Zápis z 11. jednání Komise kultury
konané dne 8. 6. 2020 od 14 hod,
společenská místnost UK, Hlavní 390/14a

Přítomno - 7: J. Bartoš, P. Hála, M. Monsportová, R. Mika, L. Nosek, P. Šustek, A.Tučkova
Nepřítomno - 2: M. Petřík, M. Sasko Hosté - 3: M. Pele, V. Kajlik, J. Nováková, R. Juřica
Komise kultury je usnášeníschopná, přítomna nadpoloviční většina z 9 členů KK

1) Stav finančních prostředků z fondu kultury pro rok 2020
Diskuse: Paní J. Nováková, za Odbor rozvoje lázeňství a cestovního ruchu informovala
komisi o aktuální situaci uzavírání smluv z prostředků FK na rok 2020. S ohledem na vývar
během nouzového stavu vyhlášeného vládou a navazující omezení se některé subjekty
rozhodly své akce zrušit a finanční prostředky z FK nečerpat:

SPMP ČR pobočný spolek Mnichov - 40 000 Kč - akci ruší

Václav Nekovář - 66 000 Kč - akci ruší
Andrea Kakašová - 5000 Kč - akci ruší
Náboženská obec Církve husitské - 7000 Kč - akci ruší

Smíšený sbor Fontána - 90 000 Kč - snížení financí na 45 000, pouze na provoz.
Celkem se tedy nevyčerpá 163 000 Kč.

V diskusi zaznělo, zda tyto prostředky převést do FK na rok 2021, či zda je účelné vyhlášení
2. kola pro rok 2020.

Přijaté usnesení: komise kultury doporučuje radě města vyhlásit dle Pravidel o fondu
kultury 2. kolo na rok 2020 s nevyčerpanou částkou ve výši 163.000,- Kč.
Hlasování: Pro: 7 (J. Bartoš, M. Monsportová, P. Sustek, L. Nosek, P. Hála, R. Mika, A.
Tučkova), Proti 0, Zdržel se 0. Usnesení bylo přijato.

2) Žádost „Parkáč Fest - Mariánky"
Diskuse: Organizátor akce R. Juřica informoval KK o chystané akci s tím, že by měla být
podpořena přímo z rozpočtu města. Paní A. Tučkova a M. Monsportová upozornily na kolizi
v termínech ostatních, již podpořených, pořadatelů akcí ve městě s tím, že by bylo vhodné
termíny koordinovat. J. Bartoš: výše žádaných prostředků není malá a tvoří skoro 1/5
celkových prostředků z FK na rok, sporné zda touto akcí dojde k podpoře cestovního ruchu,
v rozpočtu chybí předpokládané položky příjmů; M. Monsportová: doposud stále platí omezení
počtu účastníků 500 osob, M. Pele: volné prostředky již byly použity na projekty předložené
dříve; R. Mika: návrh na požadavek reciprocity - pokud bude podpořen městem tento projekt,
tak by ve stejné výši měl být doplněn i Fond kultury.

Přijaté usnesení: komise kultury nedoporučuje radě města finančně podpořit projekt
„Parkáč Fest - Mariánky" žadatele Romana Juřici.
Hlasování: Pro: 6 (J. Bartoš, M. Monsportová, L. Nosek, P. Hála, R. Mika, A. Tučkova),
Proti 1 (P. Sustek), Zdržel se 0. Usnesení bylo přijato.
Nepřijaté usnesení: komise kultury podporuje projekt „Parkáč Fest - Mariánky"
žadatele Romana Juřici za předpokladu, že o stejnou částku bude navýšen Fond
kultury na rok 2020

Hlasování: Pro: 4 (L. Nosek, P. Hála, R. Mika, P. Šustek), Proti 0, Zdržel se 3 (J. Bartoš,
M. Monsportová, A. Tučkova). Usnesení nebylo přijato.

3) Grant „Mariánskolázeňský vánoční trh 2020"
Diskuse: Předseda KK J. Bartoš informoval o vyhlášení grantu na pořadatele
Mariánskolázeňského vánočního trhu na rok 2020. Ačkoli je v bodu 2. grantu jmenován jako
hlavní důvod podpory jmenováno rozšíření kulturní nabídky, tak komise kultury nebyla do
přípravy podmínek grantu zapojena. Diskutováno bylo místo konání, vzhled stánků i nabídka
produktů v souvislosti se zkušeností roku 2019 i srovnáním z let předchozích.

Přijaté usnesení: komise kultury bere na vědomí informaci o vyhlášení grantu
„Mariánskolázeňský vánoční trh 2020" a žádá radu města o jmenování členky komise
kultury, paní M. Monsportové za členku výběrové komise pro tento grant.

Hlasování: Pro: 6 (J. Bartoš, L. Nosek, P. Hála, R. Mika, A. Tučkova, P. Sustek), Proti 0,
Zdržel se 1 (M. Monsportová). Usnesení bylo přijato.

4) Různé
R. Mika informoval o projektu „Zdravé a evropské Mariánské Lázně" a průběhu schvalování,
včetně usnesení rady města č. RM/274/20. L. Nosek informoval o průběhu příprav Chopinova
festivalu s tím, že letos proběhnou pouze dvě akce velký koncert 20.8.2020 v sále Casino a
21.8.2020 v domě Chopin

Termín konání další komise kultury bude stanoven v termínu po 15. srpnu s ohledem na
vyhlášení 2. kola Fondu kultury na rok 2020 v zasedací místnosti Univerzity Karlovy UJOP
(Osborn-Balmoral za OSOB).

V Mariánských Lázních dne 9. 6.2020
Zapsal: Mgr. Ing. Jaromír Bartoš, Předseda KK

