2. zápis z jednání Komise kultury, školství a cestovního ruchu
29. 1. 2020
Soběslav
Přítomni:

A. Krejčová, J. Palasová, D. Líkařová, P. Srncová, M. Pimperová

Omluveni:

I. Molíková

Přizváni:

I. Mrkvica (Rolnička)

Program:
1. Mobilní prodejní stánky – výběr dodavatele
2. Sestavení kulturního programu akce „Rolničkový trh a rozsvícení vánočního stromu“ 2020
3. Různé
1. Mobilní prodejní stánky
Komise dle zadání Rady města vybrala na základě poptávkového řízení potenciálního dodavatele mobilních
dřevěných prodejních stánků. Ve výběru byla zohledněna cena a technické zpracování konstrukce a jejího krytí.
Radě města bude předložena cenová nabídka a vizualizace celého stánku. Na výběru dodavatele a tipu stánku
komise spolupracovala se zástupcem Rolničky, který má zkušenosti se stánkovým prodejem.
2. Sestavení kulturního programu akce „Rolničkový trh a rozsvícení vánočního stromu 2020“
Komise ve spolupráci se zástupcem Rolničky sestavila návrh kulturního programu této akce, která se bude konat
v sobotu 28. 11. 2020. Byl také stanoven předběžný rozpočet akce, který bude předložen Radě města.
Komise také předběžně vytipovala kapely a umělce, které by oslovila v předstihu na akci rozsvícení vánočního
stromu už pro rok 2021, a tím si zajistila volný termín účinkujících.
Na dalších jednáních se bude komise zabývat otázkou zapojení škol a případně dalších institucí do programu
rozsvícení vánočního stromu.
3. Různé
Komisi byl předložen návrh možných kulturních a společenských akcí k výročí 630 let udělení statutu města
Soběslavi, které se koná letos. Akce by mohly připomínat toto výročí celý rok a přirozeně tak doplnit běžnou
nabídku akcí v Soběslavi. Na základě návrhů bude zahájeno jednání s městskou knihovnou („Noc literatury“,
„Noc s Andersenem“), s Blatským muzeem, s kulturním domem („Noc divadel“). Hlavním spojujícím tématem by
mohly být „královská privilegia“, Gotika, „první“ Rožmberkové v Soběslavi.
POZN: Body programu jednání byly předem předjednány s předsedkyní komise a ta následně se závěry a návrhy
komise souhlasí.
Termín příštího jednání: únor 2020
Zapsala: Michaela Pimperová, 30. 1. 2020

