Číslo materiálu: 15/03
Komise:
Datum :
Přítomni:

Komise kulturní
12. 6. 2013 16:00 hod
V. Lebedová, T. Morawski, J. Fraňková, V. Veselý, Zd. Jeřábek

Omluveni:
Neomluveni:
Hosté:
Člen RM:
Příští jednání:

Z. Bönischová, J. Mach, E. Vaňková, P. Bečán, L. Frankovicová

11. 9. 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 12. června 2013
2) Program jednání komise včetně krátkého komentáře:
a) V. Lebedová shrnula zápis z předchozího jednání komise a zahájila diskuzi.
b) komise diskutovala o bezpečnosti některých míst z hlediska vandalismu. Z pohledu komise jde
především o horní část parku pod Vlašským dvorem, kde opakovaně dochází k devastaci altánku.
Komise by ráda věděla, jak postoupily záležitosti týkající se instalace kamery sledující tento prostor.
V Lebedová zároveň hovořila o špatné situaci v okolí nouzových východů z budovy MTD. Neustále se
tam schází problémová mládež, popíjí alkohol a znečišťuje okolí. Městská policie to bohužel neřeší.
c) Letní kino – komise diskutovala nad možností znovu zprovoznění letního kina. Je to technicky
nemožné. Promítací technika pro letní kino je zastaralá a současné filmy se již pro provoz na těchto
strojích nevyrábí. Navíc součástky z techniky letního kina jsou používány k případným opravám v kině
Modrý kříž, chybí stojany na plátno v parku pod Vlašským dvorem. V létě se sice v Kutné Hoře (park
U Tří pávů) objeví pojízdná kinoprojekce filmu Světáci, která naváže na přímý přenos představení
Proso Divadla Járy Cimrmana v Kině Modrý kříž (13.7.) Klasické letní kino nebo pojízdný
kinematograf ale v Kutné Hoře provozovány nebudou.
3) Připomínky, dotazy, návrhy k projednání v RM:
Ad b) Komise žádá radu města o informaci, v jak postoupily práce na instalaci bezpečnostní
kamery sledující horní část parku pod Vlašským dvorem včetně altánu.

4) Reakce rady města:
Informace o instalaci bezpečnostní kamery je postoupena Městské policii

Zapsal: P. Ladra
Elektronicky ověřila: Veronika Lebedová

