Město Český Brod
Kulturní komise
náměstí Husovo 70 | 282 01 | Český Brod
V pondělí 25. 9. 2017 došlo ke společnému setkání komise sportu a volného času a kulturní
komise. Pro obě komise byl použit jeden zápis a to z kulturní – informace jsou pro obě komise
stejné.
Zapisovatelka: Zdenka Bočková

Číslo spisu
Číslo jednací
Vyřizuje Nývltová Ivana
Telefon: 321 612 218

Zápis z jednání kulturní komise
Den: 25. 9. 2017
Místo konání: v Zasedací místnosti u obřadní síně, nám. Husovo čp. 70
Přítomni: Mgr. Josef Volvovič, Ivana Nývltová, Ing. Aleš Kašpar, Kateřina Anna Nováková, Jaroslava
Sahulová a členové sportovní komise
Omluveni:
Mgr. Eva Vedralová, Šárka Baladránová, Ing. Jana Stanková, Martin Semrád, Dagmar
Štěpánová, Filip Ulík
Jednání komisí bylo zahájeno Mgr. Pavlem Janíkem v 17.30 hodin, který přivítal přítomné.
Program:
1) Zahájení
2) Schválení zápisu z minulého jednání
3) Akce
4) Závěr

-

3)
Důvodem kvůli kterému se obě komise sešly, bylo osamocení příspěvků na kulturu, zda je či není účelné
oddělit kulturní aktivity, jak má být financována kultura, jak by měly vypadat programy na podporu kultury
položky týkající se kultury se míchají s jinými sportovními položkami a je to nepřehledné
vytvořit nový program P4?
P1 – provoz a činnost
1 500 000
P2 – akce NNO
500 000
P3 – opravy a investice
1 500 000
P4 – kulturní akce
500 000
Akce města
300 000
Investice města do
veř.sportovních zařízení a VČ 500 000
celkem

4 800 000
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bude vložena příloha – tabulka od p. Pavla Janíka (PJ)

-

-

- paní Sahulová – těžko se určuje do jakých programů zařadit, zda kultura či sport, či akce města i
když není pořadatelem té akce (veteráni), ale stojíme o to, aby se akce konala, je to na pomezí,
kdy to není ani sport ani kultura (Drakiáda), když žadatel podá žádost do určitého programu, bude
informován, že tam nepatří, nebo bude vyřazen?
PJ
budou vymezena kritéria, podle kterých by se dalo zařadit, tematické členění, převažující činnost
podle názvu a mohlo by být jedno, zda akci pořádá sport nebo kultura
pro pořadatele menších akcí dát paušální částku, která se nemusí zařazovat
o 50% by se měla posunout částka na pořizování odměn pro soutěžící – seznam odměn, doklady můžou být
uschovány u pořadatele
zvažuje se u více akcí pořadatele přesouvat peníze, pokud bude za rok pořádat více akcí a peníze mu zbydou,
zda to půjde přizpůsobit, smlouva při vyúčtování, dát limit a můžou se čerpat na všechny sepsané
výstup z kontrolního výboru: nutno zachovat spoluúčast dát do pravidel jiné dotace než od města
ve smlouvě bude paušál, v příloze bude tabulka 10% spoluúčast na souhrnu
příští rok by měl vyjít nový zákon o loteriích – není známa částka na příští rok – povoluje ministerstvo
financí, podle nového zákona to teď bude z výnosu a né kde herny mají sídlo počítá se s částkou 4 800 000,k rozdělení
TAJ. - dotaz zda kulturní komise chce vzít odpovědnost ohledně rozhodování peněz
jestli se na akce pod 10 000 bude muset žádat, žádost mimo program
akce schvaluje zastupitelstvo včetně částek na jednotlivé akce
do 15 000,- budou akce na objednávku + faktura
nad 15 000,- se budou řešit smlouvou
k bodu P4 čas ještě nedozrál, bude pořád společná částka za P4 + akce města = 800 000,- Na závěr za sportovní komisi vystoupil Mgr. Josef Ležal s přáním v roce 2018 uspořádat festival
neziskových organizací FENEG místo Bambiriády. Slavnost by se měla konat 12. 5. 2018
v Městském parku a byla by rozdělena do 3 zón 1) sportovní 2) kulturně vzdělávací
3) odpočinková
Usnesení komise:
Kulturní komise nemá žádné usnesení ani doporučení.
Další jednání kulturní komise se uskuteční v pondělí 23. října 2017 v Informačním centru, nám.
Arnošta z Pardubic čp. 56

…………………………………………………….
Mgr. Josef Volvovič
předseda kulturní komise
Zapsala: Ivana Nývltová

Město Český Brod | telefon: 321 612 111 | IČ: 00235334 | DIČ: CZ00235334 | www.cesbrod.cz | cesbrod@cesbrod.cz
bankovní spojení: KB a. s. Kolín, pobočka Český Brod | č.ú.: 9294910237/0100

