
 

 

 

 

MĚSTO LITOMĚŘICE 
Komise výchovy a vzdělávání 

 
 

 

Zápis z jednání komise při Radě města Litoměřice 
_________________________________________________________________________________ 

 

Konaného dne  15. 11. 2021 od 16. 00 hodin v budově MěÚ Litoměřice, ulice 
Pekařská 2, v přízemí v kanceláři č. 405  
 
Přítomni: 
Mgr. Petr Hošek 
Ing. Andrea Křížová 
Mgr. Blanka Ježková 
Mgr. Václav Dycka 
Bc. Jiří Rudolf 
 
 
Omluveni:  
Mgr. Monika Mejtová 
Mgr. Kateřina Szaffnerová 
Mgr. Martin Hrdina 
 
 
 

Jednání řídil: Mgr. Petr Hošek 

Zapisovatel: Dagmar Zelená 

 

Body programu: 

1. Institut technického vzdělávání, z.u. - Žádost o mimořádnou finanční podporu  

2. Lyžařský výcvik – poskytnutí finančního příspěvku pro rok 2022 

3. Program podpory v oblasti volného času dětí 2022  

4. Diskuze 

 
 

Konec jednání: 17:15 hodin 

Termín příštího jednání: prosinec 2021 

 

Zapsala: Dagmar Zelená 
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V úvodu jednání přivítal předseda komise Mgr. Petr Hošek všechny přítomné a 
seznámil členy komise s projednávanými body.  

1. Institut technického vzdělávání, z.u. - Žádost o mimořádnou finanční podporu  

Členové komise se v tomto bodě vrátili k projednání žádosti ředitele Institutu 
technického vzdělávání, z.ú. a vedoucího Technického klubu Bc. Jiřího Rudolfa 
týkající se poskytnutí dotace na pokrytí mzdových nákladů v rámci udržení 
pracovního místa vedoucí komunitního centra. Bc. Jiří Rudolf předložil komisi další 
podklady k výše uvedené žádosti jako např. náplň práce vedoucí komunitního centra, 
velikost pracovního úvazku, druh pracovněprávního vztahu, výši hrubé mzdy 
zaměstnankyně a plán financování pracovního místa na období po 31. 12. 2021. Bc. 
Jiří Rudolf rovněž informoval, že situace se takto vyhrotila hlavně z důvodů kovidu, 
kdy nebyly otevřeny žádné grantové výzvy. Od ledna 2022 mají přislíbenou dotační 
podporu od nadace Zeměkvět a Via „Živá komunita“, dále připravují podání žádosti do 
dlouhodobých grantů v rámci spolupráce s MAS České středohoří, připravují výzvu do 
Norských fondů a znovu podají žádost do nadace Velux. Rovněž požádali osobně 
dopisem o podporu některé firmy a zatím mají přislíbenou firemní dotaci od firmy 
General Bytes, takže by již finanční prostředky na plat pro vedoucí komunitního 
centra měly být zajištěny. V případě, že by se tak nestalo, musela by vedoucí 
komunitního centra od ledna 2022 svoji činnost ukončit. 
Při projednávání výše dotace na pokrytí mzdových nákladů za období září – prosinec 
2021 byla částka z původních 120 000 Kč přepočítána na 62 000 Kč, kdy je potřeba 
uhradit ½ úvazku, a to 15. 500 Kč. Celkem tedy za 4 měsíce 62 000 Kč.  
Bc. Jiří Rudolf upřesnil činnost vedoucí komunitního centra od září do prosince 2021, 
a činnost, kterou bude vykonávat od ledna 2022, a to přípravu a podání grantových 
výzev na rok 2022, přípravu a zajišťování akcí a aktivit ITV a Sdílny i druh pracovního 
poměru a úvazku.   
 
Členové komise po vzájemné dohodě a s upozorněním, že jde o mimořádnou 
situaci, nikoliv precedentní stav do budoucna, doporučují Zastupitelstvu města 
Litoměřice schválit poskytnutí dotace ve výši 62 000 Kč na pokrytí mzdových 
nákladů v rámci udržení pracovního místa vedoucí komunitního centra Institutu 
technického vzdělávání, z.ú.  

Žádost bude předložena ke schválení ZM dne 9. 12. 2021. 

(hlasování: pro: 4  proti: 0   zdržel se: 1) 

 

2. Lyžařský výcvik – poskytnutí finančního příspěvku pro rok 2022 

V návrhu rozpočtu na rok 2022 je zahrnut i příspěvek města na lyžařské výcviky žáků 
7. ročníků ZŠ ve školním roce 2021/2022. Tento příspěvek je určen účelově resp. jako 
finanční podpora základním školám, zřízeným městem Litoměřice, pro žáky 7. 
ročníků s trvalým pobytem ve městě Litoměřice, kteří se zúčastní lyžařského výcviku 
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ve školním roce 2021/2022.  
 
Z důvodů epidemiologických opatření (covid19) se loňské 7. ročníky lyžařských 
výcviků neúčastnily, a tak příspěvek města na lyžařské výcviky žáků 7. ročníků ZŠ ve 
školním roce 2020/2021 bude přesunut do školního roku 2021/2022 a žáci nyní již 8. 
ročníků se v případě zájmu mohou lyžařského výcviku, rovněž s podporou města, 
zúčastnit.  Tímto ani loňští sedmáci o tento příspěvek nepřijdou.  
 
Členové komise výchovy a vzdělávání doporučují RM schválit zachování stávající 
výše příspěvku na lyžařský výcvik pro žáky 7. ročníku s trvalým pobytem ve městě 
Litoměřice, navštěvujících ZŠ zřízenou městem Litoměřice, a to v částce 1. 500 Kč 
z odboru ŠKSaPP. 
 
Návrh bude předložen ke schválení Radě města v měsíci prosinci 2021. 

(hlasování: pro: 5  proti: 0   zdržel se: 0) 

 

3. Program podpory v oblasti volného času dětí  

V návrhu rozpočtu Města Litoměřice pro rok 2022 je vyčleněna částka 100 000 Kč na 
Program podpory v oblasti volného času dětí. 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 povinnou 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 volného času dětí budou předložena ke 

schválení Radě města Litoměřice v prosinci 2021 a poté budou vyhlášeny na 

webových stránkách města. Žádosti o poskytnutí dotace může poskytovatel přijímat 

až po 30 dnech, kdy je Program vyhlášen. Program – viz příloha orig. zápisu.  

Komise výchovy a vzdělávání při RM doporučuje RM schválit pravidla pro Program 
podpory v oblasti volného čau dětí na rok 2022 a uložit odboru ŠKSaPP jejich 
vyhlášení.  

(hlasování: pro: 5  proti: 0   zdržel se: 0) 

 

4. Diskuze 

Další jednání, a to poslední v tomto roce bude pojato ve slavnostnějším duchu a 
členové komise se sejdou na vánočních trzích v Litoměřicích. 

https://esm.justice.cz/ias/issm/rejstrik

