
 

 

 

 

 

MĚSTO LITOMĚŘICE 
Komise kultury 

 
 

 

Zápis z jednání komise při Radě města Litoměřice 
__________________________________________________________________ 
 
Konaného dne  13. 04. 2022 od 16. 00 hodin v zasedací místnosti U Štěpána v budově MěÚ 
Litoměřice, Pekařská 2  
 
 

Přítomni: 
Mgr. Jiří Adámek 
PhDr. Filip Hrbek 
Bc. Michaela Mokrá 
Mgr. Renata Vášová 
PhDr. Olga Kubelková 
 
 

Omluveni: 
Ing. Andrea Křížová 
MgA. Aleš Pařízek, Dis. 
 
Neomluveni: 
Markéta Bauerová 
 

 

Jednání řídil: Mgr. Jiří Adámek 

Zapisovatel: Dagmar Zelená 

 

 

Body programu: 

1. Program podpory v oblasti KULTURY v Litoměřicích pro rok 2022 

2. Diskuze 

 

 

Konec jednání: 17:45 hodin 

Termín příštího jednání: bude upřesněn později 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

MĚSTO LITOMĚŘICE 
Komise kultury 

 
 

 

1. Návrh na rozdělení dotací v Programu podpory v oblasti KULTURY v Litoměřicích. 

 

Program podpory v oblasti KULTURY v Litoměřicích - 2022 - celkový objem finančních 
prostředků z rozpočtu města 900tis Kč. Z důvodu rostoucích nákladů na dopravné, energie, 
nájmy prostor i materiál potřebný v rámci jednotlivých akcí, byl předložen odborem ŠKSaPP 
zastupitelstvu města na jeho jednání dne 21. 4. 2022 návrh rozpočtového opatření na navýšení 
alokace finančních prostředků pro tento program o 200tis Kč na celkovou výši 1.100tis Kč. 
 
V prosinci 2021 byl Městem Litoměřice vyhlášen dotační Program podpory v oblasti KULTURY 
v Litoměřicích na rok 2022.  viz https://www.litomerice.cz/dotace#program-podpory-v-oblasti-
kultury-v-litomericich-2022. 
 
Celkem bylo ve stanovené lhůtě přijato do Programu 30 žádostí, z nichž 21 žádostí je do částky 
50 tisíc Kč a 9 žádostí nad 50tis Kč. 
 
Bodové hodnocení jednotlivých žádostí provedli do termínu 11/4/2022  členové komise kultury  
a zaslali k závěrečnému hodnocení (z 8 členů komise hodnotilo 6).  
 
Komise kultury při RM na svém jednání dne 13. 4. 2022 všechny podané žádosti vyhodnotila v 
souladu s kritérii pro hodnocení přijatých žádostí re čl. 6 "Programu" resp."  
 
- naplňování cíle programu, rozšiřování kulturní nabídky města 
- dopad na cílovou skupinu, zvýšení potenciálu cestovního ruchu 
- originality, vzorový projekt 
- finanční stránka projektu 
- dosavadní činnost žadatele 
 
a doporučila ZM a RM  schválit předložený návrh na přidělení dotací jednotlivým žadatelům dle 
přílohy (viz příloha orig. zápisu). 
 
 
Návrh byl předložen na jednání ZM dne 21. 4. 2022 a na jednání RM dne 25. 4. 2022. 

 
 
 

2. Diskuze 
 

Žádosti o dotace v Programu podpory celoroční činnosti subjektů v oblasti Kultury 
v Litoměřicích pro rok 2022 i v Programu podpory v oblasti KULTURY v Litoměřicích pro rok 
2022 byly tímto členy komise kultury navrženy ke schválení a oba dotační Programy byly tímto 
rozděleny a uzavřeny.  Termín dalšího jednání komise bude upřesněn později. 
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