
Zápis 
z jednání komise p ři Radě města Litom ěřice 

Kulturní komise 

konané dne 4.2.2013 od 16:00 v zasedací místnosti ( ul. Pekařská ) MěÚ Litoměřice  

Přítomni: 

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

Omluveni: 

• Stanislav Hylán 
 

Nepřítomni: 
 

• Pavel Filandr 
• Petr Košárek 
• Jan Novák 
 

Jednání řídil: MUDr. Pavel Kejř 

Zapisovatel: Dagmar Zelená 

Program: 

1. Bc. F. H. - os. prezentace portálu Kam v Litoměřicích 
2. Rozdělení fin. prostředků na činnost v roce 2013 - subjekty působící v obl. kultury 
3. Informace o stavu Knihovny K.H. Máchy v Litoměřicích 
4. Informace -  křest knihy „Litoměřice jak jsme je znali“ 
5. Diskuse 

 

Konec jednání: 17:15 

Termín příštího jednání: pond ělí 11.3.2013 od 16.00 hodin 

Zapsal(a): Dagmar Zelená 

 

Zasedání zahájil předseda komise MUDr. Pavel Kejř přivítáním členů komise a předáním slova Bc. F. H. 
k zahájení osobní prezentace portálu Kam v Litoměřicích. 

 

 

 

 

 

 

 



1. Bc. F. H. - os. prezentace portálu Kam v Litom ěřicích 
 
Prezentace stávajícího portálu „kamvlitomericích“ a jeho inovované verze, která bude spuštěna v průběhu 
měsíce března 2013. Tento portál bude sloužit jako informační zdroj o veškerých kulturních a společenských 
akcích pořádaných na území města Litoměřice. „Link“ na tento portál bude umístěn na webových stránkách 
města a nebudou již duplicitně zadávány akce prostřednictvím IC (PO CCR). 
Požadavek vzniku jednotného informačního portálu pro tyto účely byl přednesen zástupci občanských 
sdružení působících v kultuře během jednání listopadové pracovní skupiny ke kultuře. 
Veškeré subjekty působící v oblasti kultury, jakož i městem zřízené PO budou mít možnost tento portál 
zdarma využít prostřednictvím vlastních přístupových údajů, a prezentovat jimi pořádané kulturní a 
společenské akce. Každý uživatel bude mít možnost umístit na tento portál mimo jiné i  profil 
sdružení/organizace, odkazy, fotografie atd…. 
 
Komise kultury doporu čuje, aby webový portál  „Kam v Litom ěřicích“ byl podpo řen příspěvkem na 
provoz částkou  25.000,-K č / ročně v rámci schváleného rozpo čtu UZ3401/3400 dotace na činnost 
kultura. 
 
 
2.  Rozdělení finan čních prost ředků na činnost v roce 2013 - subjekty p ůsobící v obl. kultury 
 
Ve schváleném rozpočtu města na rok 2013 je vyčleněna částka 500.000,-Kč na činnost pěveckých sborů, 
hudebních a divadelních souborů a dalších subjektů působících v oblasti kultury. Z této částky doporučuje 
komise poskytnout 25.000,-Kč na provoz portálu Kam v Litoměřicích a zbytek ve výši 475.000,-Kč rozdělit 
mezi jednotlivé subjekty.  Na základě vyplněných dotazníků byla připravena tabulka, ve které je odborem 
ŠKSaPP navrženo  200.000,-Kč rozdělit podle velikosti členské základny – děti/mládež  a zbylá částka 
275.000,-Kč jako paušální dotace na činnost s přihlédnutím k celkovým ročním nákladům jednotlivých 
subjektů, rozsahu jejich činnosti, velikosti základny, úspěšnou reprezentací města aj.    

Komise kultury jednomysln ě doporu čuje p řidělení dotací dle p řiložené tabulky.  
Odbor ŠKSaPP p ředloží návrh na schválení rozd ělení dotací  RM na jejím jednání  dne 14.2.2013. 
 
3. Informace o stavu Knihovny K.H. Máchy v Litom ěřicích 
 
Vedoucí odboru ŠKSaPP Ing. Andrea Křížová podala členům komise informace o aktuální situaci v Knihovně 
Karla Hynka Máchy v Litoměřicích. Po zrušení okresních úřadů převzalo Město Litoměřice zřizovatelskou 
funkci knihovny a od této doby dostávalo každým rokem na činnost knihovny téměř 7mil K č. Z důvodů 
úsporných vládních opatření byl návrh SR na rok 2013 schválen bez těchto „dotací na výkon zřizovatelských 
funkcí“, a to aniž by bylo předem avizováno a diskutováno v rámci např. svazu měst a obcí, tak jako tomu 
bylo u  zrušení příspěvku na školství nebo zrušení úhrady neinv. výdajů od okolních obcí za dojíždějící žáky. 
Při sestavování rozpočtu města na rok 2013 tedy nebylo s tímto faktem počítáno a nyní bude nutné uhradit 
tento zásadní výpadek v příjmech města z přebytků hospodaření města za loňský rok. V současné době se 
ještě hledají další možné úspory v hospodaření knihovny aniž by byl narušen její chod. RM na jednání 22.1. 
2013 byl  schválen nový organizační řád knihovny, kde jednou z úspor ve výdajích na provoz  a platových 
prostředcích je zrušení pobočky v Pokraticích. 
Se stejnými finančními problémy se potýkají i další města jako např. Teplice, Most nebo Chomutov. 
 
4. Informace -  k řest knihy „Litom ěřice jak jsme je znali“ 
 
Ve čtvrtek dne 28.února 2013 v Domě kultury v Litoměřicích se uskuteční slavnostní křest knihy fotografií o 
životě v Litoměřicích v 70. a 80. letech minulého století pod názvem „ Litoměřice jak jsme je znali“. Autory 
fotografií jsou členové místního Fotoklubu Kalich, nyní Porta Litoměřice. Křest knihy se uskuteční ve foyeru 
kulturního domu v 17.00 hodin. 
 
5. Diskuse 
 
Dne 2. února 2013 proběhla v Domě kultury v Litoměřicích pěvecká soutěž s názvem Little star 2013, kdy 
podtitul soutěže zní „ I Litoměřice mají talent“. Soutěže se zúčastnilo téměř 80 soutěžících z celé republiky a  
byla opravdu na vysoké úrovni. Finále se uskuteční dne 6. března 2013 od 18.00 hodin a postoupilo do něj  
celkem 27 talentovaných zpěváků. 
Dne 27.2. 2013 od 13.00 hodin se bude konat na Mírovém náměstí v Litoměřicích masopustní rej. Nebudou 
chybět zabíjačkové speciality, stánky s ručními výrobky a tradičními staročeskými produkty. Vstupné bude  
zdarma a masky jsou vítány. 



 
Ředitel Severočeské galerie připomenul vernisáž výstavy s názvem Gotické umění na Ústecku, která se 
uskuteční dne  14.2.2013 od 17.30 hodin v prostorách galerie. Tato výstava navazuje na výstavní projekt 
Gotické deskové malířství v severních a severozápadních Čechách. Vystavena budou díla ze sbírek 
Biskupství litoměřického, Národní galerie v Praze, Muzea města Ústí nad Labem, Národního památkového 
ústavu a dalších církevních institucí. Na letošní rok je naplánováno mnoho výstav a informace si lze najít na 
internetových stránkách http://www.galerie-ltm.cz/ .  


