
 

 

 

 

 

MĚSTO LITOMĚŘICE 
Komise kultury 

 
 

 

Zápis z jednání komise při Radě města Litoměřice 
__________________________________________________________________ 
 
Konaného dne  12. 09. 2022 od 16. 00 hodin v areálu Výstaviště Zahrady Čech 
v Modrém salónku pavilonu A   
 
 
Přítomni: 
Mgr. Jiří Adámek 
Ing. Andrea Křížová 
PhDr. Filip Hrbek 
Bc. Michaela Mokrá 
Mgr. Renata Vášová 
PhDr. Olga Kubelková 
 
 
Omluveni: 
Markéta Bauerová 
 
 
Neomluveni: 
MgA. Aleš Pařízek, Dis 
 

 

Jednání řídil: Mgr. Jiří Adámek 

Zapisovatel: Bc. Michaela Mokrá – přepsala Dagmar Zelená  

 

 

Body programu: 

1. Kronika města Litoměřice 

2. Program podpory v oblasti KULTURY v Litoměřicích pro rok 2022 

3. Diskuze 

 

 

Konec jednání: 17:45 hodin 

Termín příštího jednání: bude upřesněn později (po volbách)  

 



 

 

 

 

 

MĚSTO LITOMĚŘICE 
Komise kultury 

 
 

 

 

 

 
 

1. Kronika města Litoměřice 

Zápis do kroniky ve formě konceptu byl Zhotovitelem proveden a odeslán členům 
komise kultury (Letopisecké komisi) v elektronické podobě dne 30. 8. 2022. 
Komise kultury s obsahovou stránkou kroniky souhlasí. Drobná připomínka 
k formátování a zasílané podobě. Nově bylo domluveno, že kronika bude členům komise 
zasílána ve formátu pdf.  
Členové komise souhlasí s obsahovou stránkou kroniky i s jejím proplacením.  
 
 
2. Program podpory v oblasti KULTURY v Litoměřicích pro rok 2022 

Kulturní akce a čerpání dotací –vedoucí odboru ŠKSaPP Ing. Andrea Křížová shrnula 
info k proběhlým akcím. Sdělila, že žádná z přidělených dotací nebude vrácena z důvodu 
neuskutečnění akce. 
 
 
3. Diskuze 
 
Vánoční trhy – organizátor MKZ/Litoměřice upraví průběh v následujícím modelu: 

- Rozsvícení vánočního stromu proběhne v neděli 27. 11. 2022 
- Adventní trhy budou zrušeny 
- Vánoční trhy proběhnou v termínu od 9. 12. do 23. 12. 2022  

 
 

Komise kultury předloží návrh Radě města na rozpočtové opatření – navýšení příspěvku 
od zřizovatele o 100tis Kč, a to zejména z důvodu rostoucí výše honorářů umělců 
v rámci doprovodného programu. 
 

V rámci diskuze členové komise probírali anketu Jak se žije v Litoměřicích a jaké 
výstupy, které jsou zveřejněny na webu Zdravého města Litoměřice tato anketa přinesla. 

Téma diskuze se točilo i kolem cenotvorby umělců a divadelních souborů, a i průběhu 
vánočních trhů mimo ČR (Německo).  

 

 


