MĚSTO LITOMĚŘICE
Komise kultury

Zápis z jednání komise při Radě města Litoměřice
__________________________________________________________________

Konaného dne 03. 11. 2021 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
Neomluveni:
MgA. Aleš Pařízek, Dis.
Markéta Bauerová
Jednání řídil: Mgr. Jiří Adámek
Zapisovatel: Dagmar Zelená
Body programu:

1. Žádost o dotaci na Vánoční trhy – MKZ Litoměřice
2. Informace o Venkovní výstavě Paměti národa
3. Program podpory celoroční činnosti subjektů v oblasti KULTURY
v Litoměřicích
4. Program podpory v oblasti KULTURY v Litoměřicích
5. Diskuze

Konec jednání: 17:35 hodin
Termín příštího jednání: bude upřesněn později
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1. Žádost o dotaci na Vánoční trhy – MKZ Litoměřice
V roce 2019 byl Zahradě Čech s.r.o., jako organizátorovi akce odsouhlasen koncept
Vánočních trhů pro následujících 5 let. Průběh loňských Vánočních trhů splňoval
všechny nastavené a odsouhlasené podmínky.
Letošní Vánoční trhy, již pod hlavičkou Městských kulturních zařízení v Litoměřicích,
budou pokračovat 3.etapou rozvoje, a to rozšířením vánoční dekorace v prostoru
konání trhů, které se v letošním roce ponesou v duchu „Zlatých Vánoc“. Ředitelka
Městských kulturních zařízení v Litoměřicích Bc. Michaela Mokrá seznámila členy
komise kultury na jejich zasedání dne 3. 11. 2021 s programem Vánočních trhů pro
letošní rok a v úvodu shrnula a zhodnotila průběh loňských vánočních trhů.
Zahájení příchodu Vánoc v Litoměřicích bude letos v kontinuitě – v podobě rozsvícení
vánočního stromu i adventních a vánočních trhů-další informace viz příloha č. 1 tohoto
zápisu.
Členům komise kultury byla následně předložena žádost Městských kulturních zařízení
v Litoměřicích týkající se navýšení účelového příspěvku zřizovatele o 300 tis. Kč na
sloučené akce Rozsvícení vánočního stromu a Vánoční trhy 2021, ze které bude hrazen
kulturní a doprovodný program a nákup světelné dekorace.
Žádost byla členy komise kultury jednomyslně odsouhlasena a členové komise
doporučují Zastupitelstvu města Litoměřice na jejím jednání dne 10. 11. 2021 její
schválení.
V souvislosti s vizuální stránkou vánočních trhů 2021 diskutovali následně členové
komise aktuální stav vánočních ozdob umístěných každoročně na vánočním stromě (v
majetku PO Technické služby města Litoměřice), kdy se shodili, že je do budoucna
žádoucí jejich postupná obměna.
Komise kultury doporučuje v 1. etapě pro rok 2021 obměnu barevných nesvítivých
ozdob (koule) za navrhované nové ozdoby. Doporučení bude zasláno řediteli TSM
Ing. Ivo Elmanovi.
2. Informace o Venkovní výstavě Paměti národa
Dne 26. 10. 2021 ve 13.30 hodin proběhla na Mírovém náměstí vernisáž výstavy
Paměti národa Severní Čechy. Výstavu zahájila ředitelka pobočky Paměti národa
Severní Čechy paní Michaela Pavlátová. Úvodní slovo měl 2. místostarosta města
Litoměřice Lukas Wünsch a poté vystoupil i jeden z pamětníků za město Litoměřice
pan Zdeněk Bárta. Za paní Moravcovou, která je rovněž jednou z pamětníků za město
Lovosice se dostavila její dcera, která svoji maminku omluvila ze zdravotních důvodů.
Cílem této putovní velkoformátové výstavy je představit příběhy pamětníků z řad
současných či bývalých obyvatel Litoměřic a okolí široké veřejnosti, především mladší
generaci, která se o době totality dozvídá již pouze z vyprávění. Výstava potrvá do 16.
11. 2021.
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3. Program podpory celoroční činnosti subjektů v oblasti KULTURY v Litoměřicích
V návrhu rozpočtu Města Litoměřice pro rok 2022 je vyčleněna částka 630 000 Kč na
Program podpory celoroční činnosti subjektů v oblasti KULTURY v Litoměřicích.
Komise kultury při RM projednala podmínky dotačního Programu. Z důvodů novely
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů byl do
podmínek pro přiznání dotace doplněn bod týkající se právnických osob, které musí
jako povinou přílohu dokládat při žádosti o dotaci výpis z evidence skutečných majitelů
https://esm.justice.cz/ias/issm/rejstrik. Menší změna byla provedena v textu v bodě
3 odst. 1. Dotace jsou určeny pro subjekty působící celoročně v oblasti KULTURY na
území města Litoměřic (namísto působící v oblasti kultury se sídlem v Litoměřicích).
Ostatní kritéria k výše uvedenému programu zůstávají shodná.
Pravidla Programu podpory celoroční činnosti subjektů v oblasti kultury budou
předložena ke schválení Radě města Litoměřice v listopadu 2021 – viz příloha č. 2
zápisu.
Komise kultury při RM doporučuje RM schválit pravidla pro Program podpory
celoroční činnosti subjektů v oblasti KULTURY na rok 2022 a uložit odboru ŠKSaPP
jejich vyhlášení.
4. Program podpory v oblasti KULTURY v Litoměřicích
V návrhu rozpočtu Města Litoměřice pro rok 2022 je vyčleněna částka 900 000 Kč na
Program podpory v oblasti KULTURY v Litoměřicích. Komise kultury při RM projednala
podmínky dotačního Programu. Z důvodů novely zákona č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů byl do podmínek pro přiznání dotace
doplněn bod týkající se právnických osob, které musí jako povinou přílohu dokládat při
žádosti o dotaci výpis z evidence skutečných majitelů:
https://esm.justice.cz/ias/issm/rejstrik. V uplynulém roce nebyly žádné významné
připomínky ke kritériím a podmínkám pro hodnocení předložených projektů ani
následně při přidělování dotací. Z těchto důvodů je komise předkládá mimo výše
uvedeného doplněného bodu do podmínek pro přiznání dotace ve stejném znění jako
byly v roce 2021.
Pravidla Programu podpory v oblasti KULTURY v Litoměřicích budou předložena ke
schválení Radě města Litoměřice v listopadu 2021- viz příloha č. 3 zápisu.
Komise kultury při RM doporučuje RM schválit pravidla pro Program podpory
v oblasti KULTURY v Litoměřicích na rok 2022 a uložit odboru ŠKSaPP jejich
vyhlášení.
Členové komise kultury rovněž projednali a doplnili kritéria pro hodnocení žádostí
v Programu podpory v oblasti KULTURY v Litoměřicích - viz příloha č. 4 zápisu.
Do hodnocení budou zařazeny pouze žádosti, které splňují podmínky vyhlášeného
dotačního programu viz web města https://www.litomerice.cz/dotace a pro
vyhodnocení žádostí bude použito bodové hodnocení v rozmezí 0-5 body za každé
kritérium tzn. Max. 25 bodů / žádost o dotaci.
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5. Diskuze
Členové komise kultury se již předem domlouvali na termínech zasedání na příští rok,
kdy se budou posuzovat podané žádosti o dotace v kultuře.

Žádosti o dotace v Programu podpory celoroční činnosti subjektů v oblasti KULTURY
v Litoměřicích se budou přijímat v termínu od 24. 1. 2022 do 18. 2. 2022 a komise
kultury bude tyto žádosti posuzovat na svém jednání dne 23. 2. 2022.
Žádosti o dotace v Programu podpory v oblasti KULTURY v Litoměřicích se budou
přijímat od 1. 2. 2022 do 31. 3. 2022 a komise kultury bude tyto žádosti posuzovat na
svém jednání dne 13. 4. 2022.
O poskytnutí konkrétní výše dotace žadateli bude rozhodnuto Radou města, při
žádostech nad 50 tis. Kč Zastupitelstvem města nejpozději do 30. 4. 2022.

