Číslo materiálu: 15/02
Komise:
Datum :
Přítomni:

Komise kulturní
13.2.2013 16:00 hod
Z. Bönischová, T. Morawski, L. Frankovicová, V. Veselý, V. Lebedová, P. Bečán

Omluveni:
Hosté:
Člen RM:
Příští jednání:

Zd. Jeřábek, J. Mach, E. Vaňková, J. Balham, J. Fraňková
Mst. D. Vepřková
13.3. 2013 v 16:00 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 13. února 2013

2) Program jednání komise včetně krátkého komentáře:
a) V. Lebedová informovala komisi o jednání o sdíleném kalendáři, kterého se zúčastnila.
Popsala ve stručnosti nástin připravovaného postupu a systému kalendáře. Časově lze jen těžko
odhadnout zahájení funkčnosti, protože po sběru dat a stanovení kompetenčních postupů bude
zahájeno programování celého systému tak, aby mohl být k dispozici prostřednictvím webových
stránek města.
b) mst. Vepřková doplnila, že budou informováni vedoucí jednotlivých odborů MÚ, kteří sestaví
seznam činností, které budou zařazené do sdíleného kalendáře. Projekt bude IT komisí
prezentován na radě města. Poté se začne celý systém realizovat.
Dále informovala o komorním připomenutí oslavy 205. výročí narození J. K. Tyla v Městském
Tylově divadle. Další přípravy oslav významných dnů a výročí probíhají podle plánu.
c) Alfa Club – mst. Vepřková informovala komisi o vypsaném výběrovém řízení na pronájem
objektu. Podle došlých záměrů bude vedení města rozhodovat o dalším využití. Proběhla diskuze
nad možným obsahovým využitím objektu, nad financováním a investicemi do klubu. Není to
jednoduchá otázka, objekt je energeticky náročný a financí je obecně málo. Další kroky
a rozhodování bude ale až po ukončení výběrového řízení. Důraz bude kladený na schopnost
nájemce provoz udržet dlouhodobě, vypisovat po roce nové výběrové řízení na pronájem
objektu. Komise by měla ráda pozorovatele při zasedání výběrové komise.
d) p. Morawski vznesl dotaz na situaci kolem domu Dačiského. Mst. Vepřková komisi předala
informaci, že situace není dobrá, získání zdrojů z norských fondů nevyšlo, komplikace je i ve
dvojím č. p. V současné době jsou aktivity kolem rekonstrukce domu utlumené.

3) Připomínky, dotazy, návrhy k projednání v RM:
1. komise žádá radu města o umožnění vyslat zástupce komise jako pozorovatele při průběhu
výběrového řízení na objekt Alfa clubu, a to ve všech fázích jednání.

4) Reakce rady města:
viz minulé jednání komise - O domu Dačického na Komenského nám. se stále jedná s Univerzitou
Pardubice.
ad 1. Zástupce komise bude přizván na jednání výběrové komise na pronájem Alfa klubu – komise
předá kontakt na člena výběrové komisi.
Zapsal: P. Ladra
Elektronicky ověřila: Zuzana Bönischová

