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Návrh na usnesení:  
 

    Zastupitelstvo města v kompetenci Rady města po projednání 

A )  s ch v a l u je 

1. „Program pro poskytování dotací v oblasti kultury v roce 2017 z rozpočtu 

Statutárního města Ústí nad Labem“ v předloženém znění 

2. „Výzvu k podání žádosti o dotaci v oblasti kultury pro rok 2017“ v rámci 

„Programu pro poskytování dotací v oblasti kultury v roce 2017 z rozpočtu 

Statutárního města Ústí nad Labem“ v předloženém znění 

3. Formuláře žádostí jednotlivých kategorií „Programu pro poskytování dotací 

v oblasti kultury v roce 2017 z rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem“ 

v předloženém znění 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Důvodová zpráva: 
 

 

Kulturní komise Rady města Ústí nad Labem předkládá Zastupitelstvu města  

Ústí nad Labem ke schválení „Program pro poskytování dotací v oblasti kultury v 

roce 2017 z rozpočtu Statutárního města Ústí nad Labem“. 

 

Kulturní komise na svých zasedáních zpracovala návrh jednotlivých kategorií 

dotačních titulů pro poskytování finančních dotací v oblasti kultury pro rok 2017. 

Definovala jednotlivé oblasti podpory, kvalifikační podmínky žadatelů  

a hodnotící kritéria kategorií a podaných žádostí o finanční podporu. 

 

Kategorie dotačního programu jsou následující: 

A) Kategorie první – Dotace na podporu celoroční kulturní činnosti 

B) Kategorie druhá – Dotace na realizaci kulturních akcí a projektů 

C) Kategorie třetí – Dotace na reprezentaci města na akcích krajského, 

republikového nebo mezinárodního charakteru 

D) Kategorie čtvrtá – Akce mimořádného významu pro Statutární město Ústí nad 

Labem 

 

Odbor kultury, sportu a sociálních služeb ve spolupráci s Právním odborem, odd. 

právním upravil podmínky čerpání a vyúčtování poskytnuté dotace. Výsledkem je 

zpracovaný „Program pro poskytování dotací v oblasti kultury v roce 2017 z 

rozpočtu Statutárního města Ústí nad Labem“. Změny v jsou v dokumentu 

zvýrazněny šedým podkreslením. 

 

Dále byly zpracovány formuláře žádostí o dotace v oblasti kultury pro rok 2017 

pro dané kategorie. Kulturní komise RM s takto navrženými formuláři souhlasí. 

 

Program pro poskytování dotací v oblasti kultury spolu se žádostmi o dotace bude 

vyvěšen na Úřední desce Magistrátu města Ústí nad Labem  

a na webových stránkách Statutárního města Ústí nad Labem. 

 

Vzory smluv o poskytnutí dotace pro jednotlivé kategorie dotačního programu se 

v současné době připravují ve spolupráci s Právním odborem, odd. právním a 

budou předloženy ke schválení  na dalším jednání Zastupitelstva města Ústí nad 

Labem. 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 1:  
Program pro poskytování dotací v oblasti kultury v roce 2017  

z rozpočtu Statutárního města Ústí nad Labem 

Příloha č. 2:  
Výzva k předkládání žádostí o dotaci v oblasti kultury 

Příloha v elektronické verzi:   
Formuláře žádostí o dotaci dle příslušných kategorií programu 

 



 

 

 

 


