
Zápis 

z jednání komise při Radě města Litoměřice 

Kulturní komise 

konané dne 5. 2. 2020 od 16:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Litoměřice, Pekařská 2 

 

Přítomni: 

• Mgr. Jiří Adámek 

• Ing. Andrea Křížová 

• Mgr. Renata Vášová 

• Ing. Věra Kmoníčková 

• PhDr. Filip Hrbek 

• MgA. Aleš Pařízek, DiS 

 

 

 

Omluveni: 

• Markéta Bauerová 

• Olga Kubelková 

 

 

 

 

 

Jednání řídil: Mgr. Jiří Adámek 

Zapisovatel: Dagmar Zelená 

 

Body programu: 

1. Žádost o poskytnutí finančního příspěvku do veřejné sbírky – Mašínův statek-památník tří odbojů, z.s. 

2. Návrh na rozdělení dotací v Programu podpory celoroční činnosti subjektů v oblasti KULTURY 

v Litoměřicích 

3. Diskuze 

 

 

Konec jednání: 16:50 hodin 

Termín příštího jednání: 18. 3. 2020   

 

 
 

 

 

Účast členů byla nadpoloviční a tímto i usnášení schopná  

 

 

 

 

 



 

1.  Žádost o poskytnutí finančního příspěvku do veřejné sbírky – Mašínův statek-památník tří odbojů, 

z.s. 

Dne 17. ledna 2020 byla na odbor ŠKSaPP doručena žádost zapsaného spolku Mašínův statek – památník tří 

odbojů týkající se poskytnutí finančního příspěvku do veřejné sbírky na rekonstrukci areálu rodného statku 

Josefa Mašína v Lošanech. Tuto žádost členové komise společně projednali s tím, že nedoporučují poskytnutí 

finančního příspěvku do výše uvedené veřejné sbírky. 

Hlasování:   

Pro: 0   proti: 6    zdržel se: 0  

 

 

2. Návrh na rozdělení dotací v Programu podpory celoroční činnosti subjektů v oblasti KULTURY 

v Litoměřicích 

V „Programu podpory celoroční činnosti subjektů v oblasti KULTURY v Litoměřicích“ bylo podáno celkem 

20 žádostí.  

Ve schváleném rozpočtu města na rok 2020 je vyčleněna částka 700 tis. Kč na úhradu nákladů spojených se 

zabezpečením souvislé celoroční činnosti subjektů v oblasti kultury. Tento dotační program byl Městem 

Litoměřice vyhlášen v prosinci 2019. 

Členové komise kultury při RM na tomto zasedání projednali rozdělení dotací na celoroční činnost dle  kritérií 

pro hodnocení žádostí ve vyhlášeném „Programu podpory celoroční činnosti subjektů v oblasti KULTURY 

v Litoměřicích“, a to:   

- tradice spolku, úspěšná reprezentace na soutěžích 

- členská základna – upřednostněny jsou spolky s dětskou/mládežnickou základnou  

- koncepce a rozsah činnosti pro rok 2020-divácká návštěvnost 

-  finanční náročnost oboru  

- zajištětní vícezdrojového financování spolku 

 

Přihlíženo bylo i na výdaje, příjmy i připravované akce pro letošní rok, které jednotlivé spolky uváděly 

v žádostech o dotaci.   

Komise na svém jednání navrhla dle shora uvedeného kriteriálního hodnocení rozdělení částky 700tis. 

Kč dle přiložené tabulky – viz příloha zápisu. 

 

Návrh komise bude předložen  Radě města ke schválení na jejím jednání dne 2. 3. 2020. 

Žádosti o dotace ve výši nad 50 tis. Kč budou předloženy ke schválení na ZM dne 16. 4. 2020. 

 

 

3. Diskuze 

Členové komise stanovili další termín jednání komise, na kterém se budou rozdělovat dotace v Programu 

podpory v oblasti KULTURY v Litoměřicích a to 18. 3. 2020.   


