Zápis
z jednání komise při Radě města Litoměřice
Kulturní komise
konané dne 18. 9. 2019 od 16:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Litoměřice, Pekařská 2

Přítomni:
•
•
•
•

Mgr. Jiří Adámek
Ing. Andrea Křížová
PhDr. Filip Hrbek
MgA. Aleš Pařízek, DiS.

Omluveni:
• Mgr. Renata Vášová
• Ing. Věra Kmoníčková
• PhDr. Olga Kubelková
Neomluveni:
• Markéta Bauerová
Hosté:
• Mgr. Jana Stojanovová
• Mgr. Štěpán Stojanov

Jednání řídil: Mgr. Jiří Adámek
Zapisovatel: Dagmar Zelená

Body programu:
1. Mgr. Jana Stojanovová - kronika
2.Info k auditu udržitelného rozvoje – oblast kultury
3. Žádost o dotaci
4. Diskuze
Konec jednání: 17:20 hodin
Termín příštího jednání: bude upřesněn později (listopad 2019)

V úvodu přivítal předseda komise přítomné členy komise i hosty a předal slovo kronikářce města Litoměřice
Mgr. Janě Stojanovové a jejímu manželovi, který se na kronice spolupodílí.

1. Mgr. Jana Stojanovová – kronika města
Členům komise byl předem v elektronické podobě zaslán zápis do kroniky za rok 2018, kdy všichni měli
možnost se k zápisu vyjádřit a nahlásit případné připomínky. Zápis do kroniky se zapracovanými opravami
(jednalo se pouze o drobné překlepy) bude předán v el. podobě do konce měsíce září. Kronikářka vyzvala
členy komise, aby průběžně zasílali své podněty pro zapracování do kroniky aktuálního roku tj. 2019.
Na dotaz týkající se razidla města, které by bylo vyznačeno v kronice bylo kronikářce doporučeno se obrátit
na vedoucího správního odboru Ing. Jaroslava Lachmana a co se týče grafických úprav kroniky a nového
vizuálu města na grafičku MgA. Evu Vopelkovou.
Členové komise souhlasí s obsahovou stránkou kroniky a zároveň souhlasí s jejím proplacením

2.Info k auditu udržitelného rozvoje – oblast kultury
Vedoucí odboru ŠKSaPP Ing. Andrea Křížová seznámila členy komise s výsledky auditu udržitelného rozvoje
– oblast KULUTURY za rok 2018 (členové komise měli předem odesláno k prostudování).
Podmínky a doporučení: 1. Revitalizovat brownfieldy v centru města – revitalizace pivovaru, rekonstrukce
objektu bývalé VUSS pro ZUŠ Litoměřice. 2. Kvalitní zázemí pro poskytování kulturních služeb – výměna
sedaček v divadle K. H. Máchy, vybudování vzduchotechniky v objektu Knihovny K. H. Máchy a revitalizace
areálu Letního kina, 3. Eliminovat reklamní „smog“ v prostředí památkové rezervace Litoměřice - označování
provozoven v památkové rezervaci. 4. Rozpracovat a ukotvit kulturu v koncepčních dokumentech města (buď
v rámci aktualizace SPRM nebo jako samostatný dokument).
Členové komise berou na vědomí audit udržitelného rozvoje – oblast KULTURY rok 2018

3. Žádost o dotaci
Členům komise byla předem zaslána k prostudování žádost Olgy Bělové, týkající se poskytnutí dotace v částce
45 000 Kč na projekt „Tisk knihy s díly autorů z Litoměřicka“. Cílem je vydání knihy k 800. letému výročí
města Litoměřic, kdy hlavním důvodem je připomenutí dlouholetých literárních tradic města. Finanční
prostředky by byly použity na honoráře, propagaci, grafiku a tisk.
Členové komise na základě hlasování nedoporučují Radě města poskytnout paní Olze Bělové finanční
příspěvek v částce 45 000 Kč na projekt „Tisk knihy s díly autorů z Litoměřicka“ s tím, že se jedná o
publikaci, na které se město nespolupodílí a v obdobných případech nabízí podporu formou možného
odkoupení určitého počtu knih pro reprezentační účely.
Hlasování:
Pro: 0

proti: 4

zdržel se: 0

4. Diskuze
Člen komise MgA. Aleš Pařízek, DiS. nahlásil svůj nový e-mailový kontakt parizek@zusltm.cz
Předseda komise Mgr. Jiří Adámek seznámil členy s projektem LITOKAPS. Jedná se o nový litoměřický
měsíčník, který bude zdarma a prvně vyšel v září 2019. Financování bude probíhat ve formě sponzorství,
plošné inzerce, propagace kulturních akcí. Bude projednávána nabídka městu týkající se podílení na vydávání..

