonín Schejbal, 
Mgr. Albína Dědičík Houšková, Bc. Jiří Novotný, Václav Černý (komise je usnášeníschopná, přítomno 
7 ze 9 členů) 
 
Omluveni: Eugen Revai, Mgr. Václav Švenda 
 
Host: Bc. Vlastimil Ševr – vedoucí Městského kulturního centra Příbram (dále jen MKC Příbram) 
 
Koordinátorka: Jana Klímová, DiS. a Markéta Benešová 
 
Program jednání: 
1. Zahájení 
2. Přivítání nových členů komise a hosta 
3. Schválení programu jednání komise 
4. Seznámení členů komise s plánem akcí MKC Příbram v roce 2023 
5. Kontrola a hodnocení podaných žádostí v dotačním programu Kulturní aktivity 2023 
6. Kontrola a hodnocení podaných žádostí v dotačním programu Památky místního významu 2023 
7. Diskuze 
8. Závěr  

 
ad 1) Zahájení jednání komise předsedou. 
 
ad 2) Přivítání nových členů komise a hosta. 
 
ad 3) Schválení programu jednání. 
Hlasováno – pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0 
 
ad 4) Vedoucí MKC Příbram, Bc. Vlastimil Ševr, seznámil členy komise s plánem akcí, organizovaných 
MKC Příbram, které se uskuteční v roce 2023. 
V rámci tohoto bodu programu proběhla diskuze o větším zapojení místních organizací, spolků, 
hudebních a dalších skupin do akcí pořádaných MKC Příbram.  
 
ad 5) Členové komise projednali žádosti podané v rámci dotačního programu Kulturní aktivity 2023 a 
usnesli se na návrhu rozdělení dotací dle Přílohy č. 1 tohoto zápisu.  
U žadatele Sdružená Obec baráčníků „Třemošná“ komise navrhuje alokovat navrhovanou částku 
finanční podpory na opravu a nákup krojů a na pořádání akcí pro děti.  
U žadatele Hory a Mír z.s. komise navrhuje alokovat navrhovanou částku finanční podpory na 2 části 
projektu – Pochod proti rakovině a Fashion Swap.  
U žadatele Spolek Chairé komise navrhuje alokovat navrhovanou částku finanční podpory na údržbu a 
opravy kostýmů.  
 
Hlasováno – pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0 
 
ad 6) Členové komise projednali žádosti podané v rámci dotačního programu Památky místního 
významu 2023.  
Na návrh členů komise koordinátorka vyzve žadatele o dotaci Mgr. Josefa Hovorku k doložení souhlasu 
vlastníka objektu k projektu „Oprava poutního kříže u Žežic“ do 03.03.2023.  
Na návrh členů komise koordinátorka vyzve žadatele o dotaci Tělocvičnou jednotu Sokol Příbram 
k doložení závazného stanoviska památkové péče k projektu „Opravy fasády historického objektu 
Sokolovny Příbram“. Dále komise požaduje dodání podrobného popisu daného projektu – rozsah 
jednotlivých prací oprav fasády objektu včetně cenové nabídky zhotovitele. Koordinátorka komise vyzve 



statutárního zástupce žadatele Bc. Svatopluka Chrastinu k dodání požadovaných dokumentů do 
03.03.2023. 
 
Hlasováno – pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0 
 
ad 6.1) Na základě dodání požadovaných dokumentů od žadatelů (viz předchozí bod programu) 
navrhují členové komise hlasovat o návrhu na rozdělení dotací v dotačním programu Památky místního 
významu 2023 per rollam ve dnech 06. - 09.03.2023. 
 
Hlasováno – pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0 
 
ad 7) Diskuze k předchozím bodům programu. 
 
ad 8) V závěru jednání poděkoval předseda komise všem přítomným za účast a spolupráci.  
 
 
 
Termín p říštího jednání KKLP byl stanoven na st ředu 05.04.2023 v 17:15 hodin. 
 
 
 
Zapsala: Jana Klímová, DiS. v. r.           V Příbrami dne 28.02.2023 
Souhlasí: Milan Hrudka, předseda KKLP v. r. 
 
 


