
Zápis 
z jednání komise p ři Radě města Litom ěřice 

Kulturní komise 

konané dne 22.10.2012 od 16:00 v zasedací místnosti ( Pekařská) MěÚ Litoměřice 

Přítomni: 

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

Nepřítomen: 

• Ph.Dr. Jan Štíbr 
• Pavel Filandr 
• Petr Košárek 
• Jan Novák 
 

Jednání řídil: MUDr. Pavel Kejř 

Zapisovatel: Dagmar Zelená 

Program: 

1. Finanční podpora publikace „Litoměřice, jak jsme je znali“ Fotoklub Porta o.s.pan Bc.A.F.D. – 
doplnění žádosti o fin. příspěvek – rozpočet/časový harmonogram 

2. Informace o akcích v SGVU – Ph.Dr. Jan Štíbr 
3. Informace o vinobraní – Ing. Věra Kmoníčková 
4. Seznámení členů s čerpáním dotací v roce 2012 
5. Návrhy na přidělení fin. prostředků z loterií – ZM 4.10.2012 – 52.000,-Kč 
6. Diskuze + další navržené body programu 

Konec jednání: 17:10 

Termín příštího jednání: 12.11.2012 

Zapsal(a): Dagmar Zelená 

Zasedání zahájila vedoucí odboru ŠKSaPP Ing. Andrea Křížová přivítáním členů komise a jejich 
seznámením s prvním bodem programu, který byl projednáván již na minulém zasedání komise kultury. Dále 
pokračoval  předseda komise MUDr. Pavel Kejř přečtením bodů programu, navrhl zařadit do programu 
informace týkající se sbírky na bustu Václava Havla a dotázal se přítomných, zda nechce nikdo další doplnit 
popř. zařadit další body do programu.  

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Finan ční podpora publikace „Litom ěřice, jak jsme je znali“ pan Bc.A.F.D. – dopln ění žádosti o fin. 
příspěvek – rozpo čet/časový harmonogram  
 
Po doplnění informací týkajících se rozpočtovaných nákladů souvisejících s vydáním publikace „Litoměřice, 
jak jsme je znali“ a doložením časového harmonogramu členové komise souhlasí s poskytnutím finančního 
příspěvku ve výši 11.500,-Kč. 
( pro: 9          proti: 0          držel se: 0 ) 
 
Komise kultury doporu čuje Rad ě města schválit finan ční příspěvek ve výši 11.500,-K č občanskému 
sdružení Fotoklub Porta na vydání sborníku „Litom ěřice, jak jsme je znali“ 
 
2. Informace o akcích v SGVU – Ph.Dr. Jan Štíbr 
 
Z důvodů nepřítomnosti člena komise Ph.Dr. Jana Štíbra byl tento bod odložen na další jednání komise 
 
3. Informace o vinobraní – Ing. V ěra Kmoní čková 
 
Vinobraní Litoměřice se konalo v pátek 21.9.2012 a v sobotu 22.9.2012  v centu města Litoměřic. Přesunutí 
scény z Dominikánského náměstí na náměstí Tyršovo nebylo zrovna nejšťastnější, protože na tomto 
náměstí není tak kvalitní zázemí pro učinkující a ani na první pohled není tak pěkné jako náměstí 
Dominikánské. Kolotoče na parkovišti U Hvězdárny se osvědčily. Prodejci hlásili menší nákupy z důvodů 
finanční situace mezi lidmi. Z tohoto důvodu počítáme pravděpodobně v příštím roce s menším zájmem 
prodejců. Pokud bude mít vedení města nadále zájem, tak budeme pokračovat v tomto duchu i příští rok. 
Mgr.Ing. Jana Štefaniková sdělila členům komise svůj názor týkající se nevhodného umístění menší scény, 
která dle jejího mínění zvukově souznila s hlavní scénou. 
 
4. Seznámení členů s čerpáním dotací v roce 2012 
 
Komise kultury doporučuje Radě města ke schválení dotace na činnost pěveckých sborů, hudebních a 
divadelních souborů a dotace z programu podpory v oblasti kultury. V letošním roce činila dotace na podporu 
kultury 300.000,-Kč, kdy 280.000,-Kč bylo rozděleno mezi jednotlivé žadatele na základě žádostí o dotaci a 
20.000,-Kč bylo ponecháno jako rezerva. Těchto 20.000,-Kč bylo později rozděleno mezi Kinoklub ostrov, 
o.s. 15.000,-Kč na akci Léto s filmem a  Puellae Cantantes, o.s. 5.000,- Kč  na společný koncert 
s francouzským varhaníkem. Všechny tyto dotace jsou vypláceny na základě žádostí o jejich proplacení a 
probíhají v časových intervalech tak, jak jsou jednotlivé akce naplánovány. Prozatím  je z částky 280.000,-Kč 
vyčerpáno 142.455,-Kč a zbývá vyčerpat 137.545,-Kč. 
Dotace na činnost pěveckých sborů, hudebních a divadelních souborů činila 135.000,-Kč, v současné době  
je čerpáno pouze 82.782,-Kč a zbývá ještě vyčerpat 52.218,-Kč. Na základě smlouvy jsou tyto dotace 
splatné do 30.11.2012 a tak předpokládáme, že v nejbližší době nastane větší nárust žádostí týkajících se 
proplácení dotací.  
Na základě usnesení ZM Litoměřice č. 133/6/2012 ze dne 28.6.2012 byla schválena pravidla pro rozdělování 
odvodů z loterií a jiných podobných her a v rámci schváleného rozpočtu byla odboru ŠKSaPP účelově 
vyčleněna položka na podporu kultury ve výši 120.000,-Kč. Tato položka byla rozdělena mezi pěvecké sbory, 
hudební a divadelní soubory na základě  velikosti členské základny. Žádosti o proplacení budou i v tomto 
případě na základě smlouvy  předkládány do 30.11.2012.  
 
5. Návrhy na p řidělení fin. prost ředků z loterií – ZM 4.10.2012 – 52.000,-K č 
 
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 ještě  vyčleněna částka 52.000,-Kč. Z této položky bude po 
schválení RM proplacen finanční příspěvek ve výši 11.500,-Kč Fotoklubu Porta, o.s. na vydání sbírky 
„Litoměřice, jak jsme je znali“ (viz bod 1. dnešního jednání).  
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 osloví jednotlivé dětské pěvecké sbory registrované v Litoměřicích a na základě jejich 
požadavků předloží na dalším jednání návrh k projednání komisi kultury.  
 
 
6. Diskuze + další navržené body programu 
 
 
Dne 8.10.2012 za přítomnosti starosty Litoměřic Mgr. Ladislava Chlupáče, paní Dagmar Havlové, RNDr. 



Alexandra Vondry a Mgr. Zeňka Bárty byla odhalena busta Václava Havla v parku Václava Havla. Autorkou 
busty je MgA  Alžběta Kumstátová, které paní Dagmar Havlová poděkovala za její vyhotovení. Busta je 
umístěna v parku u jezírka mezi lavičkami. Součástí odhalení busty bylo i krátké hudební vystoupení kapely 
Jazz Kohnspiracy, složené z některých členů skupiny ThePlasticPeopleofTheUniverse. Celkové náklady na 
zhotovení a umístění busty byly 227.000,-Kč. Sbírka bude ukončena koncem října. Vybraná částka není 
dostačující,  a proto budeme na jednání RM dne 25/10 žádat o  uvolnění dalších prostředků  z rozpočtové 
rezervy města Litoměřice. 
 
Ing. Věra Kmoníčková –  z důvodů zranění se přesouvá koncert populární zpěvačky Věry Špinarové a  
uskuteční se  o týden později 31.10.2012 v Domě kultury v Litoměřicích. Zakoupené vstupenky zůstávají 
v platnosti. 
 
Stanislav Hylán – dne 4.-9.7.2012 se sbor Puellae cantantes zúčastnil největší sborové soutěže na světě, 
sborové olympiády ( World Choir Games ) v americkém Cincinnati. Soutěže se zúčastnilo více než 360 
sborů z téměř 70 zemí světa a na pódiích se vystřídalo přes 15 tisíc zpěváků. Sbor vede pan Roman Pallas 
a Jindřiška Bohatová a v nejvyšší soutěži ( Champions ) získali stříbrnou medaili v kategorii Folklor a 
v soutěži bez kvalifikace ( Open ) zlatý diplom v kategorii Musica sacra a stříbrný v kategorii Popular. 
Z finančních důvodů muselo šest našich výborných zpěvaček zůstat doma a pokud se nám podaří na příští 
olympiádu sehnat více finančních prostředků a zúčastníme se v kompletní sestavě, je možné, že naše 
umístění dopadne ještě o něco lépe.  
Tímto bych cht ěl pod ěkovat za finan ční podporu a spolupráci M ěstu Litom ěřice. 
 

Komise kultury  zhodnotila výsledky sboru, pod ěkovala za reprezentaci m ěsta a pop řála mnoho 
dalších úsp ěchů v dalších sout ěžích. 

Svatopluk Horváth - v loňském roce byl ve věži Hvězdárny v prosinci Betlém, letos by bylo pěkné, kdyby bylo 
možno Betlém připravit v kapli u Hvězdárny, která je již opravena.  

Komise kultury ukládá odboru ŠKSaPP zjistit, zda by  bylo možné se souhlasem st. památkové pé če a 
odboru majetku m ěsta uspo řádat Betlém v kapli objektu býv. Jezuitské Hv ězdárny . 

Ing. Andrea Křížová – ve finančním výboru dne 7.11.2012 bude projednáván návrh rozpočtu na rok 2013, 
kde na podnět komise kultury je předkládáno navýšení finančních prostředků na podporu kultury, a to 
v oblasti grantů i dotací na činnost pěveckých a divadelních sborů a souborů. Rozpočet města na rok 2013 
by měl být schvalován v rámci jednání ZM dne 13.12.2012. 

Program na podporu kultury 2013 - odbor ŠKSaPP zašle všem členům komise kultury stávající kritéria pro 
přiznání dotací v této oblasti včetně návrhu změn pro další období za účelem jejich projednávání na dalším 
jednání komise.   


