MĚSTO TRUTNOV – RADA MĚSTA
Kulturní komise
Zápis číslo 1/2020
Datum jednání:
05.02.2020
Místo jednání:
zasedací místnost č. 301
Čas začátku jednání: 15:30
Přítomni
Členové komise
MgA. Libor Kasík
Iva Trávníčková
Blanka Bubnová
Tereza Dorňáková
Jan Duduš
Bc. Tomáš Horák
Petr Maška

přítomen
přítomna
přítomna
přítomna
přítomen
přítomen
přítomen

Mgr. Lucie Pangrácová
Daniel Krčmář
Zdeněk Krčmář
Ing. arch. Michal Rosa
Zuzana Trösterová
Alena Valentová

přítomna
omluven
přítomen
omluven
přítomna
přítomna

Přítomní hosté:
Ing. Jan Seidel – tajemník MěÚ Trutnov
Bc. Kateřina Hůlková – radní města TU
Program jednání
1) Změna rozdělování dotací v oblasti kultury
2) Galerie města Trutnova – představení projektu
3) Různé
Jednání komise
1) Změna rozdělování dotací v oblasti kultury
Předseda komise přivítal na jednání hosty a předal slovo Ing. Seidlovi, který se vyjádřil k bodu
číslo 1 programu jednání – změně rozdělování dotací v oblasti kultury.
Podle již schváleného návrhu komise z listopadu 2019 by se žádosti podávaly pouze dvakrát
ročně:
1. kolo – žádosti podané do 15. 3. daného roku
2. kolo – žádosti podané do 15. 8. daného roku
(datum byl pozměněn tak, aby se stihly zpracovat podklady k jednání do orgánů města, které
končí projednáním v zastupitelstvu města)
Dále bylo komisi doporučeno rozdělit alokaci finančních prostředků na činnost organizací a na
kulturní akce a pro druhé kolo zanechat minimální garantovanou finanční částku.
Částky budou odsouhlaseny na základě informací z Odboru finančního na příštím jednání KK.
K dotazu ohledně možnosti zasílání žádostí: podání žádostí je možné pouze fyzicky na
podatelnu MěÚ Trutnov nebo přes datovou schránku.
Ke změně formuláře žádostí: členové komise si připraví poznámky, co by chtěli v žádosti o
dotace rozšířit a ty pak budou předány ke zpracování Ing. Seidlovi. Všechny informace ze
stávajícího formuláře musí být zachovány.
2) Představení projektu
Ředitelka Galerie města Trutnova Lucie Pangrácová představila komisi společný projekt
galerie a Svazku obcí Východní Krkonoše zkultivovat prostor za městskou galerií (zeď patřící
Finančnímu úřadu Trutnov). Galerie jedná se street artistou Chemisem, který je např. autorem
nástěnné malby T. G. Masaryka, o vytvoření velké nástěnné malby Václava Havla. Malba
vydrží 5 až 10 let a zkultivovala by daný prostor za galerií.

Předseda komise Libor Kasík zároveň zmínil návrh Michala Rosy, který zahrnuje vytvoření
památníku Václava Havla na kině Vesmír, jenž by mohl vzniknout v rámci jeho rekonstrukce,
a který by byl ze své podstaty pojat velmi soudobě, optimálně formou vizuální – filmovou,
animační formou.
Usnesení
KK 2020-1/1 Kulturní komise jednohlasně podpořila realizaci obou těchto projektů.
Hlasování: 11-0-0
3) Různé
Člen komise Jan Duduš podal ústně rezignaci na členství v Kulturní komisi z důvodu
pracovního vytížení a střetu zájmu.
Za Českou pirátskou stranu byla do komise navržena paní Kateřina Hůlková.
Tajemnice komise připraví materiál k projednání do Rady města Trutnova.

V Trutnově dne 10.02.2020

Zapsala: Iva Trávníčková, tajemník

Ověřil: MgA. Libor Kasík, předseda

