
Zápis 
z jednání komise p ři Radě města Litom ěřice 

Kulturní komise 

konané dne 10.12.2012 od 16:00 v restauraci Vikárka  ( závěrečné zasedání v roce  2012 )   

Přítomni: 

• MUDr. Pavel Kejř 
• Mgr. Ing. Jana Štefaniková 
• Václav Dycka 
• Ing. Andrea Křížová 
 

Omluven: 

• Ph.Dr. Jan Štíbr 
• Svatopluk Horváth 
• Stanislav Hylán 
• Ing. Věra Kmoníčková 

 
Nepřítomen: 

• Luděk Veselý 
• Helena Lexová 
• Pavel Filandr 
• Petr Košárek 
• Jan Novák 
 

Jednání řídil: MUDr. Pavel Kejř 

Zapisovatel: Dagmar Zelená 

Program: 

1. Informace z pracovní schůzky se zástupci subjektů působících v oblasti kultury 
2. Informace o záměru využití kasáren Dukelských hrdinů  
3. Zfinalizování termínu přijímání žádostí o dotace v programu podpory v oblasti kultury 
4. Stav vyúčtování grantů v oblasti kultury  za rok 2013  
5. Informace o úspěchu studentů Gymnázia Josefa Jungmanna v dějepisné soutěži 
6. Diskuse 

 

Konec jednání: 17:15 

Termín příštího jednání: zatím nebyl stanoven, členové komise budou obesláni 

Zapsal(a): Dagmar Zelená 

 

Toto netradiční závěrečné zasedání v roce 2012 zahájil její předseda přivítáním přítomných členů a 
poděkováním za jejich celoroční práci v komisi. 

 

 

 

 

 

 

 



1. Informace z pracovní sch ůzky se zástupci subjekt ů působících v oblasti kultury 
 
Dne 14.11.2012 se v zasedací místnosti Domu kultury v Litoměřicích sešli zástupci občanských sdružení 
sborů, souborů, spolků působících v oblasti kultury se zástupci města, a to s místostarostou Litoměřic 
Karlem Krejzou, s vedoucí odboru školství, kultury, sportu a památkové péče městského úřadu Andreou 
Křížovou a předsedou kulturní komise města a radním Pavlem Kejřem, aby podiskutovali o společných 
problémech a možné vzájemné  spolupráci.  
Nejčastěji diskutovaným problémem byla propagace pořádaných akcí, pronájem výlepových ploch, tisk 
propagačních materiálů a prostory k uložení divadelních kulis.  
Ze strany města byla přislíbena pomoc formou spolupráce týkající se  informovanosti veřejnosti o 
jednotlivých akcích kulturních seskupení. V úvahu připadá informační portál „Kamvlitomericich.cz“, již dnes 
umístěný na webových stránkách města,  přes který  bude moci  zástupce každého OS sám za sebe vložit 
do tzv. kalendáře akcí termín své pořádané akce.  
Dále pak podpora ze strany příspěvkové organizace města MKZ, která by v rámci měsíční propagace 
vlastních akcí v papírové podobě („skládačky“) zařadila i akce dalších organizací. Diskutována bude i 
nabídka zvýhodněných podmínek výlepu plakátů pro tyto organizace na výlepových plochách, kterými MKZ 
disponují. 
Další společné setkání je naplánováno na  12.12.2012. 
 
 
2.  Informace o zám ěru využití kasáren Dukelských hrdin ů 
 
Členové komise byli informováni o prezentaci možného využití  kasáren Dukelských hrdinů  pro účely zřízení 
expozice Muzea sportu v Čechách, v kterém by mohly být umístěny rozsáhlé sbírky v současné době 
uložené v depozitářích Národního muzea. V úvahu připadají okruhy sbírek – trojrozměrná, fotoarchiv, sbírka 
zvukových a filmových záznamů, archiv tělesné výchovy a sportu, jakož i vybudování interaktivního 
sportovního centra. Tento projekt byl představen na RM dne 4.prosince 2012 
 
 
3. Zfinalizování termínu p řijímání žádostí o dotace v programu podpory v oblas ti kultury 
 
Na zasedání komise kultury dne 12.11.2012 byla projednána grantová pravidla v programu podpory v oblasti 
kultury a na tomto zasedání byl projednán termín  předkládání žádostí o grant a to do 28.2.2013. 
 
 
4. Stav vyú čtování grant ů v oblasti kultury za rok 2012 
 
Sekretářka kulturní komise podala informace o proplacených dotacích v oblasti kultury. Dotace na činnost 
dětských sborů a souborů činila 135.000,- a je již celá vyčerpaná. Z odvodů z loterií byla sborům a souborům 
přidělena ještě částka 120.000,- Kč a 52.000,-Kč. Kromě částky 16.800,-Kč pro OS Páni kluci a 11.500,-Kč 
pro OS Fotoklub Porta máme všechny dotace již proplaceny. 
Pro oblast kultury byla schválena částka 300.000,-Kč a mimo čtyř poskytnutých dotací ( v částce 34.500,-Kč) 
jsou všechny žádosti  proplaceny.  
S žadateli těchto neproplacených dotací jsme v kontaktu a do konce roku 2012 bude vše vyřízeno. 
 
 
5. Informace o úsp ěchu student ů Gymnázia Josefa Jungmanna v d ějepisné sout ěži 
 
Ve čtvrtek dne 22.11.2012 se konala v Chebu dějepisná soutěž studentů gymnázií. Tradičního klání se 
zúčastnilo 72 gymnázií z České a 3 ze Slovenské republiky. Dívčí tým, který se pokoušel obhájit loňské 
prvenství obsadil 11 místo a chlapecký tým obsadil krásné třetí místo.  
 
 
6. Diskuse 
 
Rozsvícení stromečku a zhodnocení vánočních trhů 
 
 
 
 


