Zápis z 4. jednání Komise kultury
konané dne 6. 5. 2019 od 14 hod
Přítomno - 6: J. Bartoš, M. Petřík, R. Míka, L. Jadlovský, L. Nosek, P. Hála
Nepřítomno - 5: D. Kurc, M. Monsportová, M. Sasko, P. Šustek, A. Tučková
Hosté: p. Palacká (odbor LCR)
Komise kultury je usnášeníschopná
1. Vánoční trhy 2019
Diskuze: Komise byla od p. Palacké seznámena s problémem s vyhlášeným grantem na vánoční trhy
pro rok 2019, kdy se žádný pořadatel nepřihlásil. Problém bude zřejmě v nízké výši finančních
prostředků na pořádání akce. Na akci je městem alokováno 250t Kč z fondu cestovního ruchu. Bylo
osloveno přes 20 subjektů zabývající se pořádáním akcí. Nikdo se nepřihlásil. Město zvažuje navýšení
finanční částky a dobu trvání akce. Pro pořadatele je problém se sháněním stánkařů a vytvářet pestrý
program.
Dle p. Noska je to problém kterým je potřeba se zabývat v komisi kultury. P. Míka navrhuje zvážit
nákup vlastních stánků na akce, nejen na vánoční trhy. Udělat nějakou jednoduchou studii na
realizaci. Přesun akce na Arniku, postavit pevné podium, kde by se mohli pořádat třeba letní kina a
další akce, bylo by snadnější zásobování.
Usnesení: Komise bere na vědomí informaci o situaci s organizací vánočních trhů 2019.
Doporučuje radě města navýšit finance pro letošní rok na 400.000,- Kč a do dalších let
zpracovat i variantu pořádání akce přímo městem a městskými organizacemi.
Hlasování: 6x pro (J. Bartoš, M. Petřík, R. Míka, L. Jadlovský, L. Nosek, P. Hála), 0 zdržel se, 0 proti
2.

Strategie propagace akcí na základě výročí

Dle p. Míky by se měla na příští roky vypracovat strategie propagace města a akcí na základě výročí,
které do daného roku spadají - návštěvy slavných osobností, nebo významných událostí spjatých s
historií města tak, aby mohly kontinuálně probíhat po celý rok.
Bez usnesení - bude řešeno na dalším jednání KK
3.

Čestné občanství

Pan Bartoš upozornil na to, že v letošním roce nebylo navrženo, ani uděleno žádné čestné občanství,
které by mohlo být předáno na Zahájení lázeňské sezóny. Navrhuje pro tuto příležitost nechat
zpracovat pamětní medaili, která by mohla být udělena i za zásluhy o rozvoj města.
Bez usnesení - bude řešeno na dalším jednání KK
Termín konání další komise kultury byl stanoven na 23.5.2019 od 14 hod a 17.6.2019 od 14 hod v
zasedací místnosti Univerzity Karlovy ÚJOP (Osborn-Balmoral za ČSOB).
V Mariánských Lázních dne 6. 5. 2019

Zapsal: Lukáš Jadlovský

Schválil: Mgr. Ing. Jaromír Bartoš, Předseda KK

