
Zápis 

z jednání komise při Radě města Litoměřice 

Kulturní komise 

konané dne 15. 4. 2020 od 16:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Litoměřice, Pekařská 2 

 

Přítomni: 

• Mgr. Jiří Adámek 
• Ing. Andrea Křížová 
• PhDr. Filip Hrbek 
• Mgr. Renata Vášová 
• Markéta Bauerová 
• MgA. Aleš Pařízek, DiS 
• Ing. Věra Kmoníčková 
• Olga Kubelková 

 
 

 
 
 

 

Jednání řídil: Mgr. Jiří Adámek 

Zapisovatel: Ing. Andrea Křížová 

 

Body programu: 

1. Program podpory v oblasti KULTURY v Litoměřicích na rok 2020 

 

 

 

Konec jednání: 18:15 hodin 

Termín příštího jednání: bude uveden později 

 

 

 

 

 

V úvodu jednání předseda komise přivítal přítomné, kteří se dostavili v rouškách a vybaveni dezinfekčními 
gely. Jednání se zúčastnili všichni členové komise a z těchto důvodů byli usnášení schopni.  

 

 



 

 

1. Program podpory v oblasti KULTURY v Litoměřicích na rok 2020   

Zásady Programu podpory v oblasti KULTURY v Litoměřicích: 

Přidělení dotace: 

předložené projekty vyhodnotí komise kultury při RM a o poskytnutí konkrétní výše dotace žadateli bude 
rozhodnuto Radou města, při žádostech o poskytnutí dotace nad 50 tis. Kč Zastupitelstvem města nejpozději 
do 30. 4. 2020 

V rozpočtu Města Litoměřice pro rok 2020 byla schválena částka ve výši 1. mil. Kč pro dotační program na 
podporu v oblasti kultury v Litoměřicích. Tento Program byl zveřejněn po schválení RM v prosinci 2019, 
s termínem pro podání žádostí do 14. 2. 2020. 

K některým žádostem byly zaslány dodatky týkající se zrušení podané žádosti nebo změně termínu, a to díky 
tomu, že byly pozastaveny s ohledem na virovou pandemii Covid-19 veškeré kulturní akce i možnost 
vycestování do ciziny. Na základě těchto písemných potvrzení budou do smluv již doplněny tyto nové termíny. 

Projektům s nejnižším bodovým hodnocením nebyla dotace navržena. 

Celkem bylo do Programu přijato 40 žádostí o poskytnutí dotací.  

V souladu s kritérii pro hodnocení přijatých žádostí re čl. 6 „Programu“: 

6. Kritéria pro hodnocení žádostí a stanovení výše dotace: 

• naplňování cíle programu, rozšiřování kulturní nabídky města 
• dopad na cílovou skupinu, zvýšení potenciálu cestovního ruchu 
• originalita, vzorový projekt 
• finanční stránka projektu 

tak komise kultury při RM všechny podané žádosti vyhodnotila s přihlédnutím k oznámení některých 
pořadatelů, že jejich projekty se z důvodu aktuální epidemiologické situace konat v roce 2020 nebudou, a 
navrhuje rozdělení dotací viz příloha. 

Žádosti o poskytnutí dotací do 50 tis. Kč byly předloženy na jednání RM dne 20. 4. 2020 a žádosti nad 50 tis. 
Kč byly předloženy na jednání ZM dne 23. 4. 2020. 

 


