
Zápis 
z jednání komise p ři Radě města Litom ěřice 

Kulturní komise 

konané dne 12.11.2012 od 16:00 v zasedací místnosti ( Pekařská) MěÚ Litoměřice 

Přítomni: 

• MUDr. Pavel Kejř 
• Luděk Veselý 
• Helena Lexová 
• Svatopluk Horváth 
• Mgr.Ing. Jana Štefaniková 
• Stanislav Hylán 
• Ing. Věra Kmoníčková 
 

Omluven: 

• Václav Dycka 
• Ing. Andrea Křížová 

 
Nepřítomen: 

• PhDr. Jan Štíbr 
• Pavel Filandr 
• Jan Novák 
• Petr Košárek 
 

Jednání řídil: MUDr. Pavel Kejř 

Zapisovatel: Dagmar Zelená 

Program: 

1. Rozdělení dotace na podporu kultury – dětské pěvecké sbory 
2. Projednání kritérií pro přiznání dotace v programu podpory v oblasti kultury  
3. Záměr – využití kasáren Dukelských hrdinů 
4. Diskuse 

 

Konec jednání: 16:50 

Termín příštího jednání: zatím nebyl stanoven, členové komise budou obesláni 

Zapsal(a): Dagmar Zelená 

Zasedání zahájil předseda komise přivítáním přítomných členů a seznámením s jednotlivými body programu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Rozdělení dotace na podporu kultury – d ětské p ěvecké sbory 
 
Usnesením ZM Litoměřice č. 176/8/2012 ze dne 4.10.2012 byla schválena rozpočtová opatření, v rámci 
kterých byla na podporu kultury v roce 2012 vyčleněna částka 52.000,-Kč. Z této položky byl po schválení 
RM  dne 25.10.2012 pod č.j. 658/24/2012  poskytnut finanční příspěvek ve výši 11.500,-Kč Fotoklubu Porta, 
o.s. na vydání sbírky „Litoměřice, jak jsme je znali“ 
S přihlédnutím k podnětům vzešlých od veřejnosti v rámci ankety ke  Strategického plánu rozvoje města a 
jeho následném veřejném projednávání  bylo navrženo podpořit zbylou částkou 40.500,-Kč dětské pěvecké 
sbory, a to účelově např. na ošacení členů sboru.  
Odbor ŠKSaPP oslovil jednotlivé dětské pěvecké sbory registrované v Litoměřicích a na základě jejich 
požadavků a na základě jejich členské základny předložil členům komise kultury  návrh poskytnout finanční 
příspěvek Občanskému sdružení Puellae cantantes, chlapeckému pěveckému sboru Páni kluci, o.s. a 
dívčímu pěveckému sboru Máj, o.s.  
 
Komise kultury jednomysln ě schválila návrh odboru  ŠKSaPP a doporu čuje ZM schválení finan čních 
příspěvků výše uvedeným p ěveckým sbor ům. 
 
 
2.  Projednání kritérií pro p řiznání dotace v programu podpory v oblasti kultury  
 

Předseda komise seznámil členy s návrhem odboru ŠKSaPP provést změnu ve způsobu financování 
projektu a to : dotace může tvořit maximálně 80% uznatelných nákladů projektu ( původně bylo 70% ). Tato 
změna je provedena ve prospěch žadatelů a přizpůsobena dotacím i ostatních odborů. Členové komise poté 
diskutovali možná kritéria pro zapracování do projektů dotační politiky města v oblasti kultury a to jak termíny 
podání žádostí tak i předmět a účel podpory. V návrhu na změnu byla i žádost vyčlenit z žádostí o dotaci 
komerční akce, která nakonec přes problém specifikovat jak daleko sahá pojem „ komerční“ nebyla 
odsouhlasena. 

Komise kultury doporu čuje RM schválení grantových pravidel pro „Program p odpory v oblasti 
kultury“ tak jak byly p ředloženy odborem ŠKSaPP na této komisi  a schválení  vzorové smlouvy o 
dotaci.  
 
 
3. Záměr – využití kasáren Dukelských hrdin ů 
 
MUDr. Pavel Kejř seznámil členy komise se záměrem využití kasáren Dukelských hrdinů. Kasárna 
Dukelských hrdinů jsou doposud nevyužitým objektem, který v sobě skrývá komplex mnoha budov, parkovou 
úpravu a doprovodné stavby. Celý komplex budí dojem klidného kulturního místa a mohl by tak být vhodným 
prostorem pro vystavení dosud neprezentovaných muzeálních fondů. Ministerstvo kultury razí koncepci 
expandovat se svými institucemi do měst celé ČR. Přiměl je k tomu fakt, že 90 % všech národních sbírek je 
deponováno v depozitářích. Tento záměr byl zaslán přímo RM a bude dále projednáván a diskutován. 
 
4. Diskuse 
 
Vedení města Litoměřice pozvalo 14.11.2012 v 17.00 hod. do zasedací místnosti Domu kultury 
v Litoměřicích  zástupce subjektů působících v oblasti kultury, a to za účelem otevřené diskuse o budoucí 
koncepci v oblasti kultury a možné vzájemné spolupráci s příspěvkovými organizacemi zřízenými Městem 
Litoměřice.  


