
Pro zasedání zastupitelstva města 

dne 12. února 2015 

 

Historická konference a sborník – informace o financování  
 

Předkládá a zpracoval:  Ing. Pavel Bartoníček, zastupitel města 

 

Zdůvodnění: 

Na programu 2. zasedání zastupitelstva dne 22. 12. 2014 byla informace o organizování historic-

ké konference Slaný a Slánsko ve 20. století, pro jejíž 8. ročník, plánovaný na sobotu 7. listopa-

du 2015, bylo vybráno téma Válka v nás, my ve válce - Slaný a Slánsko ve XX. století.  

 

Protože na prosincovém zasedání neprošel návrh na vyčlenění 60.000,- Kč pro pořádání konfe-

rence a vydání sborníku z rozpočtu města pro rok 2015, byl následně požádán starosta města, 

který konání konference poskytl osobní záštitu, zda je možné pro rok 2015 počítat s nějakou 

částkou, kterou může z reprefondu či jiných finančních zdrojů, do rozpočtu města dosud nezapo-

jených, pro historickou konferenci a sborník uvolnit. 

 

Odpovědí, zaslanou dne 28. 1. 2015 pan starosta sdělil:“ Bohužel vzhledem k tomu, že chceme 

udržet vyrovnaný rozpočet a město má jiné priority než pořádaní konference pro úzký okruh zá-

jemců, což platí i o tisku sborníku, neuvažuji o tom, že bych poskytl jakoukoli částku z fondu 

starosty či jiných zdrojů, jak navrhujete.“ O situaci jsou členové zastupitelstva dostatečně infor-

mování díky elektronické komunikaci předkladatele materiálu se starostou města. 

 

Bylo by možné na tomto či následujícím zasedání požádat zastupitele o přehodnocení jejich za-

mítavého „politického“ názoru, protože finančních prostředků, ze kterých by bylo možno částku 

na konferenci a sborník poskytnout je dostatek nejen v rezervě finančního odboru (cca 3,1 mil 

Kč), či v rezervě z hospodaření minulých let (cca 50 mil. Kč), ale i v příjmech do rozpočtu dosud 

nezapojených (např. plánované příjmy z činnosti DSO Terra Prosperita v odhadované výši 

700.000,- Kč). Politická vůle k pozměňovacímu návrhu rozpočtu však byla jasně deklarována 

hlasováním (9 pro, 9 proti, 8 se zdrželo). A to i přesto, že město Slaný je od prvního ročníku jed-

ním z organizátorů konference (dalšími jsou KZMS a Sládečkovo vlastivědné muzeum).  

 

V roce 2013 někteří současní zastupitelé financování z rozpočtu města podpořili (Bartoníček, 

Berkovec, Heřman, Hložek, Hrabánek, Kulich, Matoušek, Ranková, Šourek, Vašek), jiní byli již 

v minulosti též sponzory (Bartoníček, Berkovec, Matoušek).  

 

Zastupitelé, kteří cítí potřebu „občansky“ napomoci konání dalšího ročníku konference a vydání 

sborníku, mohou poskytnout libovolnou částku s tím, že výše sponzorského příspěvku není nijak 

stanovena. Nejnižší příspěvek jednotlivců byl v minulosti 1.000,- Kč, nejvyšší částka věnovaná 

fyzickou osobou činila 7.000,- Kč. Odměnou je kromě dobrého pocitu z podpory kvalitní kultury 

též jmenovité poděkování ve sborníku samotném, ve Slánské radnici a věnování sponzorského 

výtisku (případě i většího počtu publikací) všem donátorům.  

 

Osm sborníků edice Historie Slánska ve XX.  století již bylo úspěšně vydáno. Devátý sborník 

nevznikne bez finanční pomoci jednotlivců i organizací, které tím prokážou mimořádnou ochotu 

a míru společenské angažovanosti. Bude milé, jestliže se mezi nimi objeví také členové zastupi-

telstva našeho města.   

 

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci o historické konferenci a vydání sborníku a žá-

dost o sponzorský příspěvek jednotlivých členů zastupitelstva 


