MĚSTO JÍLOVÉ

Komise kulturní, sportovní a pro rozvoj města
Zasedání č.: 18-2021/09 - KKSR

Místo jednání:

Kancelář č. 24, MěÚ Jílové

Datum a čas jednání:

20. 9. 2021 (začátek: 16 hod. konec: 18:15 hod.)

Specifikace jednání:

pravidelná schůze

Přítomni:

viz prezenční listina v příloze

Program jednání:

1. Úvod – zahájeno zasedání komise.
2. Seznámení členů KKSR s plánem kulturních akcí akcí na rok 2022
(informace od E. Horové a I. Bílkové: vzhledem k omezením kultury v roce 2020 a také 2021
vychází plán z akcí loňského a letošního roku, tj. akcí, které nemohly být uskutečněny, ale
nadále zůstávají také akce, které jsou v Jílovém již tradiční. Obměňuje se jejich náplň.)
-

projednání plánu kulturních akcí na rok 2022 (viz příloha)

-

projednání času ukončení u vybraných kulturních akcí – KKSR souhlasí s návrhem
uvedeném v poznámkách plánu k jednotlivým akcím, které končí v pozdních nočních
hodinách)

-

změny kulturních akcí v rámci Letních slavností – k navrženému folkovému
odpoledni, koncertu kapely a letní zábavě – návrh možnosti na sjednocení, případně
změna některé z uvedených akcí, a to na akci pro děti v letních prázdninových
měsících či jiný pořad (např. sportovní odpoledne např. dle nabídky od J. Váňa –
TAJV (nabídku obdržela MST), pohádka, kouzelník apod. nebo např. Youtuber FIZI)

-

konzultace o akci Jílovská challenge 2022 - členové KKSR navrhli převzít tuto akci.
Samostatně ji budou pořádat jako fyzické osoby. Akce plánují financovat z dotace
z rozpočtu města Jílové, a to na základě předložené žádosti o dotaci a uzavřené
veřejnoprávní smlouvy mezi jimi a městem. Město budou žádat o výpůjčku
potřebného vybavení (párty stany, sportovní vybavení atd., které je pro tuto akci
využíváno). Ostatní související organizační i provozní záležitosti si budou řešit sami
jako pořadatelé akce.

-

kurzy tance – diskuze o termínech kurzů – návrh na 3. pololetí 2022- dle členů KKSR
– přeložit na měsíce 01 - 04/2022, v týdnu – Po-Pá v odpoledních hodinách, nutné
zajištění tanečních mistrů co nejdříve, jelikož je velký zájem a nedostatek lektorů

-

návrh rozšíření počtu letních kin – dohoda dle možností, napasování na termíny dle
vyhlášky

3. Konzultace o již proběhlých kulturních akcích v roce 2021:
- ukončení akcí – dle informací z jednání ZMJ – předčasné ukončení akcí v čase 22:00 návrh na prodloužení
(I. Bílková – akce, kterých se týká ukončení v nočních hodinách a které jsou uvedené v OZV
o výjimečném zrušení nebo zkrácení doby nočního klidu nekončí ve 22.00 hod. Akce končí
nejdříve v cca 23.00 hod. s tím, že poté probíhá úklid, skládání pódia apod., tak aby vždy byla
dodržena OZV. Ze zkušeností je zřejmé, že se nedá dodržet daný harmonogram – „skluzy“ při
přípravách, výměnách nebo prodloužení vystoupení jednotlivých umělců, technické problémy
atd.)
- konzultace o akcích konaných v České Kamenici – velmi dobré hodnocení, známí
interpreti a kapely, konzultace o možnostech financí a zajištění jejich požadavků
4. Termín zasedání KKSR je stanoven na: Termín bude navržen po dohodě členů KKSR.

Zápis provedla v Jílovém, dne 23. 9. 2021
Ivana Matušková, v. r.
Předsedkyně KKSR

