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ZÁPIS Č. 8 Z JEDNÁNÍ KOMISE PRO KULTURU, SPORT A CESTOVNÍ RUCH

11. 10. 2011

Přítomni: Burda Michal, Hodyc Jaroslav Mgr., Holcman Tomáš, Husáriková Soňa, 
                   Petišková Terezie Mgr., Polnický Petr, Pospíchalová Marie Ing, Špaček Jaroslav                 

Vávrová  Marie - tajemnice komise

Hosté: Ryneš Jaroslav Ing., Polívka Jindřich, Beránková Jiřina

Omluveni: Duník Vladimír, Choura Luboš, Ing., 

Program jednání:
1) Přivítání účastníků
2) Kontrola zápisu č.7
3) Schválení programu
4) Výhled rozvoje a fungování Kulturního domu v Čelákovicích 

Jednání bylo zahájeno v 18.00 hodin v klubovně Kulturního domu.

1)  Přivítání účastníků
Zasedání řídil předseda komise Jaroslav Špaček. Přivítal účastníky. Přítomno 8 členů. 
Komise je usnášení schopná. 

2)  Kontrola zápisu č. 7. Bez připomínek.     

3)  Schválení programu: 
    

Usnesení: 
Komise pro kulturu, sport a CR schvaluje program jednání dne 11. 10. 2011
Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0

4)  Výhled rozvoje a fungování Kulturního domu ( dále KD)
     Rada města uložila dne 7. června 2011 řediteli KD vypracovat střednědobou koncepci    
     fungování a rozvoje KD a předložit ji nejpozději 31. 7. 2011. Zároveň uložila komisi
     vyjádřit se k poskytnutému podkladovému materiálu.   
     Komise projednala koncepci dne 6. 9. 2011 a požádala o další informace, především 
     ekonomického charakteru
     Tajemnice komise doplnila analýzu hospodaření KD.
    
    Jednání se uskutečnilo v KD, za účasti pana ředitele P. a paní B. V úvodu    
     projednávaného bodu nabídl pan P. prohlídku KD, především zázemí pro     
     zaměstnance a kluboven pro zájmové aktivity (amatérské umění DS Tyl, orchestr    
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     V náladě-kvintet, karate, Svaz postižených a další).   
     

    Podal informaci o využití druhé části objektu formou pronájmu (obchod s textilem,      
    autoškola, restaurace Athéna).
    Část objektu využívá odděleně MDDM.  
            

Předseda komise otevřel diskuzi. Dotazy k ekonomické části provozu KD, položené na 
minulém zasedání komise byly zodpovězeny z větší části v analýze hospodaření KD.  
Dále byla vedena diskuze na téma: 

     - nevyhovující technický stav a dispoziční řešení objektu, 
- podnícení zájmu obyvatel o kulturní dění ve městě 
- podpora amatérských uměleckých aktivit a místní kultury všeobecně
- dovážená kultura a její finanční náročnost
- finanční zabezpečení KD ze strany zřizovatele
- zachování slevy pro důchodce
- dramaturgický plán KD 
- účetní evidence vstupenek 
- analýza provozu restaurace a její organizační začlenění do provozu KD

Na základě rozsáhlé diskuze komise konstatovala a doporučuje:
l. Zachovat alespoň stávající výši příspěvku KD z prostředku města. Pro posouzení 
případného nutného navýšení finančního příspěvku od zřizovatele předložit přehled akcí 
provedených bez úplaty v režii KD a výčet nákladů na tyto jednotlivé akce provedené ve 3. 
a 4. čtvrtletí 2010 a 1. a 2. čtvrtletí 2011. 
2.  Nastínit hlavní body, či směry dramaturgie činnosti a programu KD.
3. Zaměřit koncepci k posílení místní kultury (amatérské divadlo apod.)
4. V součinnosti s městem hledat finanční zdroje pro nekomerční uměleckou či zájmovou 
činnost u některé grantové agentury nebo ministerstev. 

    
     Hlasováno: 8 pro, 0 proti
    
     5. Zachování sníženého vstupného pro důchodce (nad 70 let).
      
    Hlasováno: 6 pro, 1 proti.

Jednání Komise pro kulturu, sport a cestovní ruch bylo ukončeno v 20.20 hodin.

Zapsala: M.Vávrová

Přečetl: Jaroslav Špaček




