
Zápis 

z jednání komise při Radě města Litoměřice 

Kulturní komise 

konané dne 13. 11. 2019 od 16:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Litoměřice, Pekařská 2 

 

Přítomni: 

• Mgr. Jiří Adámek 

• Ing. Andrea Křížová 

• PhDr. Olga Kubelková 

• Mgr. Renata Vášová 

 

 

Omluveni: 

• Ing. Věra Kmoníčková 

• PhDr. Filip Hrbek 

• MgA. Aleš Pařízek, DiS. 

 

 

Neomluveni: 

• Markéta Bauerová 

 

Hosté: 

• Mgr. Marie Ouborná 

• Iveta Holubová 

• Ing. Olga Bělová 

• Pavel Groh  

 

 

 

Jednání řídil: Mgr. Jiří Adámek 

Zapisovatel: Dagmar Zelená 

 

Body programu: 

1. Info z odboru komunikace, marketingu a cestovního ruchu –Iveta Holubová a Mgr. Marie Ouborná 

2. Žádost o dotaci – Pavel Groh a Olga Bělová jako hosté 

3. Žádost o dar – obec Morávka 

4. Program podpory celoroční činnosti subjektů v oblasti KULTURY v Litoměřicích 

5. Program podpory v oblasti KULTURY v Litoměřicích 

6. Litokaps 

7. Diskuze 

 

 

Konec jednání: 17:20 hodin 

Termín příštího jednání: 4. 12. 2019  

 

 
 



 

 

Účast členů nebyla nadpoloviční a z těchto důvodů bylo nutné u čtyř bodů jednání vyžádat souhlas od 

ostatních členů komise per rollam (korespondenčně).  

 

1. Info z odboru komunikace, marketingu a cestovního ruchu – Iveta Holubová a Marie Ouborná 

Marie Ouborná - (Odbor komunikace, marketingu a cestovního ruchu) – webový portál kamvltm. cz. je již 

zastaralý a z bezpečnostních důvodů bude od 1.12. přesměrován na Turistický a informační portál 

www.litomerice - info.cz. V průběhu příštího roku bude tento webový portál upraven v souladu s novým 

vizuálem města. 

V Litoměřicích jsou pro propagaci akcí tři obrazovky, které informují o atraktivitách a kulturním dění ve městě. 

Jsou umístěny v hale městské nemocnice, v hale zrekonstruovaného horního vlakového nádraží a na Mírovém 

náměstí v podloubí radnice, (vedle bezbariérové kanceláře MěÚ), a to společně s interaktivní úřední deskou. 

Iveta Holubová - (Odbor komunikace, marketingu a cestovního ruchu) – koordinátorka oslav 800. let výročí 

založení města. V rámci oslav byly vydávány měsíční plakáty. Vzhledem k jejich úspěšnému vnímání bude 

hromadná propagace kulturních akcí ve městě tímto způsobem pokračovat i v příštím roce, v grafice města a 

od ledna s novým grafickým vizuálem. Do konce roku bude k dispozici film na flash disku, který celoroční 

oslavy mapuje.  

 

2. Žádost o dotaci – Pavel Groh a Olga Bělová jako hosté 

Členové komise na základě hlasování na jejím posledním jednání dne 18. 9. 2019 nedoporučili Radě města 

poskytnout paní Olze Bělové finanční příspěvek v částce 45 000 Kč na projekt „Tisk knihy s díly autorů 

z Litoměřicka“ s tím, že se jedná o publikaci, na které se město nespolupodílí a v obdobných případech nabízí 

podporu formou možného odkoupení určitého počtu knih pro reprezentační účely. 

Paní Olga Bělová (básnířka a překladatelka) zažádala o možnost představit svůj projekt osobně členům komise 

na jejich jednání, a to společně s Pavlem Grohem (výtvarníkem). Členové komise se dotazovali na cílovou 

skupinu, které je publikace určena, plánovaný počet vytištěných knih, na možnosti  financování z jiných zdrojů 

(fundraising a další…), představy o distribuci  aj.  

Po společné diskuzi bylo doporučeno paní Bělové, aby si podala žádost do Programu podpory v oblasti 

KULTURY v roce 2020  s tím, že dále má i možnost domluvit si prodej knihy na Informačním centru 

města Litoměřic, příp.  spolupracovat s Knihovnou K. H. Máchy.  

 

3. Žádost o dar – obec Morávka 

Dne 20. 9. 2019 byla starostkou obce Morávka doručena Městskému úřadu Litoměřice žádost o dar, týkající 

se poskytnutí finančního příspěvku na pomník pro dva mladíky popravené nacisty za 2. sv. války v obci 

Morávka.  

Členové komise nedoporučují poskytnutí finančního příspěvku obci Morávka na pomník, který 

připomíná popravu nacisty Slavoje Potjuka z Cítova a Františka Kulhánka z Horních Beřkovic.  

 

Hlasování:   

Pro: 0  proti: 4 + 3 per rollam   zdržel se: 0     

 

    

4. Program podpory celoroční činnosti subjektů v oblasti KULTURY v Litoměřicích 

 

V návrhu rozpočtu Města Litoměřice pro rok 2020 je vyčleněna částka 700 000 Kč na Program podpory 

celoroční činnosti subjektů v oblasti KULTURY v Litoměřicích. Komise kultury při RM projednala podmínky 

dotačního Programu. V uplynulém roce nebyly žádné připomínky k podmínkám přidělování dotací a dotace 

na celoroční činnost byly poskytovány bez problémů. Z těchto důvodů zůstávají kritéria k výše uvedenému 

programu shodná.  

Pravidla Programu podpory celoroční činnosti subjektů v oblasti kultury budou předložena ke schválení Radě 

města Litoměřice v prosinci 2019. 

 



 

Komise kultury při RM doporučuje RM schválit pravidla pro Program podpory celoroční činnosti 

subjektů v oblasti KULTURY na rok 2020 a uložit odboru ŠKSaPP jejich vyhlášení.  

 

Hlasování:   

Pro: 4 + 3 per rollam       proti: 0   zdržel se: 0   

 

5. Program podpory v oblasti KULTURY v Litoměřicích 

 

V návrhu rozpočtu Města Litoměřice pro rok 2020 je vyčleněna částka 1 200 000 Kč na Program podpory v 

oblasti KULTURY v Litoměřicích. Komise kultury při RM projednala podmínky dotačního Programu. 

V uplynulém roce nebyly žádné významné připomínky ke kritériím a podmínkám pro hodnocení předložených 

projektů ani následně při přidělování dotací. Z těchto důvodů je komise předkládá ve stejném znění jako byly 

v roce 2019. 

Pravidla Programu podpory v oblasti KULTURY v Litoměřicích budou předložena ke schválení Radě města 

Litoměřice v prosinci 2019.   

 

Komise kultury při RM doporučuje RM schválit pravidla pro Program podpory v oblasti KULTURY 

v Litoměřicích na rok 2020 a uložit odboru ŠKSaPP jejich vyhlášení.  

 

Hlasování:   

Pro: 4 + 3 per rollam   proti: 0  zdržel se: 0     

 

6. LITOKAPS 

 

Již na minulém jednání byli členové komise seznámeni s projektem LITOKAPS. Jedná se o nový litoměřický 

kulturně-společenský měsíčník, který je zdarma a prvně vyšel v září 2019.  Vydává ho neziskový subjekt 

ProLUKA, z.s.. Představa vydavatele o financování je vícezdrojová resp. ve formě sponzorství, plošné inzerce, 

propagace kulturních akcí atd…  

Všechny příspěvkové organizace města Litoměřice poskytly informace, zda využívají, případně budou mít 

zájem využívat reklamu v LITOKAPSU. Členové komise diskutovali ohledně počtu stran, poplatku za inzerci, 

obsahu, přehledu, pro jakou škálu obyvatel je vhodný, komerční sféra aj. Na příští jednání bude pozván Jan 

Dostál a Lukáš Fíla, aby LITOKAPS představili členům kulturní komise a případně zodpověděli jejich dotazy 

ohledně žádosti o podporu ze strany města v dalším roce a případné návrhy na obsah či formu měsíčníku. 

Předseda komise Mgr. Adámek navrhl členům komise využít nevyčerpanou dotací z dotačního programu na 

podporu kultury ve výši 25tis Kč, původně poskytnuté FK Litoměřicko, z.s. na projekt „Oslavy 100. let od 

založení fotbalu v Litoměřicích, jako dotaci na pokrytí nákladů spojených s vydáním pilotních 4 měsíčníků 

v období září – prosinec 2019. 

 

Členové komise navrhují Radě města Litoměřice poskytnutí finančního příspěvku v částce 25 tis. Kč na 

úhradu nákladů spojených s vydáváním kulturně-společenského měsíčníku LITOKAPS v období září – 

prosinec 2019, a to převodem z nevyčerpané dotace poskytnuté v Programu podpory v oblasti kultury 

v Litoměřicích v částce 25 tis. Kč., která byla poskytnuta FK Litoměřicko, z.s. na projekt „Oslavy 100. 

let od založení fotbalu v Litoměřicích“.   

 

Hlasování:   

Pro: 4 + 3 per rollam   proti: 0  zdržel se: 0  

7. Diskuze 

Poslední jednání v roce 2019 bude probíhat formou společného posezení s drobným pohoštěním dne 4. 12. 

2019 od 16. 00 hodin, kdy místo bude upřesněno později.  

 


