Zápis č. 2
z jednání Komise pro kulturu
Rady města Prostějova
ze dne 19. 3. 2021
(hlasování formou per rollam)

Účastnili:

Neúčastnili:

Lukáš Andrýsek – předseda

Jan Páleník

Roman Karšulín

Ladislav Juhász

Mgr. Oldřich Václavík

Miroslav Hasa

Ing. Petr Lysek

Hana Gottwaldová

Vojtěch Burda

Ing. Roman Vejmola

Mgr. Lukáš Skládal
PhDr. Ivana Vaňková
Mgr. Pavla Vašková
Václav Kopka
JUDr. Josef Augustin
Jonáš Proser
David Vysoudil, Dis

Dagmar Cásková - tajemnice
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Program:
1) Úvod – jednání – e-mailová komunikace členů komise
2) Žádosti o poskytnutí dotace na podporu celoroční činnosti a jednorázových akcí
v oblasti kultury na rok 2021 (hlasování per rollam)
3) Závěr

K bodu 1)
Z důvodu epidemiologické situace a vyhlášených vládních opatřeních bylo pohotově
plánované jednání komise pro kulturu dne 3. 3. 2021 zrušeno. Hlavním bodem programu
odvolaného jednání bylo projednání žádostí o poskytnutí dotace v oblasti kultury na rok
2021 na podporu celoroční činnosti a na podporu jednorázových akcí.
Lukáš Andrýsek, předseda komise navrhl členům projednat jednotlivé žádosti samostatně
s konečným hlasováním formou per rollam (e-mailová komunikace).
K bodu 2)
Tajemnice komise zaslala e-mailem dne 4. 3. 2021 všem členům komise pro kulturu
veškeré podklady k žádostem o poskytnutí dotace na rok 2021 v oblasti kultury (celoroční
činnost a jednorázové akce) k prostudování. Termín pro posouzení a podání možných
protinávrhů k jednotlivým žádostem byl stanoven členům komise do 7. 3. 2021.
Předseda komise ve spolupráci s tajemnicí komise zpracovali dne 15. 3. 2021 vyjádření
členů do tabulky se závěrečným hodnocením hlasování per rollam viz příloha č. 1 a
příloha č. 2, které jsou nedílnou součástí zápisu ze dne 19. 3. 2021. Předložená
doporučující stanoviska komise k žádostem o poskytnutí dotace v oblasti kultury na rok
2021 budou předloženy k projednání na schůzi Rady města Prostějova dne 8. 4. 2021
(zajistí Dagmar Cásková, tajemnice komise a referentka Odboru školství, kultury a sportu
MMPv).
K bodu 3)
Lukáš Andrýsek, předseda komise poděkoval všem členům za spolupráci. Další jednání
komise je plánováno na 21. 4. 2021. Čas, místo a program jednání bude dodatečně zaslán
e-mailem členům komise na základě aktuálního stavu epidemiologické situace.

……………………………….
Lukáš Andrýsek v. r.
předseda komise

Prostějov, 19. 3. 2021
Zapsala: Dagmar Cásková v. r., tajemnice komise
Přílohy:
Příloha č. 1 – Dotace v oblasti kultury na rok 2021 – celoroční činnost
Příloha č. 2 – Dotace v oblasti kultury na rok 2021 - jednorázové akce
-2-

