
Zápis 
z jednání komise p ři Radě města Litom ěřice 

Kulturní komise 

konané dne 30.9.2013 od 16:00 v zasedací místnosti ( ul. Pekařská ) MěÚ Litoměřice  

Přítomni: 

• Ing. Andrea Křížová 
• Ing. Věra Kmoníčková 
• Václav Dycka 
• Svatopluk Horváth 
 

Omluveni: 

• MUDr. Pavel Kejř 
• Mgr. Ing. Jana Štefaniková 
• Stanislav Hylán 
• Helena Lexová 
• Luděk Veselý 
 

Nepřítomni:   
 

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

 

Jednání řídila: Ing. Andrea Křížová 

Zapisovatel: Dagmar Zelená 

 

Program: 

1. Žádost o finanční příspěvek na Rytířské slavnosti 
 
2. "Litoměřické svátky hudby 2014" 
 
3. Stav čerpání grantů v kultuře 
 
4. Fungování webové stránky"Kam v LTM". 
 
5. Kulturní akce během léta 
 
6. Vinobraní 
 
7. Ostatní 
 
 

Konec jednání: 16:50 hodin 

Termín příštího jednání: zatím nestanoven - bude včas upřesněn 

Zapsal(a): Dagmar Zelená 

 

Z důvodů nepřítomnosti předsedy kulturní komise  MUDr. Pavla Kejře zahájila zasedání vedoucí odboru 
ŠKSaPP Ing. Andrea Křížová a vzhledem k nízké účasti členů komise proběhlo toto jednání pouze 
neformálně.  



 

1. Žádost o finan ční příspěvek na Rytí řské slavnosti 
 
Žádost o finanční příspěvek na konání festivalu Rytířské slavnosti v roce 2014 byla z důvodů nízké účasti 
členů komise a tím nemožností hlasování odložena na další jednání s tím, že přítomní členové komise se 
přiklánějí k podpoře festivalu formou záboru náměstí, popř. propagací aj, ne však formou finančního 
příspěvku.  
 
2. "Litom ěřické svátky hudby 2014" 
 

Litoměřické sdružení Musica et education uspořádalo první ročník festivalu Litoměřické svátky hudby. 
Festival byl dvoudenní, první koncert se odehrál v Jezuitském kostele, kde hlavním bodem programu bylo 
vystoupení Václava Hudečka a vystoupení litoměřického pěveckého sboru„Páni kluci“. Druhý koncert 
proběhl v Kostele Všech svatých. Koncerty měly velkou návštěvnost a byly veřejností pozitivně hodnoceny. 
Město Litoměřice počítá s finanční podporou i v následujícím roce. 

 

3. Stav čerpání grant ů v kultu ře 
 
V dotacích na činnost na rok 2013 bylo rozděleno 500.000,-Kč a do dnešního dne je vyčerpáno 159.052,-Kč. 
Jedná se o dotace na činnost pěveckým sborům, hudebním a divadelním souborům a subjektům působícím 
v oblasti kultury v Litoměřicích, kdy ve většině případů si tito žádají o proplacení dotací ke konci roku. 
V rámci programu podpory v oblasti kultury na rok 2013 byly rozděleny dotace v částce 500.000,-Kč s tím, že 
32.500,- bylo ponecháno jako rezerva. Tato rezerva již byla vyčerpána přidělením dotace na vydání 
uměleckohistorické publikace Varhany a varhanáři Litoměřicka a Roudnicka a na Vánoční cyklus Benjamina 
Brittena. Do dnešního dne je proplaceno 213.500,-Kč a k čerpání ještě zbývá 286.500,-Kč. Jedná se však ve 
všech případech o akce, které se teprve uskuteční a tak čerpání probíhá v souladu se smlouvou o dotaci 
s čl. 2 odst. 2.  
 
 
4. Fungování webové stránky"Kam v LTM". 
 
Web. portál kam v Litoměřicích dle sdělení většiny přihlášených funguje ke spokojenosti všech.  
 
 
5. Kulturní akce b ěhem léta 
 
OS Salva Guarda – Ak.malíř Jan Grimm – malířská retrospektiva, Misslareuth 1990. Mitte Europa e.V. – 22. 
ročník Fest. uprostřed Evropy – Mitte Europa v Ltm., Klub ochotníků a přátel loutkového divadla – 
Pohádkový parčík za Hvězdárnou, Příběhy ovčí babičky, Kinoklub Ostrov, o.s. – Ostrov dokumentů, 
Litoměřický kořen 2013, Architektonický workshop  Archi/LTM III, Hudební léto 2013, Litoměřické svátky 
hudby, Pivní slavnosti, charitativní koncert Bratrů Ebenů, charitativní akce „ I my můžeme pomoci“, Vinobraní 
aj.  
 
6. Vinobraní 
 
Ředitelka MKZ Ing. Věra Kmoníčková podala informace o průběhu Vinobraní, které proběhlo v pořádku, bez 
zásadních problémů i počasí se vydařilo. 
 
7. Ostatní 
 
Na základě písemného sdělení Oblastního muzea Litoměřice byla vrácena dotace 5.000,-Kč  na projekt 
„Litoměřická nej“ a to z důvodů, že tento projekt nebyl podpořen druhým dotačním titulem a nemohl se tímto 
uskutečnit. Tuto částku lze ještě do konce roku přidělit  jinému zájemci o finanční podporu.  
 
Dívčí pěvecký sbor Máj písemně oznámil, že nebude čerpat poskytnutou dotaci na činnost a finanční 
prostředky rádi přenechají  jinému občanskému sdružení, které by je využilo. Důvodem nevyčerpání je 
nerealizování soustředění sboru.  
 
Oddíl TJ Slavoj Litoměřice předložil písemnou žádost RM o úpravu nájemného v MKZ v době pořádání 
mistrovství republiky v šermu kordem ve dnech 14. a 15. června 2014. Komise kultury doporučuje Radě 
města Litoměřice symbolické nájemné v celkové jednorázové výši 5.000,-Kč.  


