Zápis z 27. jednání Komise kultury
konaného dne 04. 12. 2017 od 14.00 hod, malá zasedací síň MěÚ
Přítomni: viz prezenční listina
Komise je usnášeníschopná.
1) Zahájení jednání
Předseda komise Mgr. Ing. Jaromír Bartoš zahájil jednání komise.
2) Logo ‘‘200 let města‘‘
KK projednávala průběh čerpání dotací z fondu kultury v roce 2018. Komise uznala za
vhodné zahrnout logo ‘‘200 let města‘‘ do propagace subjektů čerpajících dotace. Dále
členové komise projednávali kritéria hodnocení projektů do FK a pověřili odbor RLCR
kontrolou, zveřejněním a doplněním kritérií pro rok 2018 o to zda akce souvisí s výročími
roku 2018 0-5 bodů.
USNESENÍ:
KK doporučuje zahrnutí Loga 200 let lázeňství do propagace subjektů čerpající
dotace z Fondu kultury v roce 2018.
KK pověřuje tajemnici kontrolou a zveřejněním kritérií hodnocení projektů
podaných do Fondu Kultury
KK doplňuje na rok 2018 do hodnocení další kritérium, zda akce souvisí s výročími
roku 2018 0-5 bodů..
Hlasování:
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0
3) Publikace
Mgr. Ing. Jiří Bartoš seznámil členy KK s vytvářenou publikací k 200 výročí lázeňství.
Členům byla poslána cenová kalkulace i s tiskovými parametry knihy viz. příloha č.1.
Dále bylo navrženo jmenování jednoho člena komise do redakční rady, pro tuhle pozici
byla navržena a schválena paní M. Monsportová .
USNESENÍ:
KK schvaluje M. Monsportovou jako členku redakční rady připravované publikace
‘‘200 let Mar. Lázní 1818 – 2018. ‘‘
Hlasování:
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0
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4) Různé
Komise debatovala o snaze většího zapojení spolků při oslavách zahájení lázeňské sezóny
2018. Dále projednávali stav busty lékaře Basche a dalších uměleckých předmětů umístěných
v plenéru města. Dále se členové shodli na doporučení bří Čadíků a žádat o finanční
prostředky standardní cestou z Fondu kultury .
USNESENÍ:
KK žádá o vypracování a předložení seznamu soch, památníků, kašen, a
uměleckých předmětů umístěných v plenéru města s vyznačení majitele.
KK žádá o informativní zprávu stavu busty lékaře Basche a její opravy.
KK doporučuje Kinematografu bří Čadíků žádat o prostředky standardně z FK
Hlasování:
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0

Mariánské Lázně, 15. 01. 2018

Přílohy:
č.1 Cenová kalkulace knihy ,,Mariánské Lázně 200 let.‘‘
Zapsala: Nicola Hanková
Schválila: Mgr. Ing. Jaromír Bartoš
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