Zápis z jednání Komise pro kulturu a cestovní ruch, 16. 9. 2020
Přítomní členové:
Ing. Simona Schellová, Mgr. Radka Filková, Jaroslav Wagner, Mgr. Martin Veselý,
Jaroslav Špička, Vladimír Valeš, PhDr. Radmila Holodňáková
1. Ing. Schellová informovala Komisi pro kulturu a cestovní ruch (dále jen KKCR)

o přijetí žádostí o finanční příspěvky. KKCR projednala a doporučuje radě
města schválit udělení finančního příspěvku těmto žadatelům:
- spolku Budík, z. s. na akci Noc literatury 2020 ve výši 3.200 Kč
- Mgr. Zdeňku Srpovi na akci 50. let Aquariusu, na scéně Dočesné ve výši
18.000 Kč
U žádosti spolku Budík, z. s. bylo upřesněno využití finančních prostředků (v
žádosti je uvedeno na pronájem prostor, což se vzhledem k současné situaci
mění, a to na akci venkovní, kde bude příspěvek využit na nákup potřebného,
poté v rámci smlouvy vyúčtován).
2. KKCR prodiskutovala žádost o příspěvek p. Brehma, jelikož nesplňuje

náležitosti, bude vyzván k podání standardní žádosti. Zodpovídá: Schellová,
Špička.
3. KKCR diskutovala akci Advent, S. Schellová informovala ostatní členy o

termínu na zvonohru – a to 13. 12. 2020. Program bude nadále řešen
jednotlivými organizacemi, které osloví spolky aj. ke spolupořádání.
4. Členové KKCR diskutovali problematiku uzavření budovy Jitřenky, která

sloužila loutkohereckému sdružení Jitřenka, spolku Kajetánek a divadelnímu
spolku Opera. P. Špička objasnil situaci z jednání rady města ze dne 31. 8.
2020, p. Veselý popsal letité řešení problematiky této budovy. Po dlouhé
diskusi bylo dohodnuto, že prioritou je nalezení náhradních prostor pro
zajištění činnosti všech výše uvedených spolků. Tedy prostor pro přípravu
nových inscenací a her a jejich uvádění. Součástí musí být i prostory pro
uskladnění příslušného fundusu všech spolků. KKCR navrhuje některé
stávající prostory ve městě, například půdu nad Sladovnou s využitím sálu
v patře Sladovny, bývalou Čajovnu na nám. Svobody a uprázdněné prostory
po Městské policii v čp. 126.
KKCR tímto žádá radu města o zajištění urychleného hledání náhradních
prostor pro divadelní spolky a sdružení, a návrh budoucího trvalého řešení,
který bude součástí plánu investic města na rok 2021.
5. KKCR diskutovala proběhlé akci v rámci projektu Žatecká Dočesná jinak. Tuto

akci hodnotí kladně, na příští schůzce KKCR bude projednán návrh pro další
roky včetně možného upřesnění pravidel pro možné dotace akcí soukromých
subjektů.

V Žatci dne 17. 9. 2020
Ing. Simona Schellová
předseda Komise pro kulturu a cestovní ruch

