
 

 

 

 

 

MĚSTO LITOMĚŘICE 
Komise kultury 

 
 

 

Zápis z jednání komise při Radě města Litoměřice 
__________________________________________________________________ 

 

Konaného dne  27. 01. 2021 od 16. 00 hodin v zasedací místnosti U Štěpána v budově 
MěÚ Litoměřice, Pekařská 2  
 
Přítomni: 
 
Mgr. Jiří Adámek 
Ing. Andrea Křížová 
Markéta Bauerová 
PhDr. Olga Kubelková 
PhDr. Filip Hrbek 
Mgr. Renata Vášová 
MgA. Aleš Pařízek, Dis. 

 

Jednání řídil: Mgr. Jiří Adámek 

Zapisovatel: Dagmar Zelená 

 

Body programu: 

1.Podmínky vyhlášení výběrového řízení – ředitel/ka MKZ Litoměřice 

2. Diskuze 

 

Konec jednání: 17:15 hodin 

Termín příštího jednání: 24. 2. 2021 od 16.00 hod. 

Zapsala: Dagmar Zelená 

 

 

V úvodu předseda komise přivítal přítomné členy, kteří se dostavili v rouškách, a jednání 
proběhlo za dodržení všech hygienických opatření. V Programu podpory v oblasti 
KULTURY v Litoměřicích byla v loňském roce poskytnuta dotace na projekt Inspirace 
Básnické Litoměřice. Knihu, která byla v rámci tohoto projektu vydána obdrželi všichni 
členové komise kultury. Autory knihy jsou výtvarník Pavel Groh a básnířka a 
překladatelka Olga Bělová.  

 

 

 



 

 

 

 

 

MĚSTO LITOMĚŘICE 
Komise kultury 

 
 

 

 

 

1. Podmínky vyhlášení konkurzního řízení na obsazení vedoucího 
pracovního místa ředitele/ředitelky PO MKZ v Litoměřicích 

Usnesení Rady města č. 18/1/2021 ze dne 11.1.2021 - odvolání Ing. Věry Kmoníčkové z 
funkce ředitelky příspěvkové organizace Městská kulturní zařízení v Litoměřicích, se 
sídlem Na Valech 2028, 412 01 Litoměřice, IČO: 44557141. 

Do doby jmenování nového ředitele/ředitelky, který/á vzejde z výběrového řízení byl 
vedením PO MKZ v Litoměřicích pověřen místostarosta Lukas Wünsch. 

Vedoucí odboru ŠKSaPP Ing. Andrea Křížová předložila členům komise návrh Podmínek 
vyhlášení výběrového řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky 
příspěvkové organizace Městská kulturní zařízení v Litoměřicích. Členové komise 
postupně doplňovali kvalifikační předpoklady, požadavky na uchazeče a náležitosti 
přihlášky do výběrového řízení. Podmínky vyhlášení konkurzního řízení budou 
předloženy Radě města Litoměřice ke schválení na jejím jednání dne 8. 2. 2021 a poté 
bude výzva uveřejněna dne 9. února 2021 vyvěšením na úřední desce a umístěna na 
webových stránkách města Litoměřice. Radou města bude rovněž schválen průběh 
konání konkurzního řízení a jmenování členů konkurzní komise.  Přihlášky do 
konkurzního řízení budou přijímány do 26. března 2021do 12.00 hodin. Předpokládaný 
nástup na vedoucí pracovní místo je 1. června 2021. 

 

2. Diskuze 

Město Litoměřice přijímá žádosti o dotace do Programu podpory celoroční činnosti 
subjektů v oblasti KULTURY v Litoměřicích od 25. 1. do 15. 2.- 2021. Všechny předložené 
žádosti budou vyhodnoceny komisí kultury při RM a o poskytnutí konkrétní výše dotace 
žadateli bude rozhodnuto Radou města, při žádostech o poskytnutí dotace nad 50 tis. 
Kč Zastupitelstvem města, a to nejpozději do 30. 4. 2021. Z těchto důvodů je 
naplánována další schůzka členů, komise kultury na 24. 2. 2021, kdy na této schůzce 
bude komise kultury posuzovat přijaté žádosti o dotace.   


