
Zápis komise kultury a mládeže 
 
Číslo jednání: 9/2015 

Datum konání: 01.12.2015 

Předsedající: Bc. Hana Čížková 

Přítomní: Mgr. Alžběta Cibochová, Antonín Wagner, Barbora Zálohová, 

Mgr. Josef Beránek, Božena Beňová 

Nepřítomní: Jiří Stibor 

Omluveni: Bc. Barbora Jelínková, Mgr. Ladislav Stýblo 

Hosté:  

Zapisovatel(ka): Michaela Vedralová 

 

 

 

Zápis 

 

Jednání komise kultury se uskutečnilo 1. 12. 2015 v Divadle Horní Počernice, Votuzská 379/11, 

Praha 9 – Horní Počernice. 

 

Jednání zahájila paní předsedkyně Bc. Hana Čížková v 17:15 hod.      

 

Aktualizace Strategického plánu hl. m. Prahy 

Všem členům komise byl dne 13. 11. 2015 tajemníkem elektronicky zaslán k prostudování a 

vyjádření případných připomínek Strategický plán. Všichni přítomní členové se shodli, že k 

tomuto plánu nemají žádné připomínky.   

 

Stodola na Chvalské tvrzi 

Paní předsedkyně zhruba nastínila záměr k plánované rekonstrukci stodoly na Chvalské tvrzi. 

Památkáři už projekt schválili, ale z důvodu dalších povolení se bude jednat o dlouhodobou 

záležitost.     

 

Dotace v oblasti kultury pro rok 2016 

Z důvodu rozpočtového provizoria zatím komise nebude projednávat a schvalovat Zásady pro 

poskytnutí dotace v oblasti kultury pro rok 2016.    

 

Rekonstrukce knihovny 

Paní Beňová seznámila všechny přítomné s postupem rekonstrukce knihovny, se kterým je velmi 

spokojena. Pokud bude vše bez problémů pokračovat, domnívá se, že v dubnu nebo květnu, 

nejdéle však v září by mohla být knihovna nově otevřena. Byla by ráda, kdyby mohla být v nově 

vytvořených prostorách čajovna a kavárna. Legislativa však neumožňuje vykazovat této 

příspěvkové organizaci zisk, proto musela od tohoto záměru ustoupit. Proběhla diskuse o dalších 

možnostech využití prostor. 

 

Výstavba pobočky České pošty, s.p.  

Paní předsedkyně zmínila výstavbu pobočky České pošty. Uvedla, že je hotový projekt stavby. 

Nový ředitel divize Správy majetku České pošty ale nemá o pronájem budovy zájem. Sama by 

měla představu, že by tu mohla být ZUŠ nebo DDM. Další členové se zapojili s návrhy využití.   

    

Další termín zasedání komise zatím nebyl stanoven. 



 

Pozvánka na příští jednání bude všem členům komise zaslána včas elektronickou formou. 

 

 

             

                                                     Bc. Hana Čížková 

                                                                   předsedkyně komise kultury a mládeže v.r. 

 
 


