
 

Zápis z jednání kulturní komise dne 6. 6. 2011 

 
Přítomni:  Mgr. Novotný Tomáš, RNDr. Caislová Dagmar, Ivan Tomáš, Ing. Šalamon 

Tomáš PhD., MBA, Mgr. Vlčková Jitka Ph.D., PhDr. Suchánková Zita, Uvarovová Eva, 

Drdová Vlaďka, Krajdl Martin 

 

Program:  

 

1. Návrh na mimořádné zvýšení dotace pro SPCCH (postižení spoluobčané)  

Roztoky z fondu rezervy na dotace 

2. Návrh na rozdělení grantových prostředků na druhé pololetí roku 2011 

3. Stanovisko komise k záměru „Revitalizace DH a realizace multifunkčního 

komplexu“ v ulici Obránců Míru v Roztokách 

4. Informace o Levém Hradci 

5. Instalace laviček, orientační systém města, různé 

 

1. Předseda komise navrhl navýšit nad stávající částku schválenou na rok 2011 

pro SPCCH Roztoky  radou města, o 5.000,- Kč, z rezervy na dotace. 

Předseda komise navrhl hlasovat o navýšení dotace o 5.000,- Kč pro SPCCH Roztoky: 

Pro: 9 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

Kulturní komise navrhuje RM navýšit pro SPCCH Roztoky dotaci na kontinuální 

podporu  o 5.000,- Kč 

 

 

2. Kulturní komise navrhuje přerozdělit grantové prostředky na II. pololetí roku 

2011 dle přiložené tabulky, kde jsou uvedeny i výsledky hlasování u jednotlivých 

akcí. 

KuKo doporučuje, aby  předseda Kuko vyrozuměl p. Kahleho o nutnosti vybrat si jen jednu 

z dvou akcí, na které žádá podporu (Rozkřik).  

Komise žádá předsedu a tajemnici komise, aby u MARICA A CAPPELLE SINGERS 

upozornili žadatele na nereálné stanovení nájmů za pořádání kulturního podniku. Komise 

vychází ze znalosti cen pronájmu v obci.  

 

Dále komise doporučuje p. Zděblovi u akce Bleší trhy přidat kulturní program a žádá 

předsedu a tajemnici, aby ho na tento fakt upozornili.  

 

3. KuKo se domnívá, že předložený záměr „Revitalizace DH a realizace 

multifunkčního komplexu“ v ulici Obránců míru v Roztokách není 

pro navrženou lokalitu vhodný. Komise preferuje, aby bylo zachováno stávající 

dětské hřiště jako volně přístupný prostor. Předložená studie stavby není 

podmíněna skutečnou potřebností  města a není podpořena ani žádnými dalšími 

studiemi, např. sociodemografickým průzkumem. Dosavadní navržené využití 

v územním plánu je považováno za optimální s tím, že veškeré návrhy budoucího 

využití by jej měly plně respektovat. Kuko apeluje na vedení města, aby stávající 

prostor kultivovalo ozeleněním a dalším městským mobiliářem a nedopustilo 

jeho zastavení další stavbou.  

Předseda komise navrhl hlasovat o stanovisku kulturní komise k výše uvedenému záměru: 



Pro: 8 

Proti: 0 

Zdržel se: 1 

 

4. Předseda komise provede místní šetření, které se bude týkat stavu pozemku v těsném 

sousedství hřbitova na Levém Hradci. Informace o NKP Levý Hradec a s ní spojené 

další otázky budou předmětem dalšího jednání KuKo. 

 

5. KuKo vznáší naléhavý dotaz týkající se termínu instalace městem objednaných laviček 

a považuje za neudržitelný stav orientačního systému města. Z tohoto důvodu 

doporučuje prověřit orientační tabule ve městě, včetně regulace a placení přenosných 

reklam. (Pro komisaře – bod číslo 5. následná městská rada zodpověděla tím, že 

v těchto dnech, kolem 8. června, dle informací starosty a jeho kolegů začíná instalace 

laviček v obci, mj. i podle požadavků a podnětů V. Drdové.) 

 

6. Dále KuKo vznáší dotaz k místostarostovi p. Boloňskému, zda již bylo zahájeno 

jednání  týkající se rekonstrukce sociálního zařízení v Sokole. 

 

7. Kuko se přimlouvá za důstojnější režii oslav konce druhé světové války a piety 

k Transportu smrti a apeluje na výchovné působení ve vztahu k žákům zdejší ZŠ, kteří 

by se měli oslav účastnit ve větším počtu. 

 

 

Příloha: tabulka navržených výší grantů na II. pololetí 2011 včetně výsledků hlasování 

u jednotlivých položek 

 
 

 

 

 

Zapsala: V. Dědičová 

Schválil: Mgr. T. Novotný  

Ověřila: Mgr. J. Vlčková, Ph.D. 

 


