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Č. j.: OPS/126341/10 

Počet listů dokumentu: 2 

                                                                                                          Zn.: ZS/27/RMH/2010 

 
Rada  města  Havířova  

usnesením č. 138/4RM/2010 ze dne 15.12.2010 schválila tento: 

 
Statut komise kulturní a letopisecké 

 
I. Náplň činnosti  

 
a)  Iniciativní funkce (návrhy, podněty) 

 

1. Komise předkládá Radě města Havířova (dále jen RMH) podněty a návrhy k přijetí  

    potřebných opatření na úseku  rozvoje kultury ve městě.   

 

2. Předkládá RMH návrhy na: 

    a) úpravy koncepce kultury ve městě, 

    b) koordinaci kulturních aktivit ve městě tak, aby vynakládané finanční prostředky 

        z rozpočtu města byly účelně využity, 

    c) každoroční  vyhodnocení anket na „Osobnost kultury“ a „Talent roku“. 

 

3. Navrhuje RMH své členy: 

    a)  do komisí pro hodnocení veřejných zakázek v oblasti kultury, 

    b) do komise pověřené výběrovým řízením nového  kronikáře města (předsedu a 

        místopředsedu komise). 

 

b) Poradní funkce ( vyjádření, stanoviska)   

 

1. Komise plní funkci odborného poradního orgánu Rady města Havířova v oblasti kultury.  

 

2. Předkládá RMH k projednání svá stanoviska: 

    a)  k umístění uměleckých děl a památek ve vlastnictví města, 

    b)  k poskytnutí finančních dotací  z rozpočtu města jednotlivým žadatelům, 

    c)  k návrhům pronájmu nebytových prostor ve vlastnictví města  jako ateliéry. 

 

3. Předkládá  RMH ke schválení kroniku města. 

 

II. Rozsah oprávnění  

 

1. Komise průběžně hodnotí rozpracovanost kroniky města. 

 

2. Komise úzce spolupracuje a koordinuje práci kronikáře města, soustřeďuje materiály a  

    náměty pro jejich zapracování do kroniky města. 
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3. Komise spolupracuje s magistrátem města a příspěvkovými organizacemi na zpracování a  

    případných úpravách koncepce kultury ve městě. 

 

4. Komise projednává náměty a připomínky občanů v oblasti kulturních aktivit ve městě. 

 

5. Členové komise se účastní kulturních akcí ve městě dotovaných z rozpočtu města a    

    k získání přehledu o účelnosti využití dotací. 

 

6. Členové komise se účastní kulturních akcí pořádaných městem a  příspěvkovými 

    organizacemi města. 

  
7.  Komise je oprávněna požadovat od příslušných odborů MMH  ekonomické informace  
     pro provádění analýzy  potřebnosti a účelnosti vynakládání poskytnutých dotací města   
     na jednotlivé dotované projekty 
 

III. Ostatní 

 

1. Jednání komise se řídí Jednacím řádem komisí RMH zn. ZS/23/RMH/2010 ze dne 

    15.12.2010. 

 

2. Komise se při své činnosti řídí platnými zákony i vyhláškami, vnitřními předpisy MMH, 

    usneseními orgánů města a plánem činnosti komise.  

 

3. Komise může požádat RMH o změnu a doplnění tohoto Statutu. 

 

4. Tímto Statutem se ruší Statut kulturní a letopisecké komise zn. ZS/44/RMH/2007 ze dne   

    7.2.2007,  ve znění Dodatku č. 1 zn. ZS/45/RMH/2007 ze dne  27.6.2007. 

 

5. Tento Statut nabývá účinnosti dnem  15.12.2010. 

 

 

 

 Za Radu města Havířova: 

 

 

 

 

 

Ing. Zdeněk Osmanczyk,v.r.                           Ing. Eduard Heczko,v.r. 

primátor města       náměstek primátora 

 

 


