
Zápis 
z jednání komise p ři Radě města Litom ěřice 

Komise výchovy a vzd ělávání 

konané dne 5.3.2014 od 15:45 v ředitelně Základní umělecké školy Litoměřice 

 Přítomni: 

• Mgr. Petr Hošek 
• Ing. Lukáš Znojemský 
• Mgr. Monika Mejtová 
• Ema Sováková 
• Mgr. Zuzana Legnerová 
• Mgr. Petr Krňák 
• Ing. Andrea Křížová 
 

Omluveni: 

• Ing. Anna Vytlačilová 
• Mgr. Lucie Wasylyszynová 
• Mgr. Martin Hrdina 
 
 

Nepřítomni:   
 

• Mgr. Milan Zdvořák 
• MUDr. Leoš Vysoudil 

 
 
 

Jednání řídil: Mgr. Petr Hošek 

Zapisovatel: Dagmar Zelená 

 

Program 
 
1. Prohlídka prostor Základní umělecké školy 
 
2. Rozdělení dotací z programu podpory školy a školská zařízení – rok 2014 
 
3. Rozdělení dotací z programu podpory organizacím pracujícím s dětmi a mládeží - volný čas dětí pro rok     
   2014 
 
4. Rozdělení dotací dětským spol. organizacím – rok 2014 
 
5. Diskuze 
 
 

Konec jednání: 17:30 hodin 

Termín příštího jednání:  14.5.2014 v 15.45 hodin – místo bude upřesněno 

Zapsal(a): Dagmar Zelená 

 

 

Předseda komise zahájil jednání a přivítal členy v prostorách budovy Základní umělecké školy Litoměřice.  

 



 
1. Prohlídka prostor Základní umělecké školy 
 
Členové komise si ihned v úvodu jednání prohlédli všechny čtyři budovy ZUŠ  v Masarykově ulici č. 46, 44, 
35 a 44 kde je divadélko Minimax. Po prohlídce se všichni  vrátili do ředitelny, kde předseda komise Mgr. 
Petr Hošek  poděkoval ředitelce Základní umělecké školy Mgr. Dominice Valeškové  za provedení po 
objektech školy spojené s výkladem a zahájil jednání.  

 

2. Rozdělení dotací z programu podpory školy a školská zařízení – rok 2014 

 

Odbor ŠKSaPP má na rok 2014 v rozpočtu schválenou částku 100.000,-Kč jako účelovou položku  na 
program podpory - školy a školská zařízení. Dotace jsou určeny jako částečná kompenzace nákladů na akce 
kulturní, vědomostní, ekologické, sportovní a jiné, a jsou určené pro děti a mládež z Litoměřic. 
 
Předseda komise předložil členům již připravený návrh na rozdělení dotací s tím, že poukázal na to, že 
v letošním roce byla většina žádostí vyplněna  srozumitelně, vzorně a splňovaly kritéria. 
 
Komise výchovy a vzd ělávání p ři RM doporu čuje rozd ělení této ú čelové dotace dle p řiložené tabulky 
(viz orig. p říloha zápisu). 
( pro: 7          proti: 0          zdržel se: 0 ) 
 
 
3. Rozdělení dotací z programu podpory organizacím pracujícím s dětmi a mládeží - volný čas dětí pro rok     
   2014 
 
Odbor ŠKSaPP má na rok 2014 v rozpočtu schválenou částku 100.000,-Kč jako účelovou položku na 
program podpory organizacím pracujícím s dětmi a mládeží - volný čas dětí a mládeže. 
Tyto dotace jsou určeny jako částečná kompenzace nákladů na jednorázové akce zaměřené na volno 
časové aktivity dětí a mládeže z Litoměřic, kdy projekty na otevřené akce pro veřejnost budou 
upřednostněny. 
 
Komise výchovy a vzd ělávání p ři RM doporu čuje rozd ělení této ú čelové dotace dle p řiložené tabulky 
(viz orig. p říloha zápisu). 
( pro: 7          proti: 0          zdržel se: 0 ) 
 
 
4. Rozdělení dotací dětským spol. organizacím – rok 2014 
 
Odbor ŠKSaPP má na rok 2014 v rozpočtu schválenou částku 25.000,-Kč na částečnou úhradu činnosti 
dětským společenským organizacím pro rok 2014.   
 
Tyto dotace byly rozděleny na základě členských základen 
 
Komise výchovy a vzd ělávání p ři RM doporu čuje rozd ělení této dotace dle p řiložené tabulky (viz orig. 
příloha zápisu). 
( pro: 7          proti: 0          zdržel se: 0 ) 
 
 
5. Diskuze 
 
Ze společné diskuze členů komise vyplynuly tyto závěry: 
 
Komise výchovy a vzdělávání při Radě města Litoměřice podporuje návrh možného přestěhování ZUŠ do 
prostor bývalé vojenské správy a doporučuje Radě města  se tímto záměrem zabývat. 

Komise výchovy a vzdělávání  při Radě města Litoměřice doporučuje Radě města podpořit školy finančně při 
obnově a zakupování licencí na software.  

 


