Zápis z 11. jednání Komise kultury
konané dne 7. 9. 2020 od 14 hod,
společenská místnost UK, Hlavní 390/14a
Přítomno - 6: J. Bartoš, P. Hála, M. Monsportová, L. Nosek, P. Šustek, M. Petřík
Nepřítomno - 2: A. Tučkova, R. Mika, M. Sasko Hosté - 2: M. Pele, J. Nováková

Komise kultury je usnášeníschopná, přítomna nadpoloviční většina z 9 členů KK

1) Rozdělení finančních prostředků z II. kola fondu kultury pro rok 2020
Diskuse: Paní J. Nováková, za Odbor rozvoje lázeňství a cestovního ruchu informovala
komisi o podaných žádostech v II. kole dotací z Fondu kultury města Mariánské Lázně. V II.
kole bylo k dispozici na rozdělení 163.000,- Kč. Podaná byla pouze jedna žádost spolku
Marienbad Film z.s. na celkovou částku 100.000,- Kč. Vzhledem k jediné podané žádosti,
tato nebyla bodována. Spolek čerpal již v l. kole dotací částku 76.000,- Kč a dle pravidel má
jeden subjekt možnost čerpat za jeden kalendářní rok max. 100.000,- Kč., a současně dle
pravidel může zastupitelstvo města na doporučení rady města uvolnit částku vyšší. Komise
kultury se shodla na doporučení uvolnit zbývající částku do 100.000,- Kč, tedy 24.000,- Kč.
Vzhledem k výši prostředků na FK a vzhledem k programu a obsahové náplni podaného
projektu pak doporučuje radě města podpořit projekt v plné výši. Zbývající prostředky
převést do FK na rok 2021.
Přijaté usnesení: komise kultury doporučuje radě města uvolnit finanční prostředky
z FK zapsanému spolku IVIarienbad Film z.s. na projekt Marienbad Film Festival
minimálně ve výši 24.000,- Kč a současně doporučuje i možnost podpořit projekt
v plné výši 100.000,- Kč. Zbývající prostředky převést do FK na rok 2021.

Hlasování: Pro: 5 (J. Bartoš, M. Monsportová, P. Šustek, P. Hála, M. Petřík), Proti 0,
Zdržel se 1 (L. Nosek). Usnesení bylo přijato.

2) Rezignace člena KK Martina Saska
Diskuse: Pan Martin Sako informoval předsedu komise kultury o své rezignaci na další
činnost v komisi kultury. KK kultury má v současné podobě 9 členů a snížením počtu členů na
8 by mohly nastat problémy se schvalováním usnesení, neboť toto musí být přijato vždy
nadpoloviční většinou všech členů komise.
Přijaté usnesení: komise kultury bere na vědomí rezignaci člena KK pana M. Saska a
žádá radu o jmenování nového člena KK.

Hlasování: Pro: 6 (J. Bartoš, M. Monsportová, L. Nosek, P. Hála, M. Petřík, P. Šustek),
Proti 0, Zdržel se 0. Usnesení bylo přijato.

3) Dotace na fond kultury v roce 2021
Diskuse: Na komisi kultury byl vznesen dotaz, jakou částku by doporučila pro dotace na rok
2021. Po diskuzi napříč celou komisí, kdy se probíralo množství žádostí, celková žádaná
částka, která každoročně převyšuje dostupné prostředky, či jejich složení atd. se komise
shodla na částce 2 miliony korun.
Přijaté usnesení: Komise kultury doporučuje radě města stanovit výši dotace na rok
2021 na 2 miliony korun.

Hlasování: Pro: 6 (J. Bartoš, M. Monsportová, L. Nosek, P. Hála, M. Petřík, P. Šustek),
Proti 0, Zdržel se 0. Usnesení bylo přijato.

4) Různé
M. Monsportová společně s L. Noskem informovali o výsledcích výběrového řízení na
Mariánskolázeňský vánoční trh. L. Nosek informoval o proběhlém Chopinově festivalu. J.
Bartoš informoval o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pozice statutárního zástupce
Městské knihovny.
Termín konání další komise kultury: pondělí 2. listopadu ve 14:00 v zasedací místnosti
Univerzity Karlovy UJOP (Osborn-Balmoral za CSOB).

V Mariánských Lázních dne 7. 9.2020
Zapsal: Mgr. Ing. Jaromír Bartoš, Předseda KK

