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Zápis z jednání kulturní komise 

 

Den: 19. 6. 2017 

 
Místo konání: Informační centrum, nám. Arnošta z Pardubic čp. 56 

 

Přítomni: Mgr. Josef  Volvovič, Ivana Nývltová, Dagmar Štěpánová, Filip Ulík, Aleš Kašpar 

 

 

Omluveni:    Mgr. Eva Vedralová, Šárka Baladránová, Jana Stanková, Martin Semrád 

 

 

 

Jednání komise bylo zahájeno předsedou Mgr. Josefem Volvovičem v 17.30 hodin, který přivítal přítomné.  

 

Program: 

1) Zahájení 

2) Schválení zápisu z minulého jednání 

3) Akce 

4) Závěr 

 

3) 

- Osamocení příspěvků na kulturu, zda je či není účelné oddělit kulturní aktivity 

-  

- jak má být financována kultura, jak by měly vypadat programy na podporu kultury 

- položky týkající se kultury se míchají s jinými sportovními položkami a je to nepřehledné 

-  

- a) příspěvky neziskových organizací 

- Podlipanské slavnosti  120 tis. 

- Brod 1995, Majáles  90 tis. 

- zahraniční výměny škol 50 tis. 

- veteráni 1. květen  20 tis. 

- Adventní akce   150 tis. 

- Průvod světýlek  3 tis. 

- Bitva u Lipan   30 tis. 

- Letní kino   20 tis. 

- M’AM’Aloca   20 tis. 

http://www.cesbrod.cz/
mailto:cesbrod@cesbrod.cz


 

 

Město Český Brod | telefon: 321 612 111 | IČ: 00235334 | DIČ: CZ00235334 | www.cesbrod.cz | cesbrod@cesbrod.cz 
bankovní spojení: KB a. s. Kolín, pobočka Český Brod | č.ú.: 9294910237/0100 

 

b)Nedotované akce 

Galerie K, filmový klub, večery, cyklovýlety Pažout, Živý betlém… 

 

c) KD – dotovaný městem 

v KD jsou dotovány městem pracovní síly 

 

- z čeho by byly akce hrazeny – z rozpočtu nebo z hazardu? 

- peníze na akce – debata o akcích města 

- prozkoumat kritéria, aby byla stejná jak pro kulturu, tak pro sport 

 

- vyčleněné finance 

- zda je či není účelné oddělit kulturní aktivity 

- vyčíslit poměr během uplynulých let 

-  

- Kulturní komise má posuzovat co chce za kulturní akce a co dělá dobrou reputaci městu.  Pokud sokolové 

budou dělat kulturní akci, jak se na to bude pohlížet, bude to hrazeno ze sportu, či kultury 

- komise zvažovala, zda formou daru by šlo přispět na nedotované akce 

 

 

- Závěr  

 

1) aby se koláč, z kterého se rozděluje, pro kulturu nezmenšil 

2) pro drobné akce – přispět formou daru limit 20 – 50 tisíc za rok – zjednodušit přístup 

3) spravedlnost kritérií 

 

 

 

Návrh: zda by se v září mohly sejít obě komise s hosty  Mgr. Pavlem Janíkem a Mgr. Tomášem Charvátem, 

Kateřinou Novákovou. 

 

 

Usnesení komise:  

 

Kulturní komise nemá žádné usnesení ani doporučení. 

 

 

 

 

                                                                     ……………………………………………………. 

                                 

                      

                                                                                     Mgr. Josef Volvovič 

                                                                                     předseda kulturní komise 
 

 

Zapsala:  Ivana Nývltová         
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