
 
 
Otevřený dopis ODS odpověď 
 
Na otevřený dopis členu ODS ze dne 13.8. 2012 odpovídáme následovně : 
 

1. Rozpočet 100.000,- Kč na pouť odpovídá částce vynakládané na pouť v předešlých 
letech. S občanským sdružením FESTIVE   byla sepsána smlouva  pouze na zajištění 
kulturního programu. Sdružení zajišťuje úspěšně obdobný program i pro další okolní 
města. Agentury vesměs neúčtují svůj zisk ale pouze zprostředkovávají umělce. 
Vyrovnání mezi umělcem a agenturou je otázkou jejich dohody. Výhodnější je tedy 
pro město  nasmlouvat  celý program od jedné agentury, než jednat s každou 
agenturou zvlášť.  Co se předražené položky týče (o 25 až 50 %) zde je třeba 
konkretizovat. Dle našeho pohledu jsou všechny položky přiměřené.  
 

2. Přesunutí do parku je jednou z možností jak udělat celou akci jinak. Poslední dvě akce 
Dětského dne ukázaly, že podobné aktivity zde lze realizovat.  Samozřejmě si 
pořadatelé uvědomují riziko, které může nastat v případě nepříznivého počasí, proto je 
počítáno s omezením pohybu vozidel po parku  a celkovou regulací zátěže zeleně. 
V dalších letech počítáme s případným  propojením náměstí s parkem přes Nerudovu 
ulici, ale to bude vyžadovat navýšení rozpočtu na celou akci(rozpočet města, sponzoři, 
vstupné). Vedení města je přesvědčeno, že je na čase začít hledat úplně novou tvář této 
tradiční městské akce, a to tak  aby kromě občanů města přilákala i další návštěvníky.  

 
3. V době rozhodnutí ohledně změny koncepce Mariánské pouti byla již provedena 

uzávěrka  Kamenických novin. Důvodů proč k tomu došlo je mnoho, ale jeden 
z nejhlavnějších je dlouhodobě podfinancovaný rozpočet Domu kultury na pořádání 
kulturních akcí. To se chce vedení města koncepčně vyřešit při přípravě rozpočtu 
2013.   

 
4. Kromě první verze plakátu se již připravuje verze druhého plakátu aktualizovaná 

včetně znaku města. První rychlá verze plakátu vznikla aby byla veřejnost co nejdříve 
informována.   

 
5. Výtěžek vstupného bude použit pouze na další náklady spojené s poutí. Výběrem 

vstupného byla pověřena příspěvková organizace města Dům kultury, která provede 
přesné vyúčtování.  Vstupné bylo stanoveno v dolní hranici obvyklého vstupného. 
Výběr vstupného pak poslouží mimo jiné k informaci jaká je skutečná návštěvnost 
pouti. Tato informace může být použita k případnému oslovení potenciálních sponzorů 
v příštích letech. 

 
6. Rada města nevidí důvod proč tyto odpovědi zveřejňovat na webových stránkách 

města. Občanům města zde ale poskytneme přesnější informace o pořádání pouti 
včetně podrobného vyúčtování.  

 
 

Rada města Česká Kamenice 
 
 
 


