Zápis č. 2016/07
z jednání Kulturní komise
konané dne 11. října 2016 v Hrabové

Přítomni: Kopitzová V., Houžvička M., Orkáč R., Kročková V.
Hosté: Slepička M, Tajchmanová J.
Neomluven: Jochec F.
Návrh programu:
 Rozpočet Kulturní komise pro rok 2017
 Návrh programu „Dne oslav vzniku Hrabové“
 Žádosti o příspěvky z rozpočtu MOb Hrabová
 Beseda o bylinách
 Vypouštění lampiónů
 Rozsvícení stromu
 Různé
Ad 1) Rozpočet Kulturní komise pro rok 2017
Byl navržen program kulturní komise pro rok 2017 včetně finančního
plnění a tento bude předložen k jednání radě městského obvodu a
začleněn do rozpočtu obce. Tento návrh P. Kopitzová rozešle všem
členům k případnému doplnění.
Ad 2) Návrh programu „Dne oslav vzniku Hrabové“
Byl předložen 1. Návrh programu „Dne oslav vzniku Hrabové“, který
bude postupně upravován. K jednotlivým bodům budou přiřazeny
finanční prostředky, tak aby celková částka vynaložená na program
tohoto dne mohla být zařazena do rozpočtu obce pro rok 2017. Tento
návrh P. Kopitzová rovněž rozešle všem členům k dalšímu doplnění.
Pan M. Slepička seznámil komisi s plánovanou výstavou „Hrabovské
obecní a jiné kroniky“ a představil připravovanou publikaci „Historie
obce Hrabová“
Ad 3) Posouzení žádosti o přidělení finančních prostředků z rozpočtu obce
P. Tajchmanová zašle kulturní komisi žádosti o přidělení finančních
prostředků z rozpočtu obce k posouzení. Komise se vyjádří do konce
října 2016.
Ad4) Beseda o bylinách dne konaná dne 8.11.2016
Úkoly zůstávají viz. zápis ze září 2016. Vzhledem k velkému zájmu o
tuto besedu bude P. Kročková evidovat zájemce o besedu, k zajištění
míst v zasedací místnosti. Kapacita místnosti cca 45 míst.
Ad 5) Vypouštění lampionů 18.11.2016.
Konání akce bude řešeno vzhledem k povětrnostním podmínkám.
Plakáty zajistí R.Orkáč, vyvěšení F. Jochec.
Ad 4) Rozsvícení stromu
Rada obvodu schválila zakoupení osvětlení. Doprovodný program je
objednán.
Ad 7) Různé

Vzhledem k tomu, že se schůzka protáhla na cca dvě hodiny nebyl
dán prostor pro projednání návrhu pořízení pamětní desky V.
Závadovi. Bude řešeno na příští schůzce.

Další schůze 9.11.2016 v 16.30 hod.

