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ZÁPIS Č. 7 Z JEDNÁNÍ KOMISE PRO KULTURU, SPORT A CESTOVNÍ RUCH

6. 9. 2011

Přítomni: Burda Michal, Hodyc Jaroslav Mgr., Husáriková Soňa, Choura Luboš Ing.,    
                   Petišková Terezie Mgr., Polnický Petr, Pospíchalová Marie Ing.,                       

Vávrová  Marie - tajemnice komise

Hosté: Ryneš Jaroslav Ing., Janák Tomáš

Omluveni: Holcman Tomáš, Šikl Milan, Špaček Jaroslav                   

Program jednání:
1) Přivítání účastníků
2) Schválení programu
3) Zásady města Čelákovic pro poskytování příspěvků v oblasti výchovy, vzdělávání, kultury 

a dalších volnočasových aktivit
4) Výhled rozvoje a fungování Kulturního domu v Čelákovicích
5) Termín dalšího zasedání komise

Jednání se uskutečnilo od 18.00 hodin v zasedací místnosti, 2. patro Radnice.

1) Přivítání účastníků
Zasedání řídil zástupce předsedy komise Ing. Choura. Přivítal účastníky. Přítomno 7
členů. Komise je usnášení schopná. 

2) Schválení programu: 
- Zásady města Čelákovic pro poskytování příspěvků v oblasti výchovy, vzdělávání, 

kultury a dalších volnočasových aktivit
- Výhled rozvoje a fungování Kulturního domu v Čelákovicích

Usnesení: 
Komise pro kulturu, sport a CR schvaluje program jednání dne 6. 9. 2011
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0

3) Zásady města Čelákovic pro poskytování příspěvků v oblasti výchovy, vzdělávání,    
      kultury a dalších volnočasových aktivit
     
     Komise projednala 1.část Zásad na svém zasedání dne 23.8.t.r., a to do čl. IV. Kritéria a 
     hlediska hodnocení žádostí , kategorie A – žádosti na podporu celoroční činnosti   
    sportovních subjektů.
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     2. část Zásad – Čl. IV. Hodnocení žádostí kategorie B)
     - žádosti na podporu celoroční činnosti ostatních zájmových subjektů,
     - žádosti na podporu projektů s dlouhodobou realizací,
     - žádosti na podporu jednorázových akcí       
     
     Usnesení:
     Komise pro kulturu, sport a CR navrhuje doplnění kritérií hodnocení v části B 
     o bod 6. – Vztah projektu k regionu.
     Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0   

     Čl. V. 
     Usnesení:        
     Komise pro kulturu, sport a CR navrhuje doplnění bodu 3. takto:
     V případě, že příjemce dotace nepředloží příslušné vyúčtování ve stanoveném    
     termínu ani na základě následné výzvy odboru finančního a plánovacího, bude    
     poskytovatel vymáhat zpět celou výši dotace a bude vyřazen z dotačního řízení    
     v následujícím roce.   
     Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0   
         .
    Čl. VI. 
    Beze změn.
    
4)  Výhled rozvoje a fungování Kulturního domu 
     Rada města uložila dne 7. června 2011 řediteli Kulturního domu vypracovat střednědobou    
     koncepci fungování a rozvoje Kulturního domu a předložit ji nejpozději 31. 7. 2011 –    
     usnesení RM č. 11/2011/6.7.3. Komise obdržela podkladový materiál dne 19.8. t.r.    
     s termínem projednání 23.8. t.r. Pro nedostatek času byl tento bod jednání přesunut na 
     příští zasedání. Tajemnice komise doplnila podkladový materiál o přehled akcí a     
     návštěvnosti KD v roce 2010.
     Komise žádá další informace, především ekonomického charakteru a považuje za vhodné    
     přizvat pana ředitele Polívku na další své zasedání. Dále navrhuje dohodnout s ředitelem   
     Kulturního domu místo zasedání přímo v tomto zařízení. . 

    Usnesení: 
    Komise pro kulturu, sport a CR konstatuje, že předložený materiál „Výhled rozvoje      
     a fungování Kulturního domu Čelákovicích“ je nekoncepční a navrhuje jeho    
     dopracování především v ekonomické a programové části. 
     Komise rozhodla o pozvání ředitele Kulturního domu na své zasedání dne 11.10.2011,    
     s tím, že se bude konat po dohodě s ředitelem v Kulturním domě.        
     

5) Termín dalšího jednání komise: 11. 10. 2011 v 18.00 hodin v Kulturním domě. 

Jednání Komise pro kulturu, sport a cestovní ruch bylo ukončeno v 19.20 hodin.

Zapsala: M.Vávrová

Přečetl: Ing. Luboš Choura




