
 

Zápis z jednání kulturní komise dne 22. 5. 2012 
Přítomni:  Novotný Tomáš, Caislová Dagmar, Šalamon Tomáš, Vlčková Jitka, Suchánková 

Zita, Drdová Vlaďka, Uvarovová Eva 

Host: Weberová Jaroslava - kronikářka 

 

Program:  

1. Představení práce kronikářky spojené s prohlídkou kroniky města za rok 2011 

2. Informace o práci na II. dílu publikace o Roztokách 

3. Informace o výměně schodů na Levém Hradci 

4. Informace o postupu prací na obnově zámku 

5. Grantová podpora na 2. pololetí roku 2012 

6. Výlep plakátů 

 

1. Jednání kulturní komise, jako host, navštívila paní kronikářka Jaroslava Weberová, 

aby členům komise představila svoji práci v uplynulém roce. Všichni si prohlédli 

kroniku Roztok a obsáhlou obrázkovou přílohu k událostem, o kterých kronika 

pojednává. Starosta města též obdržel od paní kronikářky obrázkovou prezentaci o 

Roztokách, která by měla být zveřejněna i na webových stránkách města. Členové 

komise vyslovili paní kronikářce uznání za výborně odvedenou práci a pověřují 

předsedu komise, aby oslovil paní Šášinkovou s dotazem, zda by vypracovala na 

kroniku posudek. 

 

2. Předseda komise seznámil členy s postupem prací na II. dílu publikace o Roztokách a 

s plánovanou dobou jejího dokončení. 

 

3. Členové komise byli předsedou komise seznámeni s dokončenou výměnou schodů 

k průvodcovské věžičce na Levém Hradci s tím, že práce je podařená. 

 

4. Ředitelka Středočeského muzea v Roztokách a členka komise, paní Suchánková, 

informovala velmi podrobně členy komise s postupem prací na opravě zámku. 

Pravděpodobný termín ukončení stavebních prací bude k 13.8.2012. 

 

5. Předseda komise předal členům připravené návrhy výše grantové podpory na II. 

pololetí roku 2012, zpracované dle doručených žádostí. Hlasování probíhalo po 

jednotlivých položkách od nejnižší po nejvyšší požadovanou částku (viz příloha). 

Dotčení členové komise se zdrželi při hlasování u položek, u kterých by docházelo ke 

střetu zájmů.  

Dále kulturní komise doporučuje zástupcům ZUŠ, aby příště věnovali více pozornosti 

vyplňování žádosti o grantovou podporu. 

Kulturní komise pověřuje p. Šalamona, aby se spojil s Roztočem a vznesl připomínky, 

které má ke vstupnému na akce, uvedených v žádostech o grantovou podporu. 

Ve věci nehlasování u Komorního smíšeného pěveckého sboru ROSA Ing. Šalamon 

důrazně trval na tom, ze návrh je nehlasovatelný, protože odporuje Směrnici. Ostatní 

členové komise se s návrhem Ing. Šalamona neztotožnili, ale v zájmu neskandalizace 

práce komise se rozhodli postoupit tento problém městské radě. V praxi šlo o to, že v 

žádosti uvedla ROSA cca pětiprocentní odchylku od povolené výše žádosti, což Ing. 

Šalamon zjistil přepočítáním. V žádosti o podporu je požadována částka odpovídající 

78% uváděných nákladů, zatímco Směrnice v bodu § 6, odst. 3 b jasně říká, že komise  

nemůže projednat návrhy, kde se žádá o více než 75%. 



 

 

 

6. Paní Drdová upozornila na skutečnost, že firma, která vylepuje plakáty pro město, ne 

vždy umístí vyvěšované plakáty na všechna vývěsní místa a předseda komise 

upozornil, že se po městě opět objevují výlepy mimo plakátovací plochy. Pořadatelé 

akcí, kteří vylepují mimo schválená plakátovací místa budou upozorněni na možnost 

postihu. 

 

 

 

Zapsala: V. Dědičová 

Schválil: T. Novotný  

Ověřil: D. Caislová 


