
 

 

 

 

 

MĚSTO LITOMĚŘICE 
Komise kultury 

 
 

 

Zápis z jednání komise při Radě města Litoměřice 
__________________________________________________________________ 
 

Konaného dne  07. 12. 2022 od 16. 00 hodin v zasedací místnosti U Štěpána 
v budově MěÚ Litoměřice, Pekařská 2  
 
 
Přítomni: 
Vladislav Liška 
Ing. Andrea Křížová 
Mgr. Radek Voženílek 
MUDr. Ilja Baudyš 
PhDr. Filip Hrbek 
Roman Munčinský 
Mgr. Renata Vášová 
Mgr. Marcela Štěrbová 
 
Omluveni: 
Bc. Michaela Mokrá 
Ing. Mgr. Martina Vondráková 
 
Neomluveni: 
MgA. Aleš Pařízek 
 

Hosté: 

Zora Čuchalová – zastupovala Ing. Mgr. Martinu Vondrákovou   
Mgr. Jiří Adámek – 1. místostarosta města 
 

 

Jednání řídil: předseda komise Vladislav Liška 

Zapisovatel: Dagmar Zelená 

 

Body programu: 

1. Seznámení členů 
2. Program podpory celoroční činnosti subjektů v oblasti KULTURY v Litoměřicích 
3. Program podpory v oblasti KULTURY v Litoměřicích 
4. Diskuze 
 
 

Konec jednání: 16:45 hodin 

Termín příštího jednání: 25. 1. 2023 od 16.00 hodin  
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1. Seznámení členů 

V úvodu jednání přivítal předseda komise všechny přítomné a vyzval jednotlivé členy 
komise, aby se postupně představili.  
Všichni přítomní členové podepsali souhlas se zpracováním osobních údajů -GDPR a 
pro potřeby sekretářky komise vyplnili údaje týkající se telefonického a e-mailového 
kontaktu.  

 

2. Program podpory celoroční činnosti subjektů v oblasti KULTURY v Litoměřicích 
 
V návrhu rozpočtu Města Litoměřice pro rok 2023 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. Z důvodů nového 
složení komise požádal předseda komise o objasnění některých bodů Programu jako 
např: zda je zajištěna kontrola nakládání s odpady včetně třídění odpadů, proč když 
jsou dva dotační tituly je u každého jiná lhůta příjmu dotace a zda se již v minulosti 
stalo, že příjemce nedoložil náklady ve výši přiznané dotace, a tudíž musel 
nevyčerpanou část vrátit (pro dotace v roce 2023 je stanoven termín do 15. 2. 2024). 
Na výše uvedené dotazy odpověděla vedoucí odboru ŠKSaPP Ing. Andrea Křížová: 
U obou dotačních programů máme uvedeno, že je příjemce dotace povinen zajistit 
obecné povinnosti při nakládání s odpady, vč. třídění, ale ve smlouvě následně 
neuvádíme žádné sankce za neplnění této povinnosti. Ustanovení je ve smlouvách na 
podnět našeho odboru životního prostředí. V současné době je již třídění odpadů snad 
pro většinu lidí samozřejmostí a určitě by nebyl problém uložit příjemci dotace 
předložení fotodokumentace při vyúčtování dotace. 
Co se týká lhůt přijímání dotací, tak podmínky obou Programů, které na této komisi 
doporučíme Radě města dne 14. 12. 2022 ke schválení, budou poté vyhlášeny na 
webových stránkách města. Žádosti o poskytnutí dotace může poskytovatel přijímat 
až po 30 dnech od data, kdy je Program vyhlášen (zákon č. 250/2000 Sb.). Žádosti do 
obou Programů bude město přijímat od 16. ledna 2023. Do Programu   podpory 
celoroční činnosti subjektů v oblasti KULTURY v Litoměřicích se budou žádosti 
přijímat od 16. 1. 2023 do 17. 2. 2023 a do Programu podpory v oblasti KULTURY 
v Litoměřicích od 16. 1. 2023 do 31. 3. 2023. Prodloužený termín do konce března je 
z důvodů většího časového prostoru pro detailní přípravu žádosti/vlastního záměru 
žadatele. Reflektuje požadavky žadatelů z předchozích let. 
Předseda kulturní komise vyzval k hlasování, zda zůstávají všechna kritéria k výše 
uvedenému programu shodná.  
 

Hlasování: 

Pro: 8   Proti: 0  Zdržel se: 0   Per rollam Pro: 2 
 
 
Komise kultury při RM doporučuje RM schválit podmínky Programu podpory 
celoroční činnosti subjektů v oblasti KULTURY v Litoměřicích na rok 2023 a uložit 
odboru ŠKSaPP jejich vyhlášení (podmínky viz příloha zápisu).  
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3. Program podpory v oblasti KULTURY v Litoměřicích 
 
V návrhu rozpočtu Města Litoměřice pro rok 2023 je vyčleněna částka 1 100 000 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 2022. 
Předseda kulturní komise vyzval k hlasování, zda zůstávají všechna kritéria k výše 
uvedenému programu shodná.  
 

Hlasování: 

Pro: 8   Proti: 0  Zdržel se: 0   Per rollam Pro: 2 
 
Komise kultury při RM doporučuje RM schválit podmínky Programu podpory v oblasti 
KULTURY v Litoměřicích na rok 2023 a uložit odboru ŠKSaPP jejich vyhlášení 
(podmínky viz příloha zápisu).  
 
 
Členům komise kultury byly rovněž zaslány k nastudování kritéria pro hodnocení 
žádostí v Programu podpory v oblasti KULTURY v Litoměřicích. Kritéria – přílohou 
tohoto zápisu.  
Do hodnocení budou zařazeny pouze žádosti, které splňují podmínky vyhlášeného 
dotačního programu viz web města https://www.litomerice.cz/dotace a pro 
vyhodnocení žádostí bude použito bodové hodnocení v rozmezí 0-5 body za každé 
kritérium tzn. Max. 25 bodů / žádost o dotaci.  
 
 
4. Diskuze 

 

Místostarosta města Litoměřice Mgr. Jiří Adámek seznámil členy komise: 

1. Ve dnech 31. 5. – 10. 6. 2023 pořádá Nadační fond Josefa Zimovčáka Na kole dětem 
již 14. ročník cyklotour, který podporuje onkologicky nemocné děti. Trasa povede i přes  
Litoměřice, kde se ve městě ubytují a druhý den pokračují dále. V rámci této akce se 
bude připravovat i kulturní program, který zajistí děti z našich ZŠ, případně MŠ aj.  
 

2. Mezinárodní pivní festival – bude se konat 18. – 22. dubna 2023 na Výstavišti 
Zahrada Čech Litoměřice. Vzorky budou z celého světa a hodnotit je budou nezávislé 
odborné společnosti, kdy za Českou republiku to bude Zemědělsko-potravinářská 
inspekce. Po pivních slavnostech bude následovat na Zahradě Čech kulturní program.  

 

 

 

https://www.litomerice.cz/dotace
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Mgr. Renata Vášová požádala, zda by bylo možné zjistit, zda stále funguje sdílený 
kalendář kulturních akcí. Komise se shodla na tom, že je dobré, aby pořadatelé měli 
přehled a věděli, zda v termínu, na který svůj projekt plánují nebude zrovna probíhat 
jiná akce. Ing. Křížová – již několik let spravuje náš odbor komunikace, marketingu a 
cestovního ruchu (dříve I.Holubová, dnes Anna Jančurová) – pravidelně kontaktuje 
každý měsíc všechny subjekty kultury, sportu a další pořadatele akcí v Litoměřicích, 
aby byl pro následující měsíc přehled akcí na webu/výlepových plochách a v IC 
kompletní, zároveň je kdykoliv k dispozici konzultovat termín akce, obsazenost, kolize 
dvou podobných akcí apod… viz https://www.litomerice.cz/kalendar-akci 

 

Předseda komise přednesl dotaz, zda by bylo možné zajistit, aby na akcích jako bylo 
např. rozsvícení vánočního stromečku byl zastaven na náměstí provoz automobilů. Za 
nepřítomnou ředitelku MKZ Bc. Mokrou odpověděla vedoucí odboru ŠKSaPP – zájem 
po 2leté přestávce byl neočekávaný, příští akce bude bez průjezdu po jižní části 
náměstí (před radnicí).   

Na tomto jednání byl rovněž stanoven termín dalšího jednání a to 25. 1. 2023 v 16.00 
hodin v zasedací místnosti U Štěpána v budově MěÚ Litoměřice, Pekařská 2 . Jedním 
z bodů bude zhodnocení vánočních trhů, a tímto komise žádá ředitelku MKZ 
v Litoměřicích Bc. Michaelu Mokrou, aby po vánočních trzích připravila na toto jednání 
shrnutí průběhu vánočních trhů.   
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