
Zápis 
z jednání komise p ři Radě města Litom ěřice 

Kulturní komise 

konané dne 11.3.2013 od 16:00 v zasedací místnosti ( ul. Pekařská ) MěÚ Litoměřice  

Přítomni: 

• MUDr. Pavel Kejř 
• Helena Lexová 
• Ph.Dr. Jan Štíbr 
• Svatopluk Horváth 
• Mgr. Ing. Jana Štefaniková 
• Václav Dycka 
• Ing. Věra Kmoníčková 
• Ing. Andrea Křížová 
 

Omluveni: 

• Stanislav Hylán 
• Luděk Veselý 
• Petr Košárek 
 

Nepřítomni:  
 

• Pavel Filandr 
 
 
Jednání řídil: MUDr. Pavel Kejř 

Zapisovatel: Dagmar Zelená 

Program: 

1. Rozdělení dotací v programu podpory v oblasti KULTURY 
2. Diskuse 

 
 

Konec jednání: 17:15 

Termín příštího jednání: pond ělí 22. 4. 2013 od 16.00 hodin 

Zapsal(a): Dagmar Zelená 

 

Zasedání zahájil předseda komise MUDr. Pavel Kejř přivítáním členů komise, dotazem na členy zda bude 
mít někdo další body do programu a návrhem, jakou formou bude probíhat rozdělování dotací.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Rozdělení dotací v programu podpory v oblasti KULTURY 
 
Odbor ŠKSaPP má na rok 2013  v rozpočtu v rámci ÚZ 3401/3400 schválenou částku 500.000,-Kč jako 
účelovou položku  na program podpory v oblasti kultury. Dotace jsou určeny na částečnou kompenzaci 
nákladů na kulturní akce pořádané pro veřejnost na území města Litoměřic, popř. lze udělit výjimku při 
významné reprezentaci města, a to i v zahraničí.   
 
Členové komise společně diskutovali o jednotlivých žádostech, rozebírali jednotlivé projekty a kontrolovali, 
zda byly splněny kritéria pro přiznání dotace. Společně se dohodli o vyřazení žádostí č. 20 a 30. a na 
upřednostnění podpořit seniory a tradiční akce. 
 
Dotaz předsedy na členy komise zda hlasováním souhlasí s vyřazením těchto žádostí a dále s přidělením 
dotací jak bylo u jednotlivých žádostí společně rozhodnuto. 

 

Komise kultury p ři RM navrhuje rozd ělení této ú čelové dotace dle p řiložené tabulky, kdy 32.500,-K č  
bude ponecháno jako rezerva pro p řípadné další žádosti o podporu v této oblasti ve zb ytku roku 2013 
(viz p říloha orig. zápisu). 
Odbor ŠKSaPP p ředloží návrh na schválení rozd ělení dotací  RM na jejím jednání  dne 21.3.2013. 

 
 
2.  Diskuse 
 
Ředitelka Městských kulturních zařízení a členka kulturní komise Ing. Věra Kmoníčková informovala členy 
komise o 2. ročníku soutěže Little Star. Finálového večera se zúčastnilo 25 soutěžících, kteří podali téměř 
profesionální výkony. Soutěž se opravu povedla a již se chystá její 3. ročník. 
Městská kulturní zařízení připravily také masopust, který se uskutečnil ve středu dne 27.2. 2013. Tuto akci  
zpestřila celá řada soutěží, průvod masek, představení divadla, kapela, mnoho stánků s tradičními produkty 
aj. Počasí se vydařilo a všem přítomným se akce líbila. 
 
Členka kulturní komise Mgr. Ing. Jana Štefaniková pozvala přítomné členy komise i veřejnost na přednášku 
o Íránu, která se bude konat dne 8. 4. 2013 v 18.00 hodin v přednáškovém sále Kulturního střediska Lovoš v 
Lovosicích a na přednášku „Uzbekistán - na hedvábné stezce dnes, která se koná dne 19.3.2013 v 17.00 
hodin v přednáškovém sále knihovny, ul. W. Churchilla 3, Ústí nad Labem. 
Dne 13. 4. 2013 od 14.00 hodin se na zimním stadionu Kalich Aréna Litoměřice uskuteční Mezinárodní 
utkání ve skocích na trampolíně ČR – Hesensko. 
Dne 14. 4. 2013 od 10.00 hodin v hale Kalich Arény v Litoměřicích proběhne celostátní utkání ve skocích na 
trampolíně 22. Litoměřický kalich. 
 
Vedoucí odboru ŠKSaPP Ing. Andrea Křížová navrhla členům komise připravení kalendáře všech kulturních 
akcí, které byly podpořeny v programu podpory v oblasti kultury. Na příštím jednání se členové komise 
dohodnou, kterou akci by navštívili, aby mohli předávat reference ostatním členům komise. Ty pak mohou 
sloužit jednak jako stručné informace o kulturním dění v Litoměřicích při každém jednání kulturní komise a 
dále pak namísto hodnotících zpráv k vyúčtování fin. příspěvků. Členové komise získají relevantní informace 
pro rozhodování o podpoře stejného či podobného projektu/akce v budoucnu a sníží se tak administrativní 
zátěž na subjekty, které byly dotací města podpořeny. 


