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Zápis z jednání komise při Radě města Litoměřice 
__________________________________________________________________ 

 

Konaného dne  01. 09. 2021 od 16. 00 hodin v zasedací místnosti U Štěpána 
v budově MěÚ Litoměřice, Pekařská 2  
 
Přítomni: 
 
Mgr. Jiří Adámek 
Ing. Andrea Křížová 
PhDr. Filip Hrbek 
Bc. Michaela Mokrá 
Mgr. Renata Vášová 
 
Omluveni: 
 
Markéta Bauerová 
PhDr. Olga Kubelková 
 
Neomluveni: 
 
MgA. Aleš Pařízek, Dis. 

 

Jednání řídil: Mgr. Jiří Adámek 

Zapisovatel: Dagmar Zelená 

 

Body programu: 

1. Žádost o finanční příspěvek ve výši 150 000 Kč pro Atrium V, spolek pro 
kulturu, historii a vzdělávání – 100. výročí Fr. Maršálka 

2. Žádost o dotaci Svazu učitelů tance ČR z.s. 
3. Žádost o finanční podporu na koncert Requiem   
4. Žádost o dotaci Musica et Educatione, z.s.  
5. Představení programu podzimního zahradního veletrhu Zahrada Čech 
6. Představení nového konceptu Vinobraní 
7. Představení sloučení dvou akcí  - Rozsvícení  vánočního stromu + Vánoční trhy 
8. Představní koncepce oslav 200. výročí divadla KHM 
9. Pozvánka na oslavy 30. výročí kulturního domu 
10. Kronika města  
11. Diskuze 
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Konec jednání: 17:55 hodin 

Termín příštího jednání: bude upřesněn později 

 

 
1. Žádost o finanční příspěvek ve výši 150 000 Kč pro Atrium V, spolek pro kulturu,  
historii a vzdělávání – 100. výročí Fr. Maršálka 
 
Po projednání žádosti se členové komise kultury shodli doporučit Zastupitelstvu Města 
Litoměřice poskytnutí dotace na projekt 100. výročí narození hudebního skladatele a 
ředitele hudební školy v Litoměřicích pana Františka Maršálka v částce 30 000 Kč. 
V obdobných případech při podpoře vydání publikací byla členy komise kultury  
doporučována RM / ZM ke schválení finanční podpora v maximální výši 30 000 Kč. 
V žádosti o dotaci uvádí žadatelka, že 85% výtisků bude ve vlastnictví města. 
S ohledem na navrženou částku se členové komise shodli, že Městu by stačilo max. 
20 kusů výtisků. Žadatelka dotace byla telefonicky ihned po jednání komise kultury 
s navrženou částkou seznámena. Rovněž byla seznámena s možností podat si žádost 
o dotaci příští rok do regulérního dotačního titulu. Odbor ŠKSaPP byl prostřednictvím 
e-mailu následující den seznámen se zrušením této žádosti s uvedením důvodu, že 
finanční podpora nebude pro vydání knihy dostačující. Členové komise kultury byly se 
zrušením této žádosti seznámeni a bod tímto nebude do Zastupitelstva města 
Litoměřice předložen. 
 
 
2. Žádost o dotaci Svazu učitelů tance ČR z.s.  
 
Členové komise kultury se jednomyslně shodli po projednání předložené žádosti 
doporučit Radě města Litoměřice poskytnout na projekt Festival tanečního mládí 2021 
částku 5 000 Kč, což je shodná částka, kterou Svaz učitelů tance ČR, z.s. obdržel 
v Programu podpory v oblasti kultury v Litoměřicích v loňském roce. 
 

 
3. Žádost o finanční podporu na koncert Requiem 
 
Členové komise kultury se jednomyslně shodli po projednání předložené žádosti 
doporučit Radě města Litoměřice poskytnout na výše uvedený projekt částku 15 000 
Kč.  
 
 
4. Žádost o dotaci Musica et Educatione, z.s. – 9. ročník Litoměřicích svátků hudby 
 
Na projekt 9. ročník Litoměřicích svátků hudby již byla poskytnuta dotace v částce 
125 000 Kč v Programu podpory v oblasti kultury v Litoměřicích. Na základě této 
skutečnosti se členové komise kultury po projednání předložené žádosti jednomyslně 
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shodli doporučit Radě města Litoměřice poskytnout na výše uvedený projekt dotaci 
v částce 25 000 Kč. Celkově tak bude projekt podpořen částkou 150tis Kč. 
 
 
 
5. Představení programu podzimního zahradního veletrhu Zahrada Čech 
 
Informace k bodům 5 až 9 podala členům komise kultury ředitelka Městských 
kulturních zařízení v Litoměřicích a členka komise kultury Bc. Michaela Mokrá 
prostřednictvím PowerPointové prezentace.  Podzimní zahradní veletrh Zahrada Čech 
se bude konat ve zkráceném termínu a to od 10. 9. 2021 do 15. 9. 2021. Další 
informace - viz příloha. 
 
 
6. Představení nového konceptu Vinobraní 
 
Vinobraní se bude konat dne 18. 9. 2021 na 8 místech a 8 scénách, kdy program bude 
od 10.00 hodin do 22.00 hodin. Další informace – viz příloha. 
 
 
7. Představení sloučení dvou akcí - Rozsvícení vánočního stromu + Vánoční trhy 
 
Rozsvícení vánočního stromku se uskuteční dne 26. 11. 2021 a Vánoční trhy budou na 
náměstí 1. adventní víkend 26. 11. – 28.11. 2021, 2. adventní víkend 3. 12. – 5. 12. 
2021 a poté od 10. 12. do 23. 12. 2021. Bližší informace – viz příloha. 
 
 
 
8. Představení koncepce oslav 200. výročí divadla KHM 
 
Oslavy 200. výročí divadla Karla Hynka Máchy v Litoměřicích proběhnou ve dnech 14. 
1. – 16. 1. 2022. Bližší informace – viz příloha.  
 
 
 
9. Pozvánka na oslavy 30. výročí kulturního domu 
 
Oslava 30. výročí kulturního domu proběhne formou Benefičního vánočního plesu dne 
18. 12. 2021, který se bude konat v Kulturním domě a na Hradě Litoměřice – viz příloha. 
 
 
 
10. Kronika města 
 
Zápis do kroniky ve formě konceptu byl Zhotovitelem proveden a odeslán členům 
komise kultury (Letopisecké komisi) v elektronické podobě dne 20. 8. 2021. Na tomto 
jednání bylo členům komise připomenuto odeslání případných připomínek 
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k vypracovanému konceptu do 15. 9. 2021. V případě, že nebudou do tohoto data 
žádné připomínky k textu zápisu do kroniky, bude tímto považován za schválený.  
Zápis do kroniky s případnými zapracovanými připomínkami, logem a grafickými 
úpravami bude předán objednateli a členům komise kultury v elektronické podobě 
nejpozději do 30. 9. 2021. Tímto členové komise souhlasí s obsahovou stránkou 
kroniky a zároveň souhlasí s jejím proplacením.  

 
 
11.Diskuze 
 
Ředitelka Městských kulturních zařízení v Litoměřicích a členka komise kultury Bc. 
Michaela Mokrá seznámila členy komise kultury s úpravou vizuálu MKZ – viz příloha.  
 
 

 

 


