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1) Příprava dotačního programu - veřejně prospěšné aktivity na rok 2022 
2) Informace o akcích do konce roku 2021 
3) Akce na rok Z022 

1) Dotace na podporu veřejně prospěšných aktivit na rok 2022 
Bude připraven dotační program na veřejně prospěšné aktivity, bude upraven vnávaznosti na dotační modul města, který umožňuje mj. i hodnocení členů komise. Do příštího jednání bude připravený návrh k diskusi a odsouhlasení (doporučení pro RM). 
Návrh komise: po Zaslání návrhu Znění vyhlášení dotačního programu na podporu VPA, budou diskutovány na dalším jednání připomínky. 
2) Informace O akcích do konce roku Z021 
Probrán byl program akcí do konce roku. Rozsvícení vánočního stromu proběhne v pátek 25.11.2021, součástí kulturního programu budou mj. i žáci ze ZUŠ R. A. Dvorského a další sbory Z dvorských MŠ a ZŠ. Po celý den budou probíhat na náměstí TGM vánoční trhy. Tradiční vánoční trhy v Hankově domě budou probíhat dne 17. prosince. Do konce roku snad proběhnou všechny přeložené akce Z loňského roku. V muzeu aktuálně probíhá výstava Bílá místa konce války ve Dvoře Králové nad Labem a Poezie nitě. Do konce roku je naplánovaná výstava Svět kostiček - Lego a výstava Historické postavy českých panovníků a jejich manželek. 
Návrh komise: KK vzala na vědomí informace o plánovaných akcích do konce roku. 
3) Akce na rok 2022 
Domluven byl termín na konání Svatováclavského posvícení (24.09.2022), majáles by měl probíhat ve standartním termínu (30.04. - 01.05.), počítá se S kulturním létem v rozsahu, který byl v roce 2021. Snad se podaří obnovit Dvůr fest - součást kulturního léta - vystoupení dětských sborů dvorských MŠ a ZŠ. Diskutována byla možnost pořádání řemeslných trhů nebo food festivalu v letních měsících. 

Návrh komise: KK vzala na vědomí informace o plánovaných akcích na rok 2022. 
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