
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ KOMISE KULTURY A ŠKOLSTVÍ
konaného dne 6. 10. 2021 od 14,00 hodin v budově Městské knihovny

Přítomni: PaedDr. J. Luštinec, Mgr. M. Král, I. Honců, V. Zvelebilová, Mgr. J. Paulů (do 14,45), Mgr. V.

Korbelář, H. Kotasová
Omluvení: Mgr. B. Hlaváčová, Mgr. M. Králová

1. DOPORUČENÍ RADĚ MĚSTA (ZASTUPITELSTVU MĚSTA)
Všichni přítomní členové komise vyjádřiti souhlas se záměrem zrušit knihovnu jako organizační složku města a

začlenit ji do příspěvkové organizace Společenský dům Jilm.

2. PODNĚTY PRO MĚSTSKÝ ÚŘAD

3. OSTATNÍ

• J. Luštinec zahájil komisi, přivítal všechny členy a vyjádřil uspokojení, že po dlouhé době nucené

pauzy (covid) může komise opět pracovat.

• J. Luštinec, J. Paulů a V. Zvelebilová seznámili členy komise s připravovaným záměrem zrušit

knihovnu jako organizační složku města a začlenit ji do příspěvkové organizace Společenský dům

Jilm. Zároveň se uvažuje o přestěhování knihovny do čp. 70 (Tržnice řemesel). Jednánf o těchto

změnách již probíhají, návrh organizační změny předloží starosta zastupitelstvu. Komise

jednomyslně záměr podpořila.

• J. Luštinec: Připravuje se pískovcová pamětní deska Stanislava Zindulky. Proběhly Dny

evropského dědictví, návštěvnost akcí byla dobrá.

• J. Paulů: návštěvnost kulturních akcí klesla, situaci komplikuje epidemiologická situace, která je

stále nejistá. Nejistota panuje i okolo pořádání vánočního jarmarku, zatím je snaha, aby se

uskutečnil.

• V. Korbelář: Na ZŠ Komenského proběhla rekonstrukce střechy, nyní se připravuje se celková

modernizace historické budovy, zatím ve fázi projektových příprav a žádostí o dotace z ROP.

• M. Král: situace školy stabilizovaná, nový obor SZŠ se osvědčil, třídy jsou naplněné.

• V. Zvetebilová informovala o proběhlých a připravovaných akcích v knihovně.

4. ÚKOLY
— H. Kotasová osloví nového ředitele ZŠ Jana Harracha Mgr. Otakara Kudrnáče, aby se stal členem komise a

nahradil tak Mgr. Oldřicha KuNka, který odešel do důchodu.

Konec jednání v 15:15

Datum vyhotovení zápisu 8. října 2021

Z aedDr. Jan Luštinec Helena Kotaso á

předseda komise zapisovatelka


