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ZÁPIS Z JEDNANI KULTURNI KOMISE DNE 22.06.2020 

Přítomní: Zuzana Čermáková, Dana Humlová, Petra Zivrová, Alexandra Jìřičková, Iveta 
Hanušová, Bedřich Machek, Filip Pýcha, Jana Munzarová, Vladimíra Matušková 

Omluveni: Martina Jarolímková Marta Pešková Staníková, 

Host :Jana Kubcová 

Program '|ednání: 

1) Kronika města 

2) Návrh na rozdělení dotace Il. kolo 

3) Různé 

1) Na jednání KK byla přizvána kronikářka města. Členové KK doporučují k návrhu zápisu 
kroniky za rok 2019: 

*přehodnotit výběr usnesení- někdy jsou Zde uváděny Z historického pohledu 
nedůležité body, 
*konstatováno, že by součástí kroniky mělo být subjektivní hodnocení kronikáře, 
nekopírovat jen samotné texty, doporučeno od letošního roku, 
*připomínky k obsahu kroniky byly zaslány kronikářce jednotlivými ředitelkami PO. 

Nicméně konstatováno, že po jazykových korekturách lze kroniku doporučit radě města ke 
schválení. 
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2) Návrhnai rozdělení dotace na veřejně prospesné aktivity - II. kolo 

Odboru, ŠKS bylo do Il. kola doručeno: 
v oblasti A '(činnost spolků) - 2 žádosti, 
v oblasti B Ĺ(podpora kulturních akcí na území města) - 4 žádosti, 
v oblasti C (neformální vzdělávání) - žádná žádost, 
v oblasti D (podpora kulturních akcí mimo město) - 1 žádost. 

Dále byla podána žádost na nákup IT vybavení spolkem Junák - český Skaut do oblasti A. Tak 
jak je žádost napsaná nedopovídá vypsanému dotačnímu programu: A. Podpora dlouhodobé 
činnosti spolků na území města Dvůr Králové nad Labem - podpora se poskytuje na pokrytí 
části nákladů Spojených S úhradou nájemného, energií, nákup drobného vybavení, úhrada 
cestovních výdajů, úhrada profesionálních spolupracovníků, propagace činnosti - podpora 
společných aktivit. Spolek by měl vykazovat svou činnost alespoň 9 měsíců v roce, pravidelné 
schůzky členů. Junák žádal na celoroční činnost v dotačním programu na sociální Služby 
související. 
Návrh na rozdělení dotace je přílohou zápisu. 
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Dále znovu připomenuto zapisování kulturních akcí do společného kalendáře. 
Členové KK byli informováni O přípravě krajské Strategie kultury a památkové péče KHK 
a možnosti zapojit se do pracovních skupin. 
Podány byly informace O připravovaných kulturních akcích - hudební kulturní léto, výročı 
města. 

Zuzana Čermáková 

předsedkyně
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Auto klub v A R 
projekt 

Spolková činnost 

Old racing club Spolková činnost 

Old Racing Club Dvorské toulky do Ratibořic 

Oblastnl charita červeny Kostelec Bylinkobraní 

KČT, odbor Dvorácl 
I7. roc'nı'|E 7turí§fiE‰o pochodu 
"podzimním Královédvorskem" 

Sbor dobrovolnych haslču Verdek Dětský den ve Verdeku 
Fımfárum legenda Aurea Strašiolympiáda 
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