Komise pro kulturu a kulturní dotace Rady města Beroun

Zápis č. 2/2021
ze zasedání Komise pro kulturu a kulturní dotace Rady města Beroun, konaného dne
15. 06. 2021 od 16:00 hodin v obřadní síni Městského úřadu Beroun
Přítomni:
Členové komise:
Hosté:
Omluveni:

Lenka Kuhar Daňhelová, Jiří Filip, Mgr. Karolína Froňková (od 16:10
hod.), Bc. Michaela Škeříková, Mgr. Bohumila Vokáčová, Ing. Martin
Tuček (od 16:10 hod.), Radek Dolejš, Romana Chvátalová
Ing. Simona Boldi, Mgr. Kateřina Masopustová, Simona Vynšová
Ioannis Sideropoulos

Zapisovatel:
Ověřovatel zápisu:

Simona Vynšová
Jiří Filip

Program jednání:
1. Zahájení
2. Informace o plnění usnesení z předešlého jednání a z jednání zastupitelstva a rady
města
3. Informace o Zprávě o činnosti Městského kulturního centra Beroun 2020
4. Informace o Zprávě o činnosti Městské knihovny Beroun za rok 2020
5. Koncepce podpory kultury města Beroun 2018–2030 - aktualizace
6. Různé
Jednání:
K bodu 1 – Zahájení
Jednání komise zahájila a dále řídila její předsedkyně Lenka Kuhar Daňhelová, která určila
zapisovatelem Simonu Vynšovou a ověřovatelem zápisu Jiřího Filipa. Předsedkyně uvítala
všechny přítomné a představila novou tajemnici komise Simonu Vynšovou.
Předsedkyně komise představila program jednání, který byl schválen ve shora uvedeném znění.
Usnesení:
Hlasování:

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

K bodu 2 – Informace o plnění usnesení z předešlého jednání a z jednání zastupitelstva
a rady města
Víz příloha zápisu.
Komise vzala plnění usnesení na vědomí.
Usnesení:
Hlasování:

Komise pro kulturu a kulturní dotace bere na vědomí informace z jednání
zastupitelstva a rady města.
6 pro – 0 proti – 0 zdržel se
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Na jednání komise se v 16:10 hodin dostavil Ing. Martin Tuček a Mgr. Karolína Froňková.
K bodu 3 – Informace o Zprávě o činnosti Městského kulturního centra Beroun 2020
Úvodní slovo k projednávanému bodu pronesla předsedkyně komise a vyzvala přítomné
k diskuzi.
Ředitelka MKC informovala o činnosti za rok 2020. Popsala situaci spojenou s pandemií Covid
19 a jejím dopadem na aktivity Městského kulturního centra.
Jiří Filip ocenil snahu MKC přejít do online prostředí a realizaci některých aktivit v obdobích,
kdy to bylo možné. Poté vyjádřil svůj názor ke statistickým údajům pořádaných akcí a přehledu
hospodaření za rok 2020, zajímal se zejména o důvod finanční ztráty KD Plzeňka.
Ředitelka MKC Kateřina Masopustová nabídla k danému tématu p. Filipovi osobní schůzku.
Mgr. Bohumila Vokáčová pochválila pracovnice ÍČKA (informačního centra).
Usnesení:
Hlasování:

Komise pro kulturu a kulturní dotace bere na vědomí Zprávu o činnosti
Městského kulturního centra Beroun 2020.
7 pro – 0 proti – 1 zdržel se

K bodu 4 – Informace o Zprávě o činnosti Městské knihovny Beroun za rok 2020
Ředitelka knihovny informovala o provozu instituce v loňském roce, který byl též poznamenán
vládními nařízeními – knihovna byla část roku úplně uzavřena, případně fungovala
v omezeném provozu (výdejní okénko). Pracovníci knihovny se během té doby věnovali
zejména práci s fondem, vzdělávání, aktivitám ve webovém rozhraní. Během léta proběhlo
několik akcí s pozitivní odezvou, např. Prsk-off – odpoledne pro rodiče s dětmi, prezentace
deskových her na Závodí festu a zejména Zažít město jinak, které knihovna organizovala ve
spolupráci s Jinou kávou. Došlo též k personálním změnám a změně organizační struktury, dvě
pracovnice odešly do starobního důchodu, nová posila je na oddělení pro děti, aby rozšířila a
podpořila nabídku kulturně-vzdělávacích aktivit pro děti.
Lenka Kuhar Daňhelová se zeptala na rekonstrukci knihovny. Bc. Michaela Škeříková
informovala, že ohledně rekonstrukce probíhají jednání.
Jiří Filip poděkoval za Výroční zprávu Městské knihovny Beroun.
Radek Dolejš se zeptal na prostory pobočky knihovny. Bc. Michaela Škeříková sdělila, že nové
prostory pro pobočku jsou také v jednání.
Mgr. Bohumila Vokáčová uvedla, že Městská knihovna Beroun je kulturní centrum, které by
potřebovalo bezbariérový přístup a reprezentativní prostory.
Usnesení:
Hlasování:

Komise pro kulturu a kulturní dotace bere na vědomí Zprávu o činnosti Městské
knihovny Beroun za rok 2020.
8 pro – 0 proti – 0 zdržel se
2

K bodu 5 - Koncepce podpory kultury města Beroun 2018–2030 – aktualizace
Lenka Kuhar Daňhelová sdělila informace k aktualizaci Koncepce podpory kultury města
Beroun 2018-2030 (dále jen „Koncepce kultury“). Uvedla, že během letních prázdnin bude
Koncepce kultury zaslána členům komise k prostudování. Na podzim by se uskutečnil
workshop - setkání s poskytovateli kultury v Kulturním domě Plzeňka. Plán předložení
aktualizované Koncepce do zastupitelstva je na konci roku 2021.
Usnesení:
Hlasování:

Komise pro kulturu a kulturní dotace bere na vědomí informace k aktualizaci
Koncepce podpory kultury města Beroun 2018-2030.
8 pro – 0 proti – 0 zdržel se

K bodu 6 – 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., a to v rámci
Mezinárodního hudebního festivalu Talichův Beroun. 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 prázdnin.
Mgr. Bohumila Vokáčová otevřela téma výstupů z pohovorů poskytovatelů kultury s panem
Frýdlem, které proběhly v předchozích letech.
Předsedkyně komise vyzdvihla skvělou spolupráci s MKC, MBK, Městskou knihovnou a Jinou
kávou a všemi, kteří pomáhali během festivalu Stranou – Evropští básníci naživo. I přes
neustále se měnící vládní nařízení díky tomu probíhal festival hladce a bez zbytečných
improvizací.
Zasedání bylo ukončeno v 17:00 hodin.

Zapsala:

Simona Vynšová

………………………………………..

Ověřil:

Jiří Filip

………………………………………..

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

