
Zápis 
z jednání komise p ři Radě města Litom ěřice 

Kulturní komise 

konané dne 17.3.2014 od 16:00 v zasedací místnosti ( ul. Pekařská ) MěÚ Litoměřice  

 

Přítomni: 

• MUDr. Pavel Kejř 
• Luděk Veselý 
• Helena Lexová 
• PhDr. Jan Štíbr 
• Svatopluk Horváth 
• Mgr. Ing. Jana Štefaniková 
• Mgr. Václav Dycka 
• Stanislav Hylán 
• Ing. Věra Kmoníčková 
• Ing. Andrea Křížová 
 
 

Omluveni: 

• Stanislav Hylán 
 
Nepřítomni:   
 

• Pavel Filandr 
• Petr Košárek 
• Jan Novák 

 
 

Jednání řídil: MUDr. Pavel Kejř 

Zapisovatel: Dagmar Zelená 

 

Program: 

1. Rozdělení dotací v programu podpory v oblasti  KULTURY 

2. Diskuze 

 

 
 
Konec jednání: 17:00 hodin 

Termín příštího jednání: 28.4.2014 v zasedací místnosti ( ul. Pekařská ) MěÚ Litoměřice 

Zapsal(a): Dagmar Zelená 

 

Zasedání zahájil předseda komise MUDr. Pavel Kejř přivítáním členů a seznámil členy komise se svým 
připraveným návrhem na rozdělení dotací.  

 

 

 



1. Rozdělení dotací v programu podpory  v oblasti  KULTURY 
 
Odbor ŠKSaPP má na rok 2014  v rozpočtu v rámci ÚZ 3401/3400 schválenou částku 500.000,-Kč jako 
účelovou položku  na program podpory v oblasti kultury. Dotace jsou určeny na částečnou kompenzaci 
nákladů na kulturní akce pořádané pro veřejnost na území města Litoměřic, popř. lze udělit výjimku při 
významné reprezentaci města, a to i v zahraničí.   
 
Členové komise společně diskutovali o jednotlivých žádostech, rozebírali jednotlivé projekty a kontrolovali, 
zda byla splněna kritéria pro přiznání dotace. Společně se shodli na vyřazení žádostí č. 6, 8, 11, 26, 37 a 38. 
Upřednostněny byly především tradiční akce, žádosti týkající se seniorů, dětí ( pohádky ) a akce určené pro 
širší veřejnost. 
 
Žádosti č. 37. a 38., podané Ústavem dějin umění AV ČR, v.v.i. Praha na publikace – rukopisy soupisu 
památek města Litoměřic a soupisu památek bývalého okresu Litoměřic byly vyřazeny z důvodů nesplnění 
kritérií pro přidělení dotace, a to realizace a ukončení projektu ( uveden rok 2014/2015 ).  
Komise kultury p ři RM doporu čuje, aby byla žádost o finan ční podporu projednána p římo na jednání 
FV k sestavování návrhu rozpo čtu na rok 2015, a to jako ú čelov ě vázaná položka v rozpo čtu odboru 
ŠKSaPP.  
 
 
V závěru tohoto jednání proběhlo hlasování o souhlasu s vyřazením výše uvedených žádostí a o přidělení 
dotací tak, jak bylo u jednotlivých žádostí členy komise hodnoceno. 

Komise kultury p ři RM navrhuje rozd ělení této ú čelové dotace dle p řiložené tabulky, kdy 30.000,-K č  
bude ponecháno jako rezerva pro p řípadné další žádosti o podporu v této oblasti ve zb ytku roku 2014 
(viz p říloha orig. zápisu). 
Odbor ŠKSaPP p ředloží návrh na schválení rozd ělení dotací  RM na jejím jednání  dne 3.4.2014. 

 
 

2. Diskuze 

Členové komise byli informováni o akcích: 

26.3.2014 -   kongresový sál Hradu Litoměřice od 18.00 hodin -  koncert orchestrů a žáků Základní umělecké 
školy Litoměřice. 

18.3. – 23.3.2014 - Divadlo Karla Hynka Máchy Litoměřice -  11. ročník litoměřického loutkového festivalu.  

6.3. – 25.5.2014 - Oblastní muzeum Litoměřice -  výstava „Léčivé rostliny a jejich dvojníci“.  

 
 
 
 
 


