
 

 
 

 

MĚSTO LITOMĚŘICE 
Komise kultury 

 

 

Zápis z jednání komise při R adě města Litoměřice 
__________________________________________________________________ 
 
Konaného dne  01. 07. 2020 od 15. 30 hodin v zasedací místnosti U Štěpána v budově 
MěÚ Litoměřice, Pekařská 2  
 
Přítomni: 
 
Mgr. Jiří Adámek 
Ing. Andrea Křížová 
PhDr. Filip Hrbek 
Mgr. Renata Vášová 
MgA. Aleš Pařízek, Dis. 
 

Omluveni: 

Markéta Bauerová 
Ing. Věra Kmoníčková 
PhDr. Olga Kubelková 
 

Hosté: 

Bc. Michaela Mokrá 
obchodní, marketingová a provozní ředitelka 
Zahrady Čech Litoměřice 
 

Jednání řídil: Mgr. Jiří Adámek 

 Zapisovatel: Dagmar Zelená 

 

Body programu: 

1. Koncept Vánočních trhů pro rok 2020 – Bc. Michaela Mokrá 

2. Aktuální situace v divadle K. H. Máchy Litoměřice 

3. Akce organizované MKZ v poslední době 

4. Diskuze 

Konec jednání: 16:50 hodin 

Termín příštího jednání: bude upřesněn později 

Zapsala: Dagmar Zelená 

 



 

 
 

 

MĚSTO LITOMĚŘICE 
Komise kultury 

 

 
 
1. Koncept Vánočních trhů pro rok 2020 – Bc. Michaela Mokrá 

Obchodní, marketingová a provozní ředitelka Zahrady Čech Litoměřice Bc. Michaela 
Mokrá seznámila členy komise s konceptem Vánočních trhů pro letošní rok. V úvodu 
shrnula průběh loňských vánočních trhů v podobě porovnání návrhů a samotné 
realizace. V jednotlivých bodech vysvětlila, co se povedlo, nepovedlo, co lidé kvitovali a 
na co si ztěžovali. Na základě těchto podnětů byl sestaven koncept vánočních trhů pro 
letošní rok, který poté po jednotlivých sekcích představila členům komise (téma, 
dekorace, program, sortiment, prostor, …). Návrh byl komisí akceptován a doporučen 
k předložení do Rady města.   
 

2. Aktuální situace v divadle K. H. Máchy Litoměřice 

Dne 8. 6. 2020 na jednání Rady města Litoměřice předložila ředitelka MKZ v souladu 
s čl.5 odst. 5.6. zřizovací listiny příspěvkové organizace ke schválení změnu organizační 
struktury PO Městská kulturní zařízení v Litoměřicích. Změna se týká zrušení 3 
pracovních míst s ohledem na optimalizaci finančních prostředků vynakládaných na 
platy z rozpočtu zřizovatele a vlastních zdrojů organizace (výnosů z hlavní činnosti) 
s důrazem na efektivní a účelné využití pracovní doby zaměstnanců. Zrušení pozice na 
základě § 52 písm. c) Zákoníku práce se týká pracovníka propagace, technika divadla a 
vedoucí divadla. Technická správa budovy přejde pod kolektiv techniků KKC, kdy 
představení budou řešeny pomocí externích techniků. U pozice vedoucí divadla přejde 
dramaturgická část náplně práce pod ředitelku MKZ a administrativní a provozní část 
pod referentku Divadla K. H. Máchy. Na toto téma probíhala diskuze členů komise 
kultury, kdy na některé dotazy odpovídala vedoucí odboru ŠKSaPP Ing. Andrea Křížová 
a člen Rady města a Zastupitelstva města Litoměřice PhDr. Filip Hrbek, kteří zároveň 
konstatovali, že ředitelkou MKZ bylo přislíbeno, že nedojde ke snížení kvality 
dramaturgické úrovně divadla. Další nezodpovězené dotazy budou probírány na příštím 
jednání, až bude přítomna ředitelka MKZ, která se z důvodů dovolené tohoto jednání 
nezúčastnila.  

 

3. Akce organizované MKZ v poslední době 

Z důvodů nepřítomnosti ředitelky MKZ Ing. Věry Kmoníčkové byl tento bod přesunut na 
příští jednání. 

 

4. Diskuze 

Nebyly žádné projednávané body. 

 


