
 

Zápis z jednání kulturní komise dne 25. 1. 2011 
Přítomni:  Novotný Tomáš, Caislová Dagmar, Ivan Tomáš, Šalamon Tomáš, Vlčková Jitka, 

Suchánková Zita, Uvarovová Eva, Drdová Vlaďka, Krajdl Martin 
 

Program:  

1. Přejmenování ulice v oblasti Dubečnice 

2. Dotační podpora neziskových organizací na rok 2011  

3. Grantová podpora na 1. pololetí roku 2011 

 

1. Přejmenování ulice v oblasti Dubečnice  

Členové kulturní komise byli formou plánku (příloha č. 1) seznámeni se stávajícím stavem 

pojmenování nových ulic v oblasti Dubečnice a téţ s ulicí Přílepskou, jak byla dosud 

pojmenována ulice ústící z Lidické směrem k nové výstavbě na Dubečnici, k ulicím 

Zvoncová, Jantarová, Bronzová a Ţelezná. Stávající název ulice Přílepská je nevyhovující 

z toho důvodu, ţe ulice stejného pojmenování se vykytuje v oblasti od křiţovatky do Ţalova, 

směrem na Velké Přílepy. V potaz byl brán návrh Mgr. Stanislava Boloňského „Na Pomezí“. 

Po diskusi a hlasování členů komise byl jednomyslně doporučen ke schválení nový název 

ulice v oblasti Dubečnice: „Na Pomezí“. Komise vycházela ze skutečnosti, ţe tato ulice 

prakticky kopíruje katastrální hranici mezi Roztokami a Ţalovem. 

 

2. Dotační podpora neziskových organizací na rok 2011  

Členové komise byli seznámeni se ţádostmi o dotační podporu jednotlivých spolků na rok 

2011. Po ostré diskusi členů a hlasování o schválení navrţené podpory pro spolky en bloc 

(6 pro, 2 proti, 1 se zdrţel) - pan Šalamon povaţuje hlasování en bloc za nekorektní z důvodu 

střetu zájmů několika členů komise, se komise usnesla, ţe schvaluje výši navrţených částek 

kontinuální podpory dle přiloţené tabulky (příloha č. 2) en bloc, kromě TJ SOKOL Roztoky 

a SK TENIS Ţalov, jejichţ zástupci budou přizváni na příští jednání kulturní komise 

k vysvětlení sporných otázek ohledně výše ţádané dotace a dalšího financování spolku.  

 

3. Grantová podpora na 1. pololetí roku 2011 

Členové komise rozhodovali o návrhu výše grantové podpory na 1. pololetí roku 2011 

hlasováním u jednotlivých ţádostí. Komise se usnesla na návrhu grantové podpory spolkům 

dle přiloţené tabulky  (příloha č. 3). Pouze u ţádosti D.O.S.T – akce „Čarodějnice pro děti“, 

se členové kulturní komise shodli a poţádali zástupkyni D.O.S.T.,  paní E. Uvarovovou, aby 

akce byla uvedena pod hlavičkou fyzické osoby, neboť pod hlavičkou politické strany by 

mohla být brána jako propagační akce této politické strany a v tom případě by nebyla městem 

podpořena. Paní Uvarovová slíbila věc vyjasnit do příští komise. 

 

Předseda komise konstatoval, ţe jednání člena komise ing. Šalamona v průběhu schůze 

postrádá místy rysy základní mezilidské komunikace, ţe vnáší do jednání chaos, vstupuje 

ostatním do řeči, v rozporu s jednacím řádem rozdává vlastní materiály a vůbec se chová 

nestandardním způsobem   

 

Příští jednání kulturní komise je stanoveno na 22.2.2011 od 17.00 hodin a jako host bude 

pozván pan J. Prokeš za TJ SOKOL Roztoky  a pan J. Novotný na SK TENIS Ţalov. 

 

Zapsala: V. Dědičová 

Schválil: Mgr. T. Novotný  

Ověřila: J. Vlčková 


