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Návrh na usnesení: 
 

 

Zastupitelstvo města po projednání 

    varianta I. 
A )  s ch va lu j e  

1. poskytnutí dotace z rozpočtu Statutárního města Ústí nad Labem v  roce 2017 

pro Veřejný sál Hraničář, spolek (IČ 02816091),  v   celkové   výši  1.503.865,- 

Kč a  následné uzavření smlouvy o poskytnutí dotace jejíž účelem je částečná 

úhrada nákladů na „Kulturní program ve Veřejném sále Hraničář v roce 2017“ 

 

 

varianta II. 

A) n e s ch v a l u j e 

1. poskytnutí dotace z rozpočtu Statutárního města Ústí nad Labem v roce 2017 

pro Veřejný sál Hraničář, spolek (IČ 02816091),  v   celkové   výši  1.503.865,- 

Kč na částečnou úhradu nákladů na „Kulturní program ve Veřejném sále 

Hraničář v roce 2017“ 

B )  zmo cňu j e  

1. Ing. Martina Kohla, vedoucího OKSS 

a) k podpisu vyrozumění o neschválení dotace dle bodu A) tohoto usnesení 

 

C )  uk lád á  

1. Ing. Martinu Kohlovi, vedoucímu OKSS 

a) rozeslat vyrozumění dle bodu A) tohoto usnesení 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Důvodová zpráva: 
 

Spolek Veřejný sál Hraničář zajišťuje od roku 2014 kulturní program v budově 

bývalého kina. Nabízí různé kulturně-edukativní formy produkcí – divadlo, filmové 

projekce, přednášky, workshopy, tematické výstavy současného umění, galerijní 

animace a další kulturně-společenské aktivity určené pro širokou veřejnost. 

V roce 2017 připravuje spolek obyvatelům města a okolí pestrý a různorodý program 

sestávající z více než 240 kulturních i vzdělávacích akcí. Galerie v Hraničáři bude 

pokračovat v započaté dlouhodobé spolupráci s Deutsches Hygiene-Museum 

Dresden, kterou bude připravovat a realizovat ve spolupráci s Fakultou užitého 

umění a designu UJEP. Jsou připraveny 2 velké tematické pětiměsíční výstavy a 30 

doprovodných programů. Ve velkém sále bude pokračovat klubové kino (90 

projekcí) a filmové vzdělávací pořady či speciální doprovodný program výstav. 

Vedle galerie a kina přiveze do Ústí nad Labem originální divadelní/taneční projekty  

z celé ČR a bude pokračovat spolupráce se Studentským divadlem (studenti 

gymnázia) a Činoherním studiem (15 divadelních představení). Pravidelný prostor 

budou mít hudební koncerty alternativní scény pro mladší i střední generaci, 

přednášková a diskuzní sekce programu (20 akcí). Dramaturgický plán vychází 

z možností víceúčelového multižánrového sálu. Podrobný popis činnosti v roce 2017 

je přílohou tohoto materiálu v elektronické podobě. 

Kulturní produkce probíhá ve Veřejném sále Hraničář, který disponuje velkým sálem 

vybaveným pro multižánrovou kulturní produkci (kino, divadlo, koncerty, 

přednášky), výstavy jsou realizovány ve výstavních prostorách galerie v téže budově. 

Produkci akcí a provoz Hraničáře zajišťuje tým 15 stálých zaměstnanců a 

spolupracovníků, příp. řada dobrovolníků. 

Celkové náklady jsou vyčísleny na 5.462.480,- Kč. Z požadované dotace ve výši 

1.503.865,- Kč by byly hrazeny náklady na spotřebu energie, propagaci, kulturní 

produkci, služby (účetnictví, správa webu, grafika, půjčovné filmů atp.), dohody na 

PČ a PP a mzdy zaměstnanců. Příjmy jsou zajištěny vícezdrojovým financováním – 

dotací od Ministerstva kultury ČR, Ústeckého kraje, Úřadu práce, z fondů EU, darů, 

příjmů ze vstupného a komerčního pronájmu prostor. 

Dne 19. 10. 2016 přišla od výše uvedené organizace na Odbor kultury, sportu a 

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

Labem na rok 2017 ve výši 2 mil. Kč. Vzhledem k tomu, že žádost nebyla podána 

dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 

pozdějších předpisů, byla organizace vyzvána k doplnění žádosti. Dne 5. 1. 2017 

byla podána doplněná žádost vč. nového rozpočtu. Nově je žádost podána ve výši 

1.503.865,- Kč.  

V případě podpoření této žádosti je třeba zajistit finanční prostředky vzhledem 

k tomu, že v rozpočtu Odboru kultury, sportu a sociálních služeb v současné chvíli 

není dostatek finančních prostředků na pokrytí této žádosti. 

Ze stanoviska vypracovaného Právním odborem – oddělením právním vyplývá, že je 

možné aplikovat obecné nařízení o blokových výjimkách a dotaci poskytnout za 

podmínek stanovených nařízením Komise EU č. 651/2014 ze dne 17. 6. 2014. Při 

aplikaci této blokové výjimky je ovšem nezbytné dodržet nejen ustanovení čl. 53, 

ale také obecné podmínky pro aplikaci daného nařízení vymezené v kapitole I., resp. 

podmínky týkající se kontroly uvedené v kapitole II tohoto nařízení. Pokud by město 



 

Důvodová zpráva: 
 

uvažovalo poskytnout spolku finanční podporu nad rámec uvedeného nařízení o 

blokových výjimkách, popř. by spolek žádal o poskytnutí finanční podpory nad 

rámec tohoto nařízení o blokových výjimkách, doporučil by Právní odbor – odd. 

právní vzhledem k vyšší pravděpodobnosti kumulativního naplnění všech znaků 

veřejné podpory poskytovat spolku finanční podporu nad uvedený rámec nařízení o 

blokových výjimkách pouze v souladu s nařízením o podpoře de minimis nebo na 

základě notifikovaného opatření Evropskou komisí. Celé znění stanoviska je 

přílohou tohoto materiálu. Při posouzení předpokládaných nákladů je možné 

klasifikovat, že by se jednalo o poskytnutí tzv. provozní podpory s tím, že 

uplatňované náklady by byly dle čl. 53 odst. 5 písm. a) – f) náklady uznatelnými. 

 

V rámci vyhlášeného „Programu pro poskytování dotací v oblasti kultury v roce 

2017 z rozpočtu Statutárního města Ústí nad Labem“ byly spolkem Veřejný sál 

Hraničář podány 4 žádosti a Kulturní komisí RM navrženy tyto dotace: 

- „Kulturní program ve Veřejném sále Hraničář v roce 2017“ ve výši 120 000,- Kč 

(k této dotaci se váže podmínka (ne)poskytnutí dotace přímo z rozpočtu města) 

- „Festival Kreativní rodina“ ve výši 100 000,- Kč (tato dotace bude doporučena i 

přes poskytnutí dotace z rozpočtu města) 

- „Sousedský festival Léto na ulici 2017“ ve výši 98 000,- Kč (tato dotace bude 

doporučena i přes poskytnutí dotace z rozpočtu města) 

- „Tematický výstavní okruh ´Stud´“ ve výši 60 000,- Kč (tato dotace bude 

doporučena i přes poskytnutí dotace z rozpočtu města) 

 

Tyto dotace jsou předmětem samostatného materiálu do Zastupitelstva města Ústí 

nad Labem dne 5. 4. 2017. 

 

Kulturní komise RM žádost opakovaně projednávala na svých jednáních 1. 11. 2016 

a 16. 1. 2017, kde byl přítomen i ředitel VS Hraničář Aleš Loziak.  

 

Komise přijala toto usnesení: 

Kulturní komise RM žádost spolu Veřejný sál Hraničář o zařazení do rozpočtu 

Statutárního města Ústí nad Labem pro rok 2017 projednala a dospěla k názoru, že 

by činnost Veřejného sálu Hraničář měla zůstat zachována. Doporučuje 

Zastupitelstvu města Ústí nad Labem, aby byla žádost finančně podpořena na 

činnosti v rozsahu uvedeném v podané žádosti ze dne 5. 1. 2017. 

HLASOVÁNO:  6 pro  0 proti  1 zdržel se (p. Janeček) 

 

Rada města Ústí nad Labem tuto žádost projednala na svém jednání dne 22. 3. 2017 a 

nepřijala žádné usnesení. 

 

 

Příloha č. 1: 

Stanovisko Právního odboru – právního oddělení z hlediska pravidel pro 

poskytování veřejné podpory vyplývající z práva Evropských společenství 

 

Příloha v elektronické podobě:  

Žádost o dotaci - Veřejný sál Hraničář, spolek 
 


