ZÁPIS Z KULTURNÍ KOMISE MĚSTA ŘEVNICE
Datum: 17.3.2015
Přítomni: Adam Langr, Ondřej Skripnik, Štefan Oršoš, Marie Reslová, Hana Bolinová, Marie Hrdá,
Monika Vaňková, Veronika Stará, Ivana Junková, Tomáš Spěvák, Anna Schlindenbuch, hosté
z Letňánku
______________________________________________________________________________
Letňánek

-

pořádají akce pro rodiny (např. pohádkový les s účastí 1000 lidí)
zaměřují se i na seniory
aktuální akce Easter egg hunt, Velikonoční dílna
Akce pro ZŠ a MŠ
Jak pomoci ze strany města

- zdarma plakátovací plocha (už je možné využít - stačí orazítkovat na městském úřadě a
rozvěsit nebo požádat technické služby - do budoucna budou stanoveny výlepové dny)

- kopírování na městských kopírkách není v tuto chvíli možné - nabízí se T. Spěvák s tiskem za
zvýhodněnou cenu

- Uvažují ve spolupráci s OS Náruč o Den hravě a zdravě = den plný sportu a zdravého jídla centrum na náměstí nebo v Havlíčkových sadech - uvažovaný termín 5.9. (bude potvrzen)
Seznam spolků

- základ poslala V. Stará
- je potřeba doplnit - Kulička, Zen centrum, Cherubín a další - doplní A. Langr
Výzva spolkům

- kulturní komise osloví všechny spolky s tím, na co mají nárok a s možností zařazení do mailing
listu
- A. Langr pošle do 19.3. text výzvy, která bude zveřejněná v Ruchu
Pravidla pro poskytování příspěvků z rozpočtu Města Řevnice na rok 2015 na podporu
veřejně prospěšných aktivit v oblastech kultury, vzdělávání, sportu, tělovýchovy a
turistického ruchu

- členové komise souhlasí s předloženým materiálem bez připomínek a doporučují Radě jeho
přijetí s tím, že je třeba posunout termín pro podávání žádostí do 15. dubna 2015.

-

žádost bude vyvěšená na webu po schválení Radou v pátek 20.3.
existují Pravidla pro přidělování (interní dokument pro Radu) a zkrácená verze pro spolky
příští rok zvážíme otevření i pro spolky, které nepracují s dětmi
Systém pro přidělování dotací spolkům - komise připraví doporučení pro Radu

Další podpora ze strany města

- doporučujeme zvážit podporu Kina (jakožto unikátní řevnické instituce) mimo vypsané granty
- město zvažuje pořízení outdoorových ploch pro propagaci akcí
- do budoucna zvážíme zveřejnění plakátů v tištěném Ruchu, v tuto chvíli jsou v elektronickém

Dotace
- M. Vaňková seznámila komisi s možnostmi o žádání dotací z Fondu kultury a obnovy památek u
Středočeského kraje (hejtmanský fond)
Dětská regionální soutěž
- v pátek 10.4. zasedne v porotě členka kulturní komise Marie Reslová
Košíkářský trh

- prodejce dává dohromady V. Stará za Kulturní městské středisko
- V. Stará požádá o dotaci na program, protože program “zdarma” není dostatečně atraktivní
- V minulosti byly zpoplatněny služby Technických služeb (např. stavění stánků) pro kulturní
akce_O. Skripnik zjistí aktuální stav
Rozpočet Městského kulturního střediska
- klesl oproti loňskému roku - bude znovu otevřeno (O. Skripnik přislíbil navýšení)
- všechny akce města by měly směřovat k Městskému kulturnímu středisku - pokud bude
adekvátně navýšen rozpočet
- Komise doporučuje rozpočet 30.000 za každou akci (Košíkářský 30.000 a Vánoční 30.000)
Termín dalšího zasedání je 14.4. 2015 v 19:30

