Informační, kulturní, rozvojová a školská komise
při MěÚ Plasy

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ KOMISE DNE 6. 4. 2010
1. Účastníci: K. Mařík, J. Čiháková, O. Střihavková, E. Kamenická, Z. Stehlík,
I. Kornatovský, M. Laláková, P. Pavel Zahradníček, P. Škop, P. Duchoň,
Hosté: E. Sebránková, Š. Růžková, J. Domabyl
2. Omluveni: L. Mašková
3. Program: -

zahájení
kontrola zápisu z min. zasedání
pouť 2010
Osobnost roku 2010
ITEP 2010
žádosti o finanční příspěvky
kulturní projekt 2011
diskuze
závěr

Body jednání:
Zahájení provedl K. Mařík a zároveň představil nového člena komise P. Pavla
Zahradníčka, který nastoupil na místo P. Větrovce.
II.
Kontrola zápisu ze zasedání IKRŠKu dne 10. 12. 2009: provedl K. Mařík.
III.
Pouť 2010 – K. Mařík zajišťuje se odpolední program na Velké louce: vystoupení
žákovského orchestru ZUŠ Plasy, A. Náhlovský a J. Mladý, Staropražští heligonkáři,
moderátorka Rádia Kiss Proton Veronika Nágrová, večerní zábava Repelent, ozvučení na
celý program – Marek Procházka. Program v prostoru před klášterem zajistí o. s. Plaská
lilie.
ES znovu upozornila na velmi špatný stav klubovny a na nutnost její opravy v roce 2011.
IV.
Osobnost roku 2010 – koncert se uskuteční 6. června 2010 v zámeckém sálu – po dohodě
s NTM, při doprovodném programu vystoupí Classic Brass Quintet. Po skončení nebude
následovat občerstvení ani společenské setkání – z důvodů finančního nedostatku.
V.
ITEP 2010 – účast i v tomto roce je důležitá pro propagaci města.
VI.
Ţádosti o finanční příspěvky – komise po jednotlivých žádostech zhodnotila význam
a výši žádaného příspěvku, kdy komise může rozdělit 150 tis. Kč, ale žádostí bylo cca 306
tis. Kč. Proto došlo ke krácení nebo k zamítnutí příspěvku. Výsledkem je přiložená
tabulka, která byla podána ke schválení na jednání RM dne 7. 4. 2010.
VII. Kulturní projekt 2011 – členové dostali informace o významných výročích, které se
vztahují k roku 2011. Do dalšího jednání komise má každý člen možnost rozmyslet si,
čeho by se kulturní projekt roku 2011 týkal.
VIII. Diskuze:
P. Pavel Zahradníček se představil členům komise.
E. Sebránková – seznámila členy komise s podanými žádostmi o dotace.
I.

Dále je zajištěný podzimní pořad v kině – Ringo ever, Rembrand never na 12. 11. 2010 od
19,00 hod. Cena je 26 tis. Kč + doprava 1 os. auta z Prahy (cca 1.500 Kč).
J. Čiháková – seznámila komisi s velikonoční výstavou v hájovně Lipovka v Lomanech.
Š. Růţková - poděkovala komisi za navrženou výši finančních prostředků pro DDM
Radovánek, kterému byla výrazně krácena dotace, některé akce by tedy bez přispění města
nemohly proběhnout.
J. Domabyl – seznámil komisi s pokračující výstavbou centra města a rekreační vodní
plochy.
Dále město obdrželo dotaci z ČEZ Oranžové hřiště ve výši 851.760 Kč na vybavení okolí
veřejné vodní plochy. TJ Sokol Plasy obdržel z programu podpora MAS Světovina dotaci
na dovybavení dětského hřiště v areálu TJ Sokol Plasy.
Příští schůzka IKRŠK se uskuteční 8. června 2010 v 17,00 hod v MŠ Plasy.

Zapsali: K. Mařík, E. Sebránková dne 14. 4. 2010.

