Zápis č. 5
z jednání komise pro vzdělávání, sport, kulturu a volný čas
den 28. 11. 2012
Místo konání: ZUŠ Český Brod, učebna hudební nauky, Kollárova ul.
Přítomni: Tomáš Charvát, Mgr. Petra Kaiferová, Mgr. Lucie Ulíková, Mgr. Marcela
Serbusová, Ing. Štěpánka Šoupalová
Omluveni: Mgr. Jiří Slavík, Jana Bízková – náhradník paní Lenka Farkašová
Hosté: Mgr. Pavel Janík
Program:
1. Projednání kalendáře akcí,
2. akce Město v pohybu 3. – 8. 9. 2013,
3. kino, ceník pronájmů kina,
4. rozpočet města na podporu oblasti sportu, vzdělávání, kultury a volného času,
5. návrh na udělení čestného občanství paní Božence Holubové.
Před zahájením jednání vystoupil pan Tomáš Charvát a sdělil přítomným členům, že se ke dni
27. 11. 2012 vzdal funkce předsedy i člena komise.
Dalším odstupujícím členem je Ing. Štěpánka Šoupalová, která odstupuje ke dni 12. 12. 2012.
Mgr. Janík informoval členy komise o nutnosti doplnění členů komise, do 6. 12. 2012 lze
navrhovat jednotlivá jména. Účast již přislíbil Junák- Psohlavci, SK, Českobroďák o. s.,
Návrh bude předložen na RM.
Ad1)
Kalendář akcí 2013 – komise projednala význam kalendáře akcí, aby si jednotlivé akce
nezasahovaly do stejných termínů. Hlasovalo se o zařazení stěžejních akcí do kulturního
kalendáře Středočeského kraje – placená inzerce města. Vznikla diskuze o podpoře akcí,
konkrétně doplnění Drátohraní do seznamu akcí, aby nezanikla zajímavá a vyhledávaná akce.
Rozhodnutí si ponechává pořadatel akce O. s. Magráta. Mgr. Petra Kaiferová navrhuje,
zveřejnit výzvu pro podporu akcí již v prosinci, aby jednotlivé organizace mohly podat žádost
pro jarní akce.
Ad 2)
Město v pohybu (3. – 8. 9. 2013) – Mgr. Janíka navrhl vytvořit koordinační skupinu a
nejpozději do ½ ledna zaslat p. Janíkovi náplň a účast za jednotlivé organizace. Účast již
přislíbily tyto organizace: TJ Slavoj, SK, skaut, Sokol, Českobroďák, Magráta, Leccos, 1. ZŠ,
Corridoor.
Ad 3)
Kino – diskutovalo se o nutnosti vyřešit provozovatele. Odbor rozvoje připravuje pro MAS
Pošembeří projekt na úpravu kinosálu do poslední výzvy. Bude ustanovena pracovní skupina
pro kino, návrh skaut, ZUŠ, p. Valenta, p. Jirásek, Mgr. Lucie Uhlíková a další zájemci.

Ceník pronájmů – Komisi byl předložen upravený ceník pronájmu kina Svět. Komise
souhlasí, ocenila snížené ceny pro místní NNO, aby kinosál byl co nejvíce využit. Ceník
pronájmu po schválení navrhuje zveřejnit do aktualit na webu, tištěnou podobu nebo
informaci zveřejnit v kině, v čbz a v IC. Zároveň komise doporučuje zaslat ceník všem
místním NNO s nabídkou pronájmu.

Ad 4)
Rozpočet města na podporu oblasti VSKVČ – Mgr. Janík informoval, že výnosy z loterií
nejsou předem přesně známé, částku lze jen odhadnout. SK a TJ Slavoj na zastupitelstvu
města v září t. r. prezentovaly memorandum, aby šel výnos z loterií na podporu sportu,
kultury a volnočasových aktivit. Není jiná možnost, kde finanční podporu získat. Komise se
usnesla předložit toto v doporučení radě Města Český Brod.
Ad5)
Čestné občanství – Ing. Aleš Kašpar zaslal komisi informaci o udělení čestného občanství
paní Božence Holubové. Komise informaci vzala jen vědomí, přiložená petice není v
kompetenci komise, která je poradním orgánem rady. Komise doporučuje zpracovat pravidla
pro udělování čestného občanství a řídit se jím. Dále komise navrhla udělit ocenění Osobnost
roku. Ocenění udělit v lednu za rok uplynulý, uspořádat setkání těchto osobností, předat dárek
+ listinu. Ve městě žije řada osobností, které si nějaké ocenění zaslouží a čestné občanství se
pro tento účel nehodí.
Doporučení Radě Města Český Brod:
 Přidělit celý výnos z loterií na podporu sportu, kultury a volnočasových aktivit.
 Zpracovat pravidla pro udělování Čestného občanství
 Vytvořit ocenění Osobnost roku a setkání s vedením města.

Zapsala: Z. Bočková
Ověřil: P. Janík

