
Zápis ze schůze č. 1 ŠKOLSKÉ A KULTURNÍ KOMISE ze dne – 23.1.2019

Přítomni byli: Dana Svobodová
Jiřina Trunková
Dana Dlouhá
Martina Hanzlová
David Bidlo
Dana Sobotková

                         Eva Kratochvílová
Martina Klementová

                          Adéla Kummerová
Pavel Šebesta

Hosté: Hana Nečasová – radní

Omluveni: 0

Nedostavil se: Čeněk Hlavatý

Program:  
1. Jmenování členů komise
2. Poučení o povinnosti zachovávat mlčenlivost
3. Informace o zpracování osobních údajů a poučení o právech subjektu údajů v souvislosti 

s ochranou osobních údajů
4. Poděkování za práci členům komise v minulém volebním období
5. Plán akcí a návrh rozpočtu KK pro rok 2019
6. Diskuse
7. Doporučení pro radu

1. Členové komise převzali nové jmenování do kulturní a školské komise, které potvrdili 
svým podpisem; dokumenty byly předány paní Martině Hanzlové

2. Všichni členové komise byli poučeni o povinnosti zachovávat mlčenlivost o osobních a
citlivých údajích, se kterými se při výkonu své funkce dostanou do kontaktu. Poučení 
podepsali a předali paní Martině Hanzlové.

3. Všem členům komise bylo předáno poučení a vysvětlení, jak budou zpracovávány 
jejich osobní údaje městem Mšenem.

4. Paní radní spolu s předsedkyní komise poděkovali členům komise za jejich minulou 
práci a popřáli jim mnoho úspěchů při výkonu jejich funkce v dalším období.



5. Plán akcí byl společně navržen včetně financování jednotlivých akcí, doladěn bude na 
příští mimořádně svolané schůzce, do které předsedkyně komise zjistí možnost 
dofinancování akce k oslavám 17.listopadu nad rámec rozpočtu – domluví si schůzku 
s panem starostou.
Zůstávají tradiční akce, nově bude zařazen koncert dechové hudby, aby byl kulturní 
program města zacílen i na starší obyvatele města Mšena; 
Ve větším rozsahu je plánována akce k výročí 30 let od Sametové revoluce – 17. 
listopad 1989 – plánována je na více místech souběžně, předpokládá se větší 
návštěvnost, tak aby se lidé dle svého zájmu mohli rozptýlit v centru města. Je 
v plánu větší koncert v sokolovně, písničkář a výstava na radnici, beseda 
v evangelickém kostele. Jde zatím o návrh realizace, na kterém se bude ještě 
pracovat a upřesňovat se.
Plán akcí zpracuje do finální podoby Dana Svobodová a to včetně financování dle 
podkladů komise, projedná s panem starostou další financování nad rámec 
stanoveného rozpočtu a předá ho komisi ke schválení na rychlé pracovní schůzce 
13.2.2019. ( schůzka proběhla a komise se na předloženém návrhu shodla a 
doporučila ho předložit radě města ke schválení).

6. Diskuse: paní Klementová navrhuje akci bigbítový večer, na který by se pozvalo 
několik známých umělců z řad našich chalupářů. Vzhledem k připravované finančně 
náročné akci k výročí Sametové revoluce se komise domluvila na odložení této akce 
na příští rok.

7. Kulturní a školská komise města Mšena doporučuje radě schválit předložený plán akcí
včetně návrhu jeho financování.

Zápis provedla: Svobodová Dana


