Zápis z jednání Komise pro kulturu a cestovní ruch, 9.6.2021

Přítomní členové:
Ing. Simona Schellová, Jaroslav Wagner, Mgr. Martin Veselý, Jaroslav Špička,
Vladimír Valeš, Mgr. Radka Filková

1. Členové Komise pro kulturu a cestovní ruch (dále jen KKCR) projednali
návrhy na dofinancování akcí v rámci Dočesné jinak 2021 na základě
zaslaných žádostí a shodli se na následujícím:
- Roman Weigert, Ramon Cafe – Šanson a swing zní Žatcem – navýšení
příspěvku o 10.000 Kč, celková výše příspěvku 40.000,00 Kč,
- Jan Bizoň – Sraz rodáků a přátel obce Záhoří 2021 – příspěvek ve výši
15.000,00 Kč,
- Jan Bělohlávek – 2. muzika pod Majákem – navýšení příspěvku
o 6.000,00 Kč, celková výše příspěvku 16 000,00 Kč,
- Milan Hořejší – Žatecká Dočesná jinak 2021 – navýšení příspěvku
o 29.000,00 Kč, celková výše příspěvku 150.000,00 Kč
2. Členové Komise pro kulturu a cestovní ruch (dále jen KKCR) projednali
žádost od spolu A dál, z. s. na akci Žatecké dvorky a shodli se akci
nepodpořit, a to z důvodu pozdního podání žádosti, taktéž z nedostatku
financí v programu Dočesná jinak 2021.
3. Členové Komise pro kulturu a cestovní ruch (dále jen KKCR) projednali
usnesení z Dopravní komise, a to:
Usnesení č. 277/21 ze dne 19.04.2021:
Zápis dopravní komise
1.2. Rada města Žatce projednala usnesení dopravní komise č. 12/21 a bere na
vědomí doporučení dopravní komise na schválení dotace Českému klubu turistů
ve výši 50.000,00 Kč na vybudování Turistického okruhu Žatcem a okolím a dále
ukládá místostarostovi města Jaroslavu Špičkovi předložit tento záměr Klubu
českých turistů k projednání do komise rady města pro kulturu a cestovní ruch a
zajistit ve spolupráci s odborem Kancelář úřadu zahrnutí tohoto turistického
okruhu do propagačních materiálů města.

K tomuto usnesení byl panem Bělohlávkem (KČT) dne 27.5.2021 e-mailem
upřesněn požadavek o příspěvek na vybudování Turistického okruhu Žatcem
v celkové výši 20.000,00 Kč, na kterém se členové KKCR shodli.
4. Členové KKCR se shodli se na příspěvku ve výši 30.000,00 Kč, a to spolku
Historic Velká Černoc na akci s názvem Doubravanka aneb hudební
evergreeny míří k seniorům v návaznosti na jednání KKCR dne 6.5.2021,
kdy byl příspěvek v rámci Dočesné jinak 2021 zamítnut a navržen
k projednání v rámci příspěvků pro ostatní organizace pro rok 2021.
Vzhledem k tomu, že spolek Chmelobrana oznámil nečerpání příspěvku
pro rok 2021 na akci s názvem Chmelfest, KKCR doporučuje tyto finance
využit právě pro podporu zmíněné akce spolu Historic Velká Černoc.
5. Ing. Simona Schellová informovala členy KKCR o změně termínu a místě
konání akce Underwall (podpořeno z programu Žatecká dočesná jinak
2021) – z původního termínu 4.9.2021 se termín mění na 17.7.2021 a místo
konání se přesouvá z ul. Nákladní (rampy) na jih – ul. Mládežnická –
prostor zásobovací rampy.

V Žatci dne 11.6.2021
Ing. Simona Schellová
předseda Komise pro kulturu a cestovní ruch

