
Zápis 
z jednání komise p ři Radě města Litom ěřice 

Kulturní komise 

konané dne 11.11.2013 od 16:00 v zasedací místnosti ( ul. Pekařská ) MěÚ Litoměřice  

 

Přítomni: 

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

Omluveni: 

• Helena Lexová 
 
Nepřítomni:   
 

• Pavel Filandr 
• Petr Košárek 
• Jan Novák 

 
 
Jednání řídila: MUDr. Pavel Kejř 

Zapisovatel: Dagmar Zelená 

 

Program: 

1. Paní Štěpánka Toutová - informace o aktivitách O.s. přátel dětských písní a kreslených pohádek 

2. Informace o poskytnutí finančního příspěvku na nákup projektoru pro Letní kino Litoměřice ( Kinoklub 
Ostrov. o.s. ) 

3. Benefiční koncert pro obec Počaply - snížení ceny pronájmu velkého sálu DK 

4. Ostatní 

 
 

Konec jednání: 16:55 hodin 

Termín příštího jednání: 9.12.2013 – místo bude upřesněno 

Zapsal(a): Dagmar Zelená 

 

Zasedání zahájil předseda komise MUDr. Pavel Kejř přivítáním členů a přečtením jednotlivých bodů 
programu.  

 

 



1. Paní Štěpánka Toutová - informace o aktivitách O.s. p řátel d ětských písní a kreslených pohádek 
 
Paní Toutová seznámila členy komise s děkovným dopisem, který byl zaslán panu starostovi. Město poskytlo 
bezúročnou půjčku  350.000,-Kč Občanskému sdružení  přátel dětských písní a kreslených pohádek na 
kulturně - vzdělávací projekt „Hudba a kultura v Českém středohoří“. Občanskému sdružení  byla na tento 
projekt přiznána dotace od RO SZIF Ústí nad Labem v rámci Programu rozvoje venkova ČR, kde náklady 
spojené s projektem musely být příjemcem předfinancovány.    
Region Českého středohoří je bohatý na legendy a historické události a cílem občanského sdružení je 
zajímavou formou prostřednictvím písní a pohádek oživovat  regionální historii a zároveň spojit regionální 
kulturu  s dobročinnými akcemi.  Prostředky získané z projektu o.s. využilo na pořízení technického 
vybavení, které bude do budoucna využívat při všech svých kulturních a společenských akcích. 
 

2. Informace o poskytnutí finan čního p říspěvku na nákup projektoru pro Letní kino Litom ěřice 
( Kinoklub Ostrov. o.s. )  

 
RM na svém zasedání dne 22.10.2013 doporučila ZM ke schválení poskytnutí finančního příspěvku 
Kinoklubu Ostrov, o.s. na nákup projektoru pro Letní kino Litoměřice. ZM na svém zasedání dne 31.10.2013 
usnesením č. 211/7/2013 rozhodlo o poskytnutí finančního příspěvku  na nákup projektoru pro Letní kino 
Litoměřice ve výši 100.000,-Kč. Toto  zařízení splňující standard E-Cinema,  umožní projekci DVD a blueray 
disků na velké plátno. Filmové společnosti nabízejí tyto nosiče jako náhradu filmového pásu. Příspěvek 
města bude tedy směřovat k udržení provozu Letního kina, k tvorbě pestřejší filmové nabídky pro diváky a 
Litoměřice budou disponovat přenosným zařízením schopným promítat na velké vzdálenosti na velké 
plochy. 
 

3. Benefi ční koncert pro obec Po čaply - snížení ceny pronájmu velkého sálu DK  

Členové Komise kultury při Radě města Litoměřice tuto žádost projednali a po společné předchozí konzultaci 
se dohodli, že nedoporučují RM úplné prominutí nájemného, ale přiklánějí se k podpoře této benefiční akce 
slevou z nájemného ve výši 10%.  
 
 
4. Ostatní 
 
Vedoucí odporu ŠKSaPP seznámila členy komise s žádostí Organizace přátel ekologického rozvoje, o.s.       
( Oper, o.s. ) o poskytnutí finanční podpory na aktivitu v rámci vánočních trhů – „Betlémský průvod“, který se 
bude konat dne 21.12.2013 v rámci vánočních trhů na Mírovém náměstí. 
V rámci schváleného rozpočtu bylo rozděleno 500.000,-Kč na dotace na podporu kultury. Z těchto dotací 
byla částka 5.000,-Kč na akci „Litoměřická nej“ vrácena Oblastním muzeem v Litoměřicích  jako 
nevyčerpaná a tímto mohla být přidělena na výše uvedenou akci. 
 
Členové komise kultury  doporu čují Rad ě města poskytnutí finan čního p říspěvku na akci „Betlémský 
průvod“ ve výši 5.000,-K č.  
 
Předseda komise informoval členy o petici podané na Zastupitelstvo města Stranou zelených, která se týká 
úplného zákazu provozování  heren v Litoměřicích.  
 
Ředitel Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích PhDr. Jan Štíbr podal informaci o přípravě  
oslav k výročí 120 let založení Diecézního muzea a 20 výročí znovu založení Muzea a galerie litoměřické 
diecéze, které se bude slavit v roce 2015. Diecézní muzeum vzniklo v Litoměřicích již v roce 1895 a bylo 
prvním svého druhu v tehdejší rakousko-uherské monarchii a první nově obnovené po roce 1989 v našem 
státě. V příštím roce si Severočeská galerie výtvarných umění pravděpodobně zažádá o finanční příspěvek 
na výše uvedené výročí a na veškeré akce, které s tímto budou souviset.  
Dále informoval o přípravě akce „Rybovy vánoční mše“, která se bude konat 25.12.2013 v bývalém 
jezuitském kostele Zvěstování Panně Marii v Litoměřicích a o záměru požádat město Litoměřice o finanční 
příspěvek na pořádání této akce.  
Veškeré prostředky účelově určené na podporu kultury jak v oblasti dotací na celoroční činnost, tak grantové 
programy jsou však k aktuálnímu datu plně rozděleny a čerpány příjemci. 
 
 
 


