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Návrh na usnesení: 
 

 

Zastupitelstvo města po projednání 

     
A )  s ch va lu j e  

1. poskytnutí dotace z rozpočtu Odboru kultury, sportu a sociálních služeb, 

určených na oblast kultury v roce 2017 pro Lidé výtvarnému umění, výtvarné 

umění lidem, o. p. s. (IČ 25049011),  v   celkové   výši  500 tis. Kč a následné 

uzavření smlouvy o poskytnutí dotace jejíž účelem je částečná úhrada nákladů 

na „Výstavní a doprovodný program Galerie Emila Filly na rok 2017“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Důvodová zpráva: 
 

 

Lidé výtvarnému umění, výtvarné umění lidem, o.p.s. realizuje výstavní a 

doprovodný program v Galerii Emila Filly (dále jen GEF) od roku 1998. Profiluje se 

jako výrazná lokání platforma pro interkulturní dialog s mezinárodním přesahem. 

Hlavní činností společnosti je prezentace současného vizuálního umění a 

doprovodných aktivit z tuzemské i zahraniční produkce.  

Výstavní a doprovodný program GEF na rok 2017 pokračuje v nastavené strategii 

prezentovat zajímavé a kvalitní projekty z oblastní současné vizuální kultury. 

Činnost GEF je realizována v unikátních industriálních prostorech objektu bývalé 

Severočeské Armaturky. V roce 2017 je připraveno celkem 8 výstav. 

Součástí výstavního programu GEF na rok 2017 je doprovodný program, který je 

rozdělen do dvou linií. Edukativní linie zahrnuje široké spektrum vzdělávacích 

projektů zprostředkujících výtvarné umění (především pro žáky a studenty ZŠ, SŠ a 

ZUŠ Ústeckého kraje, dále pak pro studenty UJEP). Dále zahrnuje galerijní animace 

a výtvarné dílny, komentované prohlídky či přednáškové cykly vystavujících 

uměleckých osobností. Druhá linie rozšiřuje hlavní aktivity galerie související 

s prezentací a teoretickou reflexí výtvarného umění a vytváří otevřenou kulturní 

platformu pro návštěvníky.  Zde dostávají prostor divadelní a filmová představení, 

koncerty a literární čtení nebo tematické posezení s návštěvníky. 

Dne 12. 9. 2016 přišla od výše uvedené společnosti na Odbor kultury, sportu a 

sociálních služeb žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Statutárního města Ústí nad 

Labem na rok 2017 ve výši 850 tis. Kč. Dotace bude poskytnuta z rozpočtu Odboru 

kultury, sportu a sociálních služeb z položky „instituce každoročně podporované“. 

Navržená výše příspěvku činí 500 tis. Kč. 

Na základě výše uvedeného Odbor kultury, sportu a sociálních služeb předkládá 

Radě města Ústí nad Labem k odsouhlasení poskytnutí dotace na částečnou úhradu 

nákladů spojených s výstavním a doprovodným programem Galerie Emila Filly na 

rok 2017 pro společnost Lidé výtvarnému umění, výtvarné umění lidem, o.p.s.  

Dotace z rozpočtu Ministerstva kultury ČR na „Celoroční výstavní a doprovodný 

program Galerie Emila Filly“ činí v letošním roce 550 tis. Kč. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha v elektronické podobě:  

Žádost o dotaci obecně prospěšné společnosti Lidé výtvarnému umění, výtvarné 

umění lidem 


