Číslo materiálu: 15/01
Komise:
Datum :
Přítomni:

Komise kulturní
10.12.2012 15:30 hod
Zd. Jeřábek, J. Mach, T. Morawski, P. Bečán, V. Lebedová, L. Frankovicová

Omluveni:
Hosté:
Člen RM:
Příští jednání:

Z. Bönischová, E. Vaňková, J. Fraňková, V. Veselý, J. Balham
14.1. 2013 v 15:30 hod | malá zasedací síň Vl. dvůr

1) Návrh usnesení pro RM:
I. b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání kulturní komise ze dne 10. prosince 2012

2) Program jednání komise včetně krátkého komentáře:
a) Veronika Lebedová informovala přítomné o přípravách 80. Výročí založení Městského Tylova
divadla. V rámci oslav se například uskuteční výstavy, přehlídka amatérských divadelních
souborů, seminář na téma divadlo, v parku U tří pávů Písně kramářské a vlastenecké, Beseda –
divadlo Nové Dvory, projekce Videofilm studia – filmy o KH v Kině Modrý kříž
b) Komise by se ráda seznámila se záměrem vedení města na využití Alfa Clubu
c) Komise dále radě města navrhuje etapovou rekonstrukci loutkové scény tak, aby se prostor
dostal do stavu, kdy bude využitelný, byť i v provizorních podmínkách.

3) Připomínky, dotazy, návrhy k projednání v RM:
1. Členové komise CR a komise kulturní se jednohlasně shodli na nutnosti změny kulturního
přehledu v Kutnohorských listech a požadují po radě města, aby nařídila redakční radě KL
předložit návrhy na změnu kulturního přehledu.
2. komise žádá radu města o vyjádření ohledně záměru dalšího využití Alfa Clubu
3. komise žádá radu města, aby od roku 2013 pověřila příslušný odbor MÚ krokovou
rekonstrukci loutkové scény tak, aby do tohoto prostoru bylo ročně investováno cca 150 –
200 000,- Kč.
4) Reakce rady města:
1. Změna kulturního přehledu v KHL – již splněno.
2. RM žádá komisi o předložení návrhů využití bývalého Alfa klubu, jako svůj poradní orgán (s
pověřením OSM, aby předložil stávající situaci klubu).
3. Ředitelka MTD o situaci loutkové scény ví, pracuje na řešení.
Zapsal: P. Ladra
Elektronicky ověřil: Veronika Lebedová

