Komise pro spolkovou činnost a komunitní život
Zápis z 4. jednání komise dne 27. května 2015
Místo konání: MěÚ Černošice – Riegrova, kancelář starosty města
Přítomni: Filip Kořínek, Barbora Malá, Magdaléna Voldřichová, Josef Barchánek, Marek
Jeřicha, Petra Stejskalová, Adéla Červenková
Omluveni: Georgi Bečev, Pavel Jahelka, Karel Müller, Michal Vlček
Průběh jednání:
První černošický jarmark/dětský den/přivítání královského průvodu
- akce se uskuteční 6. června ve Sportparku u Berounky; v rámci oslav výročí 900 let
- organizaci a program mají na starost J. Barchánek, B. Malá a odbor kultury
- třeba zajistit: fotograf (AČ), plakáty + letáčky do škol a školek (AČ), přívod elektřiny ze
staré hasičárny + rozvaděč (AČ – Technické služby), IL – logo oslav + seznam akcí na
titulní stranu (AČ – editorka IL)
- přivítání královského průvod – dar od města: 9 balónků a fotka pro císaře, dále pak
žádost o udělení povolení vybírat mýtné na cyklostezce
Informace od patronů ze schůzek se zástupci spolků:
1/ Marek Jeřicha: Sdružení Skatepark – nové vedení; postrádají některé prvky; problém se
zadržováním vody, která neodtéká (v oblasti valu) – žádost o vysazení zeleně; požadavek
zveřejnit v místě skateparku upozorňující ceduli, že vstup není vhodný pro děti
2/ Petra Stejskalová: Hudební škola P. Hokra – nepovažují se za spolek, jelikož se jedná o
podnikatelskou činnost
Kulturní koncept města + grantový systém:
- v současné době se touto problematikou zabývá Grantový výbor – požadavek na možnost
konzultace dokumentu před jeho zveřejněním
- před schvalováním grantů v r. 2016 požadavek na možnost nahlédnutí podaných žádostí a
případně je připomínkovat (poskytnout Grantovému výboru případná doporučení)
SMS rozhlas:
- kritéria využití pro občany – dotaz na starostu – v současné době se mění systém, kritéria
budou vytvořena až na základě možností tohoto nového systému
Redaktorka Informačního listu:
- na základě zveřejnění inzerátu v IL a webu města se přihlásily dvě zájemkyně – dle
zaslaných životopisů bylo odsouhlaseno požádat obě, aby se zúčastnily Černošického
jarmarku, o akci napsaly článek a na základě této spolupráce se rozhodne o dalším postupu
Příští jednání komise se uskuteční na základě domluvy přes aplikaci Doodle.
Zapsala Adéla Červenková

