
Zápis 
z jednání komise při Radě města Litoměřice 

Kulturní komise 

konané dne 26.1.2015 od 15:30 v zasedací místnosti  MěÚ Litoměřice, Pekařská 2 

Přítomni: 

 PhDr. Olga Kubelková 

 Ing. Andrea Křížová 

 Bc. Ondřej Marek 

 Mgr. Renata Vášová 

 Mgr. Jiří Adámek 

 Miroslava Dolejší 

 BcA.  Aleš Pařízek 

 Ing. Věra Kmoníčková 
 
Omluveni: 
 

 Stanislav Hylán 

 Mgr. Zuzana Lorencová 

 Mgr. Karel Krejza 
 
 
 

Jednání řídila: PhDr. Olga Kubelková 

Zapisovatel: Dagmar Zelená 

 

Program: 

1. Seznámení členů komise 

2. Informace o rozdělování dotací na činnost a dotací v kultuře 

3. Informace o kulturních akcích v rámci Kulturního léta  

4. Vytváření adresáře různých kulturních seskupení podle žánrů  

5. Ostatní  

 

Konec jednání: 17:15 hodin 

Termín příštího jednání: 16.2.2015 

Zapsala: Dagmar Zelená 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Seznámení členů komise   

Jednání komise zahájila a dále řídila předsedkyně komise PhDr. Olga Kubelková. V úvodu jednání 
seznámila přítomné s body programu a požádala o představení jednotlivých členů. Po seznámení nových 
členů byly projednány organizační věci a domluven termín další schůzky.  

 

2. Informace o rozdělování dotací na činnost a dotací v kultuře 

Ve schváleném rozpočtu města na rok 2015 je vyčleněna částka 500.000,-Kč na činnost pěveckých sborů, 
hudebních a divadelních souborů a dalších subjektů působících v oblasti kultury. Vedoucí odboru ŠKSaPP 
Ing. Andrea Křížová seznámila členy komise s modelem rozdělování těchto dotací, který byl nastaven 
v minulých letech, kdy se určitá část finančních prostředků přidělovala jako paušální dotace s přihlédnutím k 
celkovým ročním nákladům jednotlivých subjektů, rozsahu jejich činnosti, velikosti základny, úspěšné 
reprezentaci města a zbylá částka byla rozdělena podle velikosti členské základny děti/mládež.  
Členům komise byla předložena k nahlédnutí tabulka, ve které je vyznačen název spolku, velikost členské 
základny a pro porovnání i částka, kterou obdrželi v minulém roce.   

Členové komise kultury si do příštího jednání uložili za úkol nastudovat model rozdělování dotací 
z minulého roku a na dalším jednání společně rozhodnou o rozdělení těchto dotací.  
 
Odbor ŠKSaPP má na rok 2015 v rozpočtu v rámci ÚZ 3401/3400 schválenou částku 500.000,-Kč jako 
účelovou položku na program podpory v oblasti kultury. Dotace jsou určeny na částečnou kompenzaci 
nákladů na kulturní akce pořádané pro veřejnost na území města Litoměřic, popř. lze udělit výjimku při 
významné reprezentaci města, a to i v zahraničí.   
Pravidla pro poskytování dotací v programu podpory v oblasti kultury na rok 2015 byla schválena                   
a vyhlášena na 6. jednání Rady města Litoměřice dne 18.12.2014. 
Rozdělování těchto dotací bude probíhat na základě kritérií, se kterými budou členové komise seznámeni na 
dalším zasedání.  
Bližší informace týkající se kritérií pro přiznání dotace i jednotlivých žádostí o poskytnutí dotace lze nalézt na 
stránkách města https://www.litomerice.cz/dotace-a-granty    

 

3. Informace o kulturních akcích 
 
V rámci rozpočtu města pro rok 2015 je mimo tradičních grantů v oblasti kultury a dotace na celoroční 
činnost pěveckým sborům a divadelním souborům účelově vyčleněna položka „Litoměřické kulturní léto – 1 
mil Kč“. 
Jejím cílem je podpora uceleného kulturního projektu ve městě pod jednotným logem a propagací, určeného 
jak pro občany města, tak i potenciální návštěvníky v turistické sezóně od června do září běžného roku. 
Několik úspěšných projektů tohoto druhu již vzniklo s podporou města v loňském či předloňském roce 
(Litoměřické svátky hudby, Carmina Burana, Litoměřická letní filharmonie a další). Koncept tohoto projektu je 
dlouhodobě diskutován v rámci pracovní skupiny zástupci všech kulturních subjektů ve městě. Tato skupina 
se pravidelně schází ve čtvrtletních periodách od roku 2012. Finální koncept bude předložen komisi kultury 
na následujícím jednání. S největší pravděpodobností bude zahrnovat jak tradiční akce – Litoměřické 
varhanní léto,  tak i akce novější s akcentem na zapojení místních spolků a subjektů – Litoměřické svátky 
hudby, „Operní melodie“ obdobný projekt jako loňská Carmina Burana v provedení litoměřických pěveckých 
sborů ve spolupráci se Severočeskou filharmoniíí, 2.ročník Litoměřické letní filharmonie – ZUŠ, konzervatoř 
Teplice, Musikschule Míšen (partnerské město) a nezávislá scéna, aby tak svým obsahem zasáhla co 
nejširší spektrum diváků a příznivců různých hudebních žánrů. Termín konání květen – září 2015.  
 
Litoměřické varhanní léto - 25. ročník hudebního mezinárodního festivalu pořádají Městská kulturní zařízení    
pod záštitou starosty města a biskupa litoměřického. V letošním roce by mělo proběhnout celkem šest 
koncertů a všechny se uskuteční v Katedrále sv. Štěpána v Litoměřicích. Paní Kmoníčková s ohledem na 
toto výročí žádala o navýšení částky, která je jí běžně poskytována. 
 
Úkol pro Ing. Křížovou a paní Kmoníčkovou: Z obou schůzek pracovní skupiny kulturních subjektů vyplynulo, 
že připojením k této akci mohou organizace počítat i s určitým finančním příspěvkem ze schváleného 
rozpočtu města. Je nutné  obeslat všechny účastníky Litoměřického kulturního léta s výzvou k podání 
žádosti o fin. příspěvek, a to ve stejném režimu jako u grantů v oblasti kultury – žádost a  uzávěrka do 
27.února  - viz web města - 
https://www.litomerice.cz/images/Clanky/sksapp/Grantova_zadost_2015_Kultura.xlsx 

https://www.litomerice.cz/dotace-a-granty
https://www.litomerice.cz/images/Clanky/sksapp/Grantova_zadost_2015_Kultura.xlsx


 
tak, aby bylo možné jednotlivé přihlášené projekty prostudovat a doporučit výši finanční podpory 
příslušnému orgánu města (RM resp. ZM) ke schválení. 
 
4. Vytváření adresáře různých kulturních seskupení podle žánrů  
Předsedkyně komise PhDr. Olga Kubelková navrhla vytvořit adresář jednotlivých kapel, divadel. skupin aj. 
který by napomohl lidem pracujícím v kultuře i veřejnosti při hledání kontaktů. Tento adresář by měl být 
rozdělen dle jednotlivých kategorií. Jeho hlavním cílem je podpora místních kulturních skupin, divadelních 
spolků, kapel, sborů apod. Adresář by mohl být vyvěšen na Kam v Litoměřicích, případně na portálu města 
nebo CCR. Tyto možnosti projedná Olga Kubelková. Adresář by měl být živý organismus, aby se mohl podle 
potřeby doplňovat. 
Úkol pro všechny zúčastněné: do příště: každý sám za sebe navrhnout jednotlivé kategorie, kterými se 
budeme zabývat, a případně zkusit navrhnout někoho, kdo se touto oblastní zabývá a u koho můžeme 
zkonzultovat, že jsme pokud možno nikoho nevynechali. 

5. Ostatní 

Komise byla seznámena s prací pracovní skupiny ke kultuře, která se schází 1x za 2-3 měsíce a pracuje 
paralelně s komisí kultury. Pracovní skupina pomáhá i malým organizacím v oblasti kultury, pomáhá 
rozšiřovat spolupráci s MKZ a řešit různé problémy týkající se propagace kulturních akcí, zázemí pro 
hudební nástroje, kulisy …….   aj.   

Závěrem upozornění: 

Žádost o dotace v programu podpory v oblasti KULTURY přijímá Město Litoměřice nejpozději do 
27.2.2015 – týká se všech kteří chtějí pořádat kulturní akci.   


