Komise pro kulturu a kulturní dotace Rady města Beroun

Zápis č. 3/2021
ze zasedání Komise pro kulturu a kulturní dotace Rady města Beroun, konaného dne
30. 08. 2021 od 16:00 hodin on-line
Přítomni:
Členové komise:
Hosté:
Omluveni:

Zapisovatel:
Ověřovatel zápisu:

Lenka Kuhar Daňhelová, Jiří Filip, Mgr. Karolína Froňková,
Mgr. Bohumila Vokáčová, Radek Dolejš
Ing. Simona Boldi
Bc. Michaela Škeříková, Romana Chvátalová, Ing. Martin Tuček,
Ioannis Sederopoulos
Ing. Simona Boldi
Jiří Filip

Program jednání:
1. Zahájení
2. Informace o plnění usnesení
3. Schválení dotačního programu na kulturní dotace rok 2022
4. Různé
Jednání:
K bodu 1 – Zahájení
Jednání komise zahájila a dále řídila její předsedkyně Lenka Kuhar Daňhelová, která určila
zapisovatelem Simonu Boldi a ověřovatelem zápisu Jiřího Filipa.
Předsedkyně komise představila program jednání, který byl schválen ve shora uvedeném znění.
Usnesení:
Hlasování:

Komise pro kulturu a kulturní dotace schvaluje program jednání.
5 pro – 0 proti – 0 zdržel se

K bodu 2 – Informace o plnění usnesení z předešlého jednání a z jednání zastupitelstva
a rady města
Plnění usnesení bude předloženo na následujícím jednání.
K bodu 3 – Dotační program pro poskytování dotací na kulturní činnost ve městě Beroun
v roce 2022
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Úvodní slovo k projednávanému bodu pronesla předsedkyně komise a vyzvala přítomné
k diskuzi.
Diskuze proběhla nad návrhy úprav Dotačního programu pro poskytování dotací na kulturní
činnost ve městě Beroun v roce 2022 (dále jen "dotační program"). Komise se shodla na úpravě
navržené Mgr. Bohumilou Vokáčovou v bodě 5.4 týkající se upřesnění předkládání žádostí
o víceletou dotaci a dále upravila ve stejném bodě rozsah z roku 2018-2020 na 2019-2021 (viz.
příloha č.2).
Dále bylo členy komise navrženo navýšení finančních prostředků pro Dotační program z 1,5
mil. Kč na 1,6 mil. Kč, a to z důvodu růstu cen nákladových položek.
Usnesení: Komise pro kulturu a kulturní dotace bere na vědomí dotační program pro rok 2022
v přiložené podobě a doporučuje radě města jeho schválení.
Hlasování: 5 pro - O proti - O zdržel se
Usnesení: Komise pro kulturu a kulturní dotace doporučuje radě města při přípravě rozpočtu
města na rok 2022 navýšit položku "3666 dotace na kulturní činnost" na 1,6 mil. Kč.
Hlasování: 5 pro - O proti - O zdržel se

K bodu 4 – Různé
Simona Boldi informovala o připravovaných aktivitách v rámci Národní svatoludmilské pouti
na Tetíně, která se uskuteční dne 18. 9. od 11.00 hod. Součástí oslav bude Open air koncert
„Má vlast“ v podání Českého symfonického orchestru pod taktovkou dirigenta Jana Talicha,
který uspořádá město Beroun ve spolupráci s Talichovým Berounskem, z. ú. Koncert se bude
konat dne 17. 9. 2021 od 20.00 hod. na Husově nám. v Berouně.
Radek Dolejš se zeptal na přípravy Adventu. Ing. Simona Boldi sdělila, že porada k Adventu
proběhne během podzimu 2021.
Mgr. Karolína Froňková otevřela téma klubu Metro, OŠVA zjistí informace o klubu
od příjemce dotace.
Mgr. Bohumila Vokáčová pozvala přítomné na koncert Gospel dne 5. 9. od 16.00 hod.
na nám. Joachima Barranda.
Zasedání bylo ukončeno v 16:30 hodin.

Zapsala:

Simona Boldi

………………………………………..

Ověřil:

Jiří Filip

………………………………………..

Předsedkyně komise: Lenka Kuhar Daňhelová
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………………………………………..

