MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
KULTURNÍ KOMISE
RADY MĚSTSKÉ ČÁSTI

Zápis č. 13 z jednání Kulturní komise Rady městské části
Datum jednání:

11.6. 2013

Místo jednání:

Havlíčkovo nám. 9

Začátek jednání:

17:00 hod.

Konec jednání:

18:24 hod.

Jednání řídil:

Mgr. Jaroslava Suková, předseda

Počet přítomných členů:

6, komise usnášení schopná

Přítomni dle prezenční listiny:

Mgr. Jaroslava Suková, předseda
Milan Horvát, místopředseda
MgA. ak. soch. J. K. Trčková, člen
Ing. Jan Srb, člen,
Mgr. Eva Kebrlová, člen – příchod 17.10 hod.
Antonín Svoboda, člen

Prezenční listina je nedílnou součástí tohoto zápisu, nepodléhá zveřejnění umožňující
dálkový přístup.
Omluveni

Bc. Ondřej Pecha, člen

Hosté:

PhDr. Matěj Stropnický
Mgr. Přemysl Hrabě

Počet stran:

3

Zapsal:

PhDr. Eva Hájková, tajemník komise

Kulturní komise Rady městské části schvaluje zápis z předchozího jednání č. 12
ze dne 15. 5. 2013.
Hlasování:

pro:4

proti: 0

zdržel se: 1

Nehlasovala Mgr. E. Kebrlová z důvodu pozdějšího příchodu.
Schválený program jednání:
1)
2)
3)
4)

Návrh na zápis do Knihy cti – Bc. Marta Vrabcová - doporučení Radě MČ
Projekt publikace Nákladové nádraží Žižkov – doporučení RMČ
Projekt Dny žižkovského kulturního dědictví 2013 – doporučení RMČ
Různé – dopis předsedkyně správní rady Nadačního fondu Karla Hartiga

Hlasování:

pro: 5

proti: 0

zdržel se: 0

Nehlasovala Mgr. E. Kebrlová z důvodu pozdějšího příchodu.
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Jednání:
1.

Návrh na zápis do Knihy cti – Bc. Marta Vrabcová - doporučení Radě MČ
Předkladatel: Odbor školství a zdravotnictví

Kulturní komise doporučuje RMČ schválit zápis do Knihy cti paní Bc. Marty Vrabcové
ředitelky MŚ Milíčův dům za příkladnou a obětavou pedagogickou práci s dětmi se
speciálními vzdělávacími potřebami.
Hlasování:
2.

pro: 6

proti: 0

zdržel se: 0

Projekt publikace Nákladové nádraží Žižkov – doporučení RMČ
Předkladatel: PhDr. Matěj Stropnický

Kulturní komise doporučuje RMČ realizaci projektu a doporučuje upravit kalkulaci na
10 tis. kusů, v rozsahu max. 100 stran, zvážení jazykových mutací a jejich vzájemného
poměru, s tím, že budou bezprostředně zahájeny práce na výrobě publikace.
Hlasování:

3.

pro: 6

proti: 0

zdržel se: 0

Projekt Dny žižkovského kulturního dědictví 2013 – doporučení RMČ
Předkladatel: Odbor kultury

Kulturní komise doporučuje RMČ realizaci projektu v souladu s předloženým
konceptem.
Hlasování:
4.

pro: 5

proti: 0

zdržel se: 1

Různé – dopis předsedkyně správní rady Nadačního fondu Karla Hartiga
Předkladatel: M. Kozumplíková

Kulturní komise bere na vědomí dopis předsedkyně správní rady starostce MČ
Praha 3 a doporučuje jeho projednání Pracovní skupinou Programu regenerace dne
28. 6., její výstup bude postoupen zpět k projednání Kulturní komisí.
Hlasování:

pro: 6

proti: 0

zdržel se: 0

V rámci různého vznesl dotaz Ing. Jan Srb na přítomného zástupce starostky PhDr. Matěje
Stropnického, z jakého důvodu došlo ke změně činnosti komise v souladu s usnesením RMČ
č. 316 ze dne 15. 5. 2013. Konkrétně, proč bylo vypuštěno sledování společenských činností
a proč byl vypuštěn bod, kdy se kulturní komise vyjadřovala k žádostem o finanční výpomoc,
jedná – li se o památkově chráněný či kulturní objekt.
Odpověď pana radního: kulturní komise doposud posuzovala společenské i kulturní aktivity,
mezi kterými se příliš nerozlišovalo. Protože se skutečně jedná o dva typy akcí, Rada se
dohodla, že kulturní aktivity patřící pod Odbor kultury bude posuzovat nadále Kulturní
komise, společenské aktivity budou spadat pod Odbor vnějších vztahů. Pokud jde o
vyjadřování k žádostem o finanční výpomoc, kompetentní v posuzování památek a v oblasti

2/3

památkové péče je Pracovní skupina Programu regenerace, neboť se nepodařilo v tomto
smyslu úplně naplnit odbornost Kulturní komise.
Materiály na vědomí:

Příští jednání komise se bude konat dne 3.9. 2013 v 17 hod.
Zápis ověřil:

Mgr. Jaroslava Suková
Předseda
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