
 

 

 

 

 

MĚSTO LITOMĚŘICE 
Komise kultury 

 
 

 

Zápis z jednání komise při Radě města Litoměřice 
__________________________________________________________________ 
 
Konaného dne  23. 02. 2022 od 16. 00 hodin v zasedací místnosti U Štěpána v budově MěÚ 
Litoměřice, Pekařská 2  
 
 

Přítomni: 
Mgr. Jiří Adámek 
Ing. Andrea Křížová 
Bc. Michaela Mokrá 
Mgr. Renata Vášová 
PhDr. Olga Kubelková 
 
 

Omluveni: 
PhDr. Filip Hrbek 
MgA. Aleš Pařízek, Dis. 
Markéta Bauerová 
 

Host: Jana Váchová, sekretariát starosty a tajemníka, mezinárodní vztahy města Litoměřice 

 

Jednání řídil: Mgr. Jiří Adámek 

Zapisovatel: Dagmar Zelená 

 

 

Body programu: 

1. Žádost o poskytnutí prostor pro činnost „Literárního klubu José Rizala“ v prostorách 
Blumentrittovy a Rizalovy bašty v Dominikánské ulici 

2. Návrh na rozdělení dotací v Programu celoroční činnosti subjektů v oblasti KULTURY 
v Litoměřicích  

3. Diskuze 

 

 

Konec jednání: 17:15 hodin 

Termín příštího jednání: 13. 4. 2022 
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1. Žádost o poskytnutí prostor pro činnost „Literárního klubu José Rizala“ v 
prostorách Blumentrittovy a Rizalovy bašty v Dominikánské ulici 
 
Ing. Dušan Šafr Ospalík seznámil členy komise se záměry týkajícími se vytvoření "Literárního 
klubu José Rizala" v prostorách Blumentrittovy a Rizalovy bašty v Dominikánské ulici.  
V souvislosti se vznikem a aktivitami Literárního klubu José Rizala, kterého je Continual 
Progress z,.s. zřizovatelem a garantem, se Ing. Ospalík obrátil na členy komise jednak 
s žádosti o vypůjčení bašty pro vlastní činnost spolku resp. Literárního klubu a zároveň se 
žádostí o souhlas vlastníka s umístěním sídla Continual Progress z.s. na adrese Velká 
Dominikánská 284, 412 01 Litoměřice.  
Hlavním předmětem činnosti Continual Progress z.s. a Literárního klubu José Rizala jsou 
aktivity ve prospěch a ve jménu propagace památníků Ferdinanda Blumentritta a José Rizala 
ve svých publikacích a propagačních materiálech, a proto zástupce spolku žádá město 
Litoměřice o sídlo ve městě Litoměřice, jelikož stávající nájemní smlouva spolku na adrese 
Velká Dominikánská 190/38, Litoměřice bude ukončena. 
V objektu Blumentrittovy a Rizalovy bašty, která je majetkem města Litoměřice, je v současné 
době umístěna stálá expozice Ferdinanda Blumentritta a filipínského národního hrdiny José 
Rizala, a to od 2.NP, celé schodiště a chodba až do 4.NP. V přízemí je sklad a v podkroví objektu 
se nachází zázemí pro přenocování zahraničních návštěv v rámci mezinárodních vztahů města 
Litoměřice.  
Členové komise se usnesli, že pro vlastní činnost spolku není z důvodu stálé expozice a 
hodnoty umístěných exponátů tento objekt vhodný, pouze případně na vyžádání by spolku bylo 
umožněno, v těchto prostorách uskutečňovat jednorázové akce ve spolupráci se 
sekretariátem starosty a tajemníka (Jana Váchová), který má expozici ve své gesci. Jelikož 
nebude v objektu probíhat pravidelně činnost spolku, není důvod, aby byl spolku udělen 
souhlas s umístěním jeho sídla právě na adrese Velká Dominikánská 284, 412 01 Litoměřice. 
 
Členové komise kultury navrhují Radě města ke schválení umístění sídla spolku Continual 
Progress z.s., IČO: 22756701 na adrese Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice. Zástupce 
spolku Ing. Dušan Šafr Ospalík s tímto návrhem souhlasí.  
 

2. Návrh na rozdělení dotací v Programu celoroční činnosti subjektů v oblasti 
KULTURY v Litoměřicích  

V „Programu podpory celoroční činnosti subjektů v oblasti KULTURY v Litoměřicích“ bylo 
podáno ve stanoveném termínu celkem 18 žádostí. V letošním roce si žádost nepodal Spolek 
LiPen a Divadelní spolek Litoměřice. Nově si zažádal Continual Progress z.s. 

Ve schváleném rozpočtu města na rok 2022 je vyčleněna částka 630 tis. Kč na úhradu nákladů 
spojených se zabezpečením souvislé celoroční činnosti subjektů v oblasti kultury v 
Litoměřicích. Tento dotační program byl Městem Litoměřice vyhlášen v prosinci 2021. Částka 
výše uvedené dotace zůstala shodná jako v loňském roce.   

Z 18 podaných žádostí o poskytnutí dotace je 13 žádostí o dotaci do částky 50 tisíc (bude 
předloženo na jednání RM 7/3/2022) a 5 žádostí nad částku 50 tisíc Kč (bude předloženo na 
jednání ZM dne 21/4/2022). 
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Komise kultury při RM na svém jednání dne 23. 2. 2022 všechny předložené žádosti 
vyhodnotila v souladu s kritérii pro hodnocení přijatých žádostí re čl. 6 "Programu" resp.:  

 

- tradice spolku, úspěšná reprezentace na soutěžích 
- členská základna – upřednostněny jsou spolky s dětskou/mládežnickou základnou  
- koncepce a rozsah činnosti pro rok 2022-divácká návštěvnost 
-  finanční náročnost oboru  
- zajištětní vícezdrojového financování spolku 

 

Komise na svém jednání navrhla dle shora uvedeného kriteriálního hodnocení rozdělení 
částky 630 tis. Kč dle přiložené tabulky – viz příloha zápisu. 

 

Návrh komise bude předložen  Radě města ke schválení na jejím jednání dne 7. 3. 2022.  

Žádosti o dotace ve výši nad 50 tis. Kč budou předloženy ke schválení na ZM dne 21. 4. 2022. 
 

 

3. Diskuze 

 

Členové komise kultury se již předem domluvili na termínu dalšího zasedání, a to dne 13. 4. 
2022, kdy se budou hodnotit dotace v Programu podpory v oblasti KULTURY v Litoměřicích.  

 


