Zápis z jednání kulturní komise dne 13. 4. 2015
Přítomni: T. Novotný, V. Balík, R. Bár, L. Hejduk, M. Krajdl, Z. Suchánková, J. Šrejberová,
J. Tichá
Hosté: J. Huk
Zapisovatelka: V. Dědičová
Program:
1. Informace o změně zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
ve znění pozdějších předpisů a z toho vyplývajících nových povinností pro Město Roztoky,
jako poskytovatele dotací
2. Roztocké vily – seznámení s architektonickou studií funkčního využití objektů vily čp. 110 a
125 v Tichém údolí.
3. Pozvánka na kulturní akce
1. P. Dědičová informovala členy komise o nových povinnostech, které musí splnit poskytovatel
dotace, zejména pravidlo včasného zveřejnění dotačního programu, uzavření veřejnoprávní
smlouvy při poskytnutí dotace a nutnost vydání správního rozhodnutí při nevyhovění žádosti, byť i
jen z části, které je přezkoumatelné řádným opravným prostředkem.
2. Členové kulturní komise diskutovali nad návrhem možností stavební obnovy a funkčního využití
objektů vily čp. 110 a 125 v Tichém údolí, předloženém předsedou kulturním komise T. Novotným,
které jsou zapsány v Ústředním seznamu kulturních památek.
Místostarosta J. Huk seznámil přítomné s možnostmi získání dotací na jejich obnovu.
Členové komise se po širší diskusi jednohlasně shodli na názoru, že by si město mělo ve svém
majetku ponechat obě vily a postupně podle finančních možností je opravit, přednostně vilu čp.
125, která je v havarijním stavu.
Jako prioritní využití vily čp. 125 přítomní členové volili její propůjčení neziskovým organizacím
ke kulturním účelům, dále její pronájem pro zdravotnické služby, chráněné bydlení, bytový dům,
kavárnu a také k předem stanovenému druhu sociálnímu podnikání. Podle stanoviska rady města na
doporučení kulturní komise bude uspořádáno ještě veřejné slyšení (20. května 2015) k budoucímu
využití vily č. 125.
Vila č. 110 by v budoucnu mohla být využita jako muzejní expozice, která by mapovala způsob
příměstského bydlení vyšší střední třídy v 19. a 20. století.
3. Členové komise byli pozváni na koncert KODK dne 4. 5. 2015, paní Tichá připomněla kulturní
akci Roztoče - Svobodný festival k 70. výročí osvobození, který proběhne ve dnech 17. – 19. května
a pan Bar pozval členy na divadelní představení Studia mladých – Co viděla Klára Kovalová a
musela zemřít.
Příští setkání kulturní komise je naplánováno na 1. 6. 2015 od 18. hodiny, opět v zámečku.

Zapsala: V. Dědičová
Souhlasí: T. Novotný
Ověřovatelka: J. Šrejberová
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