
Zápis 
z jednání komise p ři Radě města Litom ěřice 

Komise výchovy a vzd ělávání 

konané dne 4.12.2013 od 15:15 na Masarykově základní škole v Litoměřicích  

 Přítomni: 

• Mgr. Petr Hošek 
• Ing. Lukáš Znojemský 
• Mgr. Monika Mejtová 
• Ing. Anna Vytlačilová 
• Mgr. Zuzana Legnerová 
• Mgr. Petr Krňák 
 

Omluveni: 

• Mgr. Lucie Wasylyszynová 
• Mgr. Martin Hrdina 
• Ing. Andrea Křížová 
 

Nepřítomni:   
 

• Mgr. Milan Zdvořák 
• MUDr. Leoš Vysoudil 
• Ema Sováková 

 
 
Jednání řídil: Mgr. Petr Hošek 

Zapisovatel: Dagmar Zelená 

 

Program: 

1. volný čas dětí a mládeže – vrácená dotace 5.000,-Kč 
 
2. kritéria přidělování dotací – volný čas dětí  a školy a školská zařízení 
 
3. ostatní 
 
 
 

Konec jednání: 16:15 hodin 

Termín příštího jednání:  21.1.2014 v 15.30 hodin – Katovna  

Zapsal(a): Dagmar Zelená 

 

Předseda komise zahájil jednání a přivítal členy v prostorách budovy Masarykovy základní školy Litoměřice. 

 

 

 

 

 

 



1. volný čas dětí a mládeže – vrácená dotace 5.000,-K č 
 
Klub ochotníků a přátel loutkového divadla vrátil dotaci v částce 5.000,-Kč poskytnutou na akci „Svatojánská 
noc“ z důvodů nekonání se této akce vzhledem k červnovým povodním 2013. 
 
Komise výchovy a vzd ělávání doporu čuje RM schválení poskytnutí dotace v částce 5.000,-K č 
Středisku ekologické výchovy SEVER na akci „Zimní výpr ava za netopýry“, která je ur čena dětem ze 
základních škol v Litom ěřicích. 
 
 
2. kritéria p řidělování dotací – volný čas dětí  a školy a školská za řízení 
 
Předseda komise vyzval členy k vznesení podnětů týkajících se kritérií pro přiznání dotací v programu 
podpory organizacím pracujícím s dětmi a mládeží – volný čas dětí a v programu podpory organizacím 
pracujícím s dětmi a mládeží  – školy a školská zařízení. 
Volný čas dětí  - členové komise se po společném projednávání dohodli, že v bodě 3 – kritéria pro přiznání 
dotace, bude vypuštěno kritérium: akce musí probíhat na území litom ěřického okresu  a do téhož bodu 
bude k textu  projekt musí předkládat právnická nebo fyzická osoba se sídlem v Litoměřicích doplněn text: 
s výjimkou žádostí podaných školami a školskými za řízeními. 
Školy a školská zařízení – v předmětu a účelu podpory bude správné znění textu: dotace jsou určeny jako 
částečná kompenzace nákladů na akce kulturní, vědomostní ekologické, sportovní a jiné a jsou určené pro 
děti a mládež z Litoměřic, ( vypouští se text:  konající se na území obce s rozš ířenou p ůsobností  ).  
 
Členové komise si dali za úkol pro následující rok prověřit nutnost kritéria – způsobu financování dotace: 
dotace může tvořit maximálně 80% uznatelných nákladů projektu. 
 
Kritéria, formulář žádosti o dotaci i žádost o proplacení dotace budou ke stažení na internetových stránkách 
Města Litoměřice www.litomerice.cz v sekci dotace a granty. 
 
Komise výchovy a vzd ělávání doporu čuje RM schválení kritérií pro p řidělování dotací v programu 
podpory organizacím pracujícím s d ětmi a mládeží - volný čas dětí a v programu podpory 
organizacím pracujícím s d ětmi a mládeží - školy a školská za řízení se zapracovanými úpravami. 
 
3. ostatní 
 
Vedoucí odboru ŠKSaPP seznámí ředitelku Domu dětí a mládeže Rozmarýn se změnami v kritériích pro 
přiznání dotací v programu podpory organizacím pracujícím s dětmi a mládeží – volný čas dětí a v programu 
podpory organizacím pracujícím s dětmi a mládeží  – školy a školská zařízení. 
 
Finanční výbor schválil navýšení částky na dotace v programu podpory organizacím pracujícím s dětmi         
a mládeží -  školy a školská zařízení na rok 2014 ze 70.000,-Kč na 100.000,-Kč.  
 
MŠ Ladova 428/1 (Sedmikráska) – proběhlo kompletní zateplení a výměna oken včetně solární ohřevů TUV, 
zkolaudováno tento týden. 
MŠ Ladova 431/3 (Větrník) - zateplení bude zrealizované do konce týdne (výměna oken už proběhla v roce 
2011). 
Proběhla instalace fotovoltaických elektráren na budovách ZŠ U Stadionu, ZŠ Havlíčkova a MŠ Masarykova. 
Výroba elektrické energie bude zahájena 1.1.2014 - jak pro vlastní potřebu, tak přebytky dodávány do sítě.  
Za veškerou vyrobenou energii bude vyplácen "zelený bonus" - další krok v naplňování strategického plánu 
města - snižování energetické náročnosti veřejných budov. 
 


