MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
KULTURNÍ KOMISE
RADY MĚSTSKÉ ČÁSTI

Zápis č. 10 z jednání Kulturní komise Rady městské části
Datum jednání:

5.3. 2013

Místo jednání:

Havlíčkovo nám. 9

Začátek jednání:

17:00 hod.

Konec jednání:

18:30 hod.

Jednání řídil:

Mgr. Jaroslava Suková, předseda

Počet přítomných členů:

7, komise usnášení schopná

Přítomni dle prezenční listiny:

Mgr. Jaroslava Suková, předseda
Milan Horvát, místopředseda
MgA. ak. soch. J. K. Trčková, člen
Antonín Svoboda, člen
Ing. Jan Srb, člen,
Mgr. Eva Kebrlová, člen
Bc. Ondřej Pecha, člen

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

Hosté:

PhDr. Jan Vlk
Počet stran:

3

Zapsal:

PhDr. Eva Hájková, tajemník komise

Kulturní komise Rady městské části schvaluje zápis z předchozího jednání č. 9
ze dne 14.1. 2013.
Hlasování:

pro:6

proti: 0

zdržel se: 1

Schválený program jednání:
1.
2.

3.
4.
5.

Zpráva kronikáře MČ o stavu zpracování k 3. 3. 2013
Stanovisko Kulturní komise k poskytnutí finančního daru z Fondu obnovy a rozvoježádost majitelky nemovitosti v ulici Vlkova 38, Praha 3 (oprava střechy, výměna
špaletových oken, replika historických vstupních vrat)
Vytypované městské zdi pro využití na legální graffiti – I. Etapa
Náplň činnosti kulturní komise – názor člena komise
Různé – informace o rozpracovanosti projektu Olšanské máje
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Hlasování:

pro: 7

proti: 0

zdržel se: 0

Jednání:
1. Zpráva kronikáře MČ o stavu zpracování k 3. 3. 2013
Předkladatel: PhDr. Eva Hájková
Kulturní komise bere na vědomí zprávu kronikáře o stavu zpracování kroniky MČ
ke dni 3. 3. 2013.
Hlasování:

pro: 7

proti:0

zdržel se:0

2. Stanovisko Kulturní komise k poskytnutí finančního daru z Fondu obnovy a rozvoje
Žádost majitelky nemovitosti v ulici Vlkova 38, Praha 3(oprava střechy, výměna
špaletových oken, replika historických vstupních vrat)
Předkladatel: Odbor územního rozvoje
Členové Kulturní komise Rady MČ souhlasí, aby Výbor pro územní rozvoj doporučil
ZMČ P3 schválení poskytnutí daru z Fondu obnovy a rozvoje pro majitelku
nemovitosti v ulici Vlkova 38, Praha 3 (oprava střechy, výměna špaletových oken,
replika historických vstupních vrat) ve výši 108.000,- Kč
Hlasování:
3.

pro: 6

proti: 0

zdržel se: 1

Vytypované městské zdi pro využití na legální graffiti – I. etapa
Předkladatel: PhDr. Matěj Stropnický

Kulturní komise doporučuje RMČ schválit tento návrh vytypovaných ploch pro využití
na legální graffiti, vyjma objektu u školky 974/1 Prokopova ulice roh ulice Rokycanova
a Prokopova, zeď k Parukářce. Byla předložena fotodokumentace vybraných lokalit
pro kontrolované graffiti. Členové KK byli seznámeni s provozem, údržbou a
financováním této akce na místech, které jsou ve vlastnictví MČ.
Hlasování:
4.

pro: 4

proti: 2

zdržel se: 1

Náplň činnosti kulturní komise
Předkladatel: Ing. Jan Srb

Člen komise, Ing. Srb, vyjádřil nesouhlas s tím, že kulturní akce přeřazené pod Odbor
vnějších vztahů nejsou projednávány na KK. Položil otázku, zda je to v pořádku, a že
kulturní a společenské akce MČ do vymezené činnosti KK patří. Dále proběhla diskuse
členů na toto téma."
5.

Různé – informace o rozpracovanosti projektu Olšanské máje

Vedoucí OK informovala členy Kulturní komise o fázi rozpracovanosti konceptu,
termínu a souvisejících okolnostech přípravy akce a sdělila, že kompletní projekt bude
předložen komisi na příštím jednání.
Materiály na vědomí:
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Příští jednání komise se bude konat dne 2. 4. 2013 v 17 hod.
Zápis ověřil:

Mgr. Jaroslava Suková
Předseda
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