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Návrh na usnesení: 
 

 

Zastupitelstvo města po projednání 
A )  s ch va lu j e  

1. poskytnutí dotací z rozpočtu roku 2017 Odboru kultury, sportu  

a sociálních služeb, určených na „podporu celoroční kulturní činnosti“  

a následné uzavření smlouvy s těmito subjekty takto: 

a) 2HHOLINGER s.r.o. (IČ 64049922), na částečnou úhradu nákladů 

spojených s činností „Koncerty současné alternativní hudby na různých 

místech Ústí nad Labem“ ve výši 45 tis. Kč 

b) 4D Produkce.CZ s.r.o. (IČ 04497627), na částečnou úhradu nákladů 

spojených s činností „FOYER ČS 2017“ ve výši 70 tis. Kč 

c) Dětský sbor Chorea pueri ustensis, z.s. (IČ 04674022), na částečnou úhradu 

nákladů spojených s činností „Celoroční činnost dětského sboru Chorea 

pueri ustensis, z.s.“ ve výši 40 tis. Kč 

d) KULT, spolek (IČ 26602598), na částečnou úhradu nákladů spojených 

s činností „Oživení města“ ve výši 65 tis. Kč 

e) Malcherová Věra (IČ 73860255), na částečnou úhradu nákladů spojených 

s činností „Celoroční pravidelný kulturní program Café Max v roce 2017“ 

ve výši 40 tis. Kč 

f) Mladá Scéna z.s. (IČ 26558441), na částečnou úhradu nákladů spojených 

s činností „Celoroční činnost divadelního souboru Mladá Scéna“ ve výši 

100 tis. Kč 

g) Nepivoda Pavel, Mgr. (IČ 01398172), na částečnou úhradu nákladů 

spojených s činností „Koncertní turné skupiny Houpací koně – propagace 

nové desky „Kde jste mý přátelé dneska v noci“ – města České republiky 

včetně Ústí nad Labem, Slovenské republiky a zahraničí“ ve výši  

120 tis. Kč 

h) Prošek Luděk, MgA. (IČ 71816755), na částečnou úhradu nákladů 

spojených s činností „Galerie NF – Celoroční výstavní program 2017 – 

provoz   umělecké   galerie – pořádání   výstav souč. výtv. umění“ ve výši 

30 tis. Kč 

i) Rodinné centrum Slunečník, z.s. (IČ 27026876), na částečnou úhradu 

nákladů spojených s činností „Kreativní a výtvarná dílna DUHA“ ve výši 

45 tis. Kč 

j) Ústecký dětský sbor, z.s. (IČ 22846361), na částečnou úhradu nákladů 

spojených   s   činností   „Ústecký   dětský   sbor   –   sborový   zpěv“ ve 

výši 120 tis. Kč 

k) YMCA Ústí nad Labem (IČ 26533839), na částečnou úhradu nákladů 

spojených s činností „Taneční studio YMCA“ ve výši 50 tis. Kč 
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l) Zapsaný spolek H_aluze (IČ 22734236), na částečnou úhradu nákladů 

spojených s činností „Vydávání Literárně-kulturního časopisu H_aluze“ ve 

výši 30 tis. Kč 

m) Veřejný sál Hraničář, spolek (IČ 02816091), na částečnou úhradu nákladů 

spojených s činností „Kulturní program ve Veřejném sále Hraničář v roce 

2017“ ve výši 120 tis. Kč 

 

2 .  poskytnutí dotací z rozpočtu roku 2017 Odboru kultury, sportu  

a sociálních služeb, určených na „realizaci kulturních akcí  

a projektů“ a následné uzavření smlouvy s těmito subjekty takto: 

a) Bateau z. s. (IČ 01507311), na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí 

„LIFE AND PLAY II.“ ve výši 60 tis. Kč 

b) Beneš Martin (IČ 74646290), na částečnou úhradu nákladů spojených 

s akcí „Cesta k nám – 13. ročník“ ve výši 80 tis. Kč 

c) Beneš Martin (IČ 74646290), na částečnou úhradu nákladů spojených 

s akcí „Novoroční galakoncert populární hudby 2017“ ve výši 65 tis. Kč 

d) Berounský Petr (IČ 48308641), na částečnou úhradu nákladů spojených 

s akcí „Zpěvník k 50. výročí existence skupiny Fešáci“ ve výši 100 tis. Kč 

e) CATERING NA RYCHTĚ s. r. o. (IČ 28749901), na částečnou úhradu 

nákladů spojených s akcí „VII. Ústecký pivní jarmark malých a rodinných 

pivovarů“ ve výši 70 tis. Kč 

f) CG Niké, z. ú. (IČ 22719245), na částečnou úhradu nákladů spojených 

s akcí „Cargo Ústí Fest 2017“ ve výši 50 tis. Kč 

g) Culture Line, z. s. (IČ 01989448), na částečnou úhradu nákladů spojených 

s akcí „UL-LET FEST 2017“ ve výši 55 tis. Kč 

h) Dream PRO, s. r. o. (IČ 24265951), na částečnou úhradu nákladů 

spojených s akcí „Andělé pomáhají“ ve výši 50 tis. Kč 

i) Dream PRO, s. r. o. (IČ 24265951), na částečnou úhradu nákladů 

spojených s akcí „Pivovarské slavnosti – II. scéna“ ve výši 20 tis. Kč 

j) DRUG-OUT Klub, z. s. (IČ 44554559), na částečnou úhradu nákladů 

spojených s akcí „Tanec v ulicích“ ve výši 20 tis. Kč 

k) Fokus Labe, z. ú. (IČ 44226586), na částečnou úhradu nákladů spojených 

s akcí „Týdny   pro    duševní    zdraví 2017 – kulturní produkce“ ve výši 

40 tis. Kč 

l) Janeček Josef (IČ 12038172),  na  částečnou  úhradu  nákladů   spojených 

s   akcí   „Vystoupení   kapely Wohnout v Severočeském divadle“ ve výši 

45 tis. Kč 

m) KNY Antonín (IČ 65437217), na částečnou úhradu nákladů spojených s   

akcí „Natočení CD k 50. výročí založení skupiny Fešáci“ ve výši 60 tis. Kč 

n) KULT, spolek (IČ 26602598), na částečnou úhradu nákladů spojených 

s akcí „KREDENC – nová divadelní inscenace“ ve výši 60 tis. Kč 

o) Kymlička Zdeněk Mgr. (IČ 13473158), na částečnou úhradu nákladů 

spojených s akcí „Střekovská forbína“ ve výši 60 tis. Kč 



Návrh na usnesení: 
 

p) Morpheus Art, s. r. o. (IČ 28693787), na částečnou úhradu nákladů 

spojených s akcí „Hudební setkání 6“ ve výši 90 tis. Kč 

q) „The Boom“, z.s. (IČ 27017931), na částečnou úhradu nákladů spojených 

s akcí „Letní koncert skupiny The Boom Beatles Revival and Orchestra 

květen – červen 2017“ ve výši 50 tis. Kč 

r) „The Boom“, z.s. (IČ 27017931), na částečnou úhradu nákladů spojených 

s akcí „27. Vánoční koncert skupiny The Boom Beatles Revival Band and 

Orchestra 16. 12. 2017“ ve výši 70 tis. Kč 

s) Pém Jaroslav (IČ 87075288), na částečnou úhradu nákladů spojených 

s akcí „Selské slavnosti 2017“ ve výši 90 tis. Kč 

t) Poradna pro integraci, z. ú. (IČ 67362621), na částečnou úhradu nákladů 

spojených s akcí „Etnické večery – představování kultur cizinců žijících 

v Ústí nad Labem a okolí“ ve výši 40 tis. Kč 

u) RED HILL PRODUCTION, z. s. (IČ 22718761), na částečnou úhradu 

nákladů spojených s akcí „Fírfest“ ve výši 50 tis. Kč 

v) Romano jasnica, spolek (IČ 68974922), na částečnou úhradu nákladů 

spojených s akcí „13. Různobarevný festival“ ve výši 30 tis. Kč 

w) Sosová Olga (nar. , na částečnou úhradu nákladů spojených 

s akcí „Libušino proroctví“ ve výši 20 tis. Kč 

x) Ústecká kulturní platforma 98, z. s. (IČ 68298587), na částečnou úhradu 

nákladů spojených s akcí „Alenku si prosím vyzvedněte v říši divů aneb 

from usti with love“ ve výši 40 tis. Kč 

y) Ústecká kulturní platforma 98, z. s. (IČ 68298587), na částečnou úhradu 

nákladů   spojených  s akcí   „Festival   Sudety   2017,   9. ročník“ ve výši 

40 tis. Kč 

z) Útulek fest, z. s. (IČ 03655989), na částečnou úhradu nákladů spojených 

s akcí „Útulek fest 2017“ ve výši 65 tis. Kč 

aa) Vaverková Jolana (IČ 48309788), na částečnou úhradu nákladů spojených 

s akcí „Čajů fest 2017“ ve výši 25 tis. Kč 

bb) Veřejný sál Hraničář, spolek (IČ 02816091), na částečnou úhradu nákladů 

spojených s akcí „Festival Kreativní rodina“ ve výši 100 tis. Kč 

cc) Veřejný sál Hraničář, spolek (IČ 02816091), na částečnou úhradu nákladů 

spojených s akcí „Sousedský festival Léto na ulici 2017“ ve výši 98 tis. Kč 

dd) Veřejný sál Hraničář, spolek (IČ 02816091), na částečnou úhradu nákladů 

spojených s akcí „Tematický výstavní okruh ´Stud´“ ve výši 60 tis. Kč 

ee) Veselá Brná z. s. (IČ 04411307), na částečnou úhradu nákladů spojených 

s akcí „960 let Brné, 175 let od narození Karla Maye“ ve výši 40 tis. Kč 

 

3. poskytnutí dotací z rozpočtu roku 2017 Odboru kultury, sportu  

a sociálních  služeb, určených na „reprezentaci města na akcích krajského, 

republikového nebo mezinárodního charakteru“ a následné uzavření smlouvy  

s těmito subjekty takto: 

a) „The Boom“, z.s. (IČ 27017931), na částečnou úhradu nákladů spojených 

s činností „Účast na přehlídce Beatles revivalových skupin International 

Beatleweek 2017“ ve výši 110 tis. Kč 

b) Dívčí komorní sbor PF UJEP v Ústí nad Labem, z.s. (IČ 44555598), na 

částečnou úhradu nákladů spojených s činností „Leonardo Da Vinci 
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International Choral Festival, Florencie, Itálie, 11. – 14. 7. 2017“ ve výši 

70 tis. Kč 

c) HOLIDAY FILMS s.r.o. (IČ 28543688), na částečnou úhradu nákladů 

spojených s činností „ÚSMĚVY SMUTNÝCH MUŽŮ“ ve výši 100 tis. Kč 

d) Ústecký dětský sbor, z.s. (IČ 22846361), na částečnou úhradu nákladů 

spojených s činností „Umělecké turné Ústeckého dětského sboru – 

Barcelona, Španělsko“ ve výši 100 tis. Kč 

 

4. poskytnutí dotací z rozpočtu roku 2017 Odboru kultury, sportu  

a sociálních služeb, určených na „akce mimořádného významu pro Statutární 

město Ústí nad Labem“ a následné uzavření smlouvy s těmito subjekty takto: 

a) Člověk v tísni, o.p.s. (IČ 25755277), na částečnou úhradu nákladů 

spojených s akcí „Jeden svět 2017 v Ústí nad Labem – Mezinárodní 

festival dokumentárních filmů o lidských právech“ ve výši 85 tis. Kč 

b) Korbélyi Marek (IČ 65658469), na částečnou úhradu nákladů spojených 

s akcí „Promenádní koncerty“ ve výši 140 tis. Kč 

c) KULT, spolek (IČ 26602598), na částečnou úhradu nákladů spojených 

s akcí „Kult – 20. ročník divadelní přehlídky“ ve výši 300 tis. Kč 

d) Kymlička Zdeněk Mgr. (IČ 13473158), na částečnou úhradu nákladů 

spojených s akcí „XI. ročník divadelní přehlídky Ústecká forbína“ ve výši 

80 tis. Kč 

e) Malá Paříž z. s. (IČ 01335081), na částenou úhradu nákladů spojených 

s akcí „Malý Hamburk“ ve výši 170 tis. Kč 

f) Poradna pro integraci, z. ú. (IČ 67362621), na částečnou úhradu nákladů 

spojených s akcí „Festival Barevná planeta 18. ročník“ ve výši 300 tis. Kč 

g) Základní umělecká škola Evy Randové, Ústí nad Labem, W. Churchilla 4, 

příspěvková organizace (IČ 00831085), na částečnou úhradu nákladů 

spojených s akcí „Virtuosi per musica di pianoforte“ ve výši 180 tis. Kč 

 

B )  n es ch va lu j e   

1. poskytnutí dotací z rozpočtu roku 2017 Odboru kultury, sportu  

a sociálních služeb, určených na „podporu celoroční kulturní činnosti“ těmto 

subjektům: 

a) Chytilová Lucie (IČ 68291710), na částečnou úhradu nákladů spojených 

s činností „Rodinné centrum s herničkou“  

 

2 .  poskytnutí dotací z rozpočtu roku 2017 Odboru kultury, sportu  

a sociálních služeb, určených na „realizaci kulturních akcí  

a projektů“ těmto subjektům: 

a )  Janeček Josef (IČ 12038172), na částečnou úhradu nákladů spojených 

s akcí „Vystoupení Monkey Business“ 

b )  Janeček Josef (IČ 12038172), na částečnou úhradu nákladů spojených 

s akcí „Vystoupení kapely QUENNIE“ 

c )  Ústecká kulturní platforma 98, z. s. (IČ 68298587), na částečnou úhradu 

nákladů spojených s akcí „Ústecko  na historických mapách Severního 

Polabí – pořizování turistických panelů a pořádání interaktivních výstav o 

historii na Ústecku“ 
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d )  Vágner Martin (IČ 86934741), na částečnou úhradu nákladů spojených 

s akcí „Hudba Ústí  2017 – multižánrový hudební projekt“  

e )  VCC Ústí nad Labem, spolek (IČ 02853906), na částečnou úhradu nákladů 

spojených s akcí „Jízda veteránů do vrchu“ 

f )  NET.W z. s. (IČ 01342185), na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí 

„Meruňkové slavnosti“  

 

3 .  poskytnutí dotace z rozpočtu roku 2017 Odboru kultury, sportu  

a sociálních služeb, určených na „akce mimořádného významu pro Statutární 

město Ústí nad Labem“ těmto subjektům: 

a )  Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (IČ 44555601), na 

částečnou úhradu nákladů spojených s akcí „XIII. Mezinárodní sympozium 

o sborovém zpěvu Cantus choralis 2017“  

 

C )  zmo cňu j e  

1. Ing. Martina Kohla, vedoucího OKSS 

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

 

D )  uk lád á  

1. Ing. Martinu Kohlovi, vedoucímu OKSS 

a) rozeslat vyrozumění dle bodu B) tohoto usnesení 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Důvodová zpráva: 
 

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem dne 21. 9. 2016 usnesením č. 296/16 schválilo 

vyhlášení dotačního „Programu pro poskytování dotací v oblasti kultury v roce 2017 

z rozpočtu Statutárního města Ústí nad Labem“ (dále jen „program“). Celkový 

rozpočet „programu“ byl schválen ve výši 5 100 tis. Kč. V rámci „programu“ byly 

vyhlášeny čtyři dotační kategorie: 

 

a) kategorie první – dotace na podporu celoroční kulturní činnosti  

- bylo podáno celkem 31 žádostí v celkové výši 2 184 376,- Kč 

a) kategorie druhá – dotace na realizaci kulturních akcí a projektů  

- bylo podáno celkem 81, resp. 79 žádostí (žádosti TS Freedom byly 

doporučeny k podpoře z oblasti sportu) v celkové výši 4 395 600,- Kč 

b) kategorie třetí – dotace na reprezentaci města na akcích krajského, 

republikového nebo mezinárodního charakteru 

- bylo podáno celkem 7, resp. 6 žádostí (žádost TS Freedom byla 

doporučena k podpoře z oblasti sportu) v celkové výši 529 300,- Kč 

c) kategorie čtvrtá – akce mimořádného významu pro Statutární město Ústí 

nad Labem 

- bylo podáno celkem 12, resp. 9 žádostí (žádost TS Freedom byla 

doporučena k podpoře z oblasti sportu, žádost Pedagogické fakulty 

UJEP nesplnila podmínky dotačního programu a žádost p. Jana Štaffy 

byla přeřazena do kategorie akce a projekty) v celkové výši 1 449 000,- 

Kč 

 

Uzavírka pro podávání žádostí byla 18. listopadu 2016. V rámci posuzování a 

hodnocení žádostí o dotace obdrželi členové Kulturní komise RM žádosti všech 

žadatelů k přiřazení bodového hodnocení. Na základě bodového hodnocení 

jednotlivými členy, byl vypracován celkový přehled, který byl předmětem 

společného jednání. Vzhledem k  přesahu požadovaných finančních prostředků 

oproti rozpočtu „programu“, byla stanovena bodová hranice u všech dotačních 

kategorií – žádost musela získat minimálně 30 bodů, aby byla finančně podpořena. 

Maximálně bylo možné získat 75 bodů. 

 

Kategorie první – Dotace na podporu celoroční kulturní činnosti 

 

- žádost Chytilové Lucie na částečnou úhradu nákladů spojených s celoroční 

činností „Rodinného centra s herničkou“ nezískala minimální potřebný počet 

bodů, tj. 30 

 

-  u žádosti Malcherové Věry na částečnou úhradu nákladů celoroční činnosti 

„Celoroční pravidelný kulturní program Café Max v roce 2017“ bylo kulturní 

komisí doporučeno upřesnění účelu použití nákladů na zajištění kulturní produkce 

(honorářů) 
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- dotace z „programu“ pro spolek Veřejný sál Hraničář na „Kulturní program ve 

Veřejném sále Hraničář v roce 2017“ bude čerpána pouze v případě, že nebude 

jakkoli  podpořena jejich žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Statutárního města 

Ústí nad Labem ve výši 1.503.865,- Kč, která je předkládána v samostatném 

materiálu tak, aby  nedošlo k dvojité podpoře stejného účelu – je tedy uvedeno 

variantní řešení: 

varianta I. – nastane v případě, že nedojde k podpoře žádosti o poskytnutí dotace 

z rozpočtu Statutárního města Ústí nad Labem mimo dotační „program“ 

varianta II. – nastane v případě, že dojde k podpoře žádosti o poskytnutí dotace 

z rozpočtu Statutárního města Ústí nad Labem mimo dotační „program“ 

 

Kategorie druhá – Dotace na realizaci kulturních akcí a projektů 

 

- přehled žádostí, které nedosáhly bodové hranice 30 bodů: 

  Janeček Josef - „Vystoupení Monkey Business“ 

  Janeček Josef - „Vystoupení kapely QUENNIE“ 

  Ústecká kulturní platforma ´98, spolek - „Ústecko  na historických mapách 

Severního Polabí – pořizování turistických panelů a pořádání interaktivních 

výstav o historii na Ústecku“ 

  Vágner Martin - „Hudba Ústí  2017 – multižánrový hudební projekt“  

  VCC Ústí nad Labem, spolek - „Jízda veteránů do vrchu“ 

  NET.W z. s. - „Meruňkové slavnosti“  

 

-  u žádosti Fokus Labe, z. ú. na částečnou úhradu nákladů akce „Týdny pro duševní 

zdraví“ bylo kulturní komisí doporučeno upřesnění účelu použití nákladů na 

zajištění kulturní produkce 

 

Kategorie čtvrtá – Akce mimořádného významu pro Statutární město Ústí nad Labem 

 

- žádost Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem na 

částečnou úhradu nákladů spojených s akcí „XIII. Mezinárodní sympozium o 

sborovém zpěvu Cantus choralis 2017“ nesplňila podmínky vyhlášeného 

dotačního „programu“ 

 

- u žádosti ZUŠ E. Randové, byla Kulturní komisí RM udělena výjimka z čl. II/A 

„programu“ – tj. žadatelem o dotaci nemůže být právnická osoba, jejímž 

zřizovatelem je územní samosprávný celek včetně Statutárního města Ústí nad 

Labem a Česká republika  

 

Došlo k mírné úpravě finačních objemů v rámci jednotlivých dotačních kategorií. 

Celkový rozpočet určený na oblast kultury se navýšil rozpočtovým opatřením ze dne 

22. 3. 2017 mezi Odborem městských organizací a školství, kdy došlo k navýšení 

rozpočtu o 150 tis. Kč na zajištění akce „Virtuosi per musica di pianoforte“. Celková 

výše upraveného rozpočtu oblasti kultury činí 5.250.000,- Kč a v rámci nové úpravy 

na jednotlivé dotační kategorie nebyl rozpočet překročen. 

 

 



 

Důvodová zpráva: 
 

Finanční objem v oblasti kultury 2017 

  schválený RO návrh KK rozdíl 

Podpora celoroční kulturní 

činnosti 1 150 000 Kč   1 213 000 Kč -63 000 Kč 

Realizace kulturních akcí a 

projektů 2 300 000 Kč   2 270 000 Kč 30 000 Kč 

Reprezentace města na akcích 

krajského, republikového 

nebo mezinárodního 

charakteru 650 000 Kč   440 000 Kč 210 000 Kč 

Akce mimořádného významu 

pro SMÚ 1 000 000 Kč 150 000 Kč 1 315 000 Kč -165 000 Kč 

celkem 5 100 000 Kč   5 238 000 Kč 12 000 Kč 

 

 

Kulturní komise Rady města navrhuje Zastupitelstvu města Ústí nad Labem 

přerozdělení dotací v jednotlivých kategoriích dle návrhu na usnesení.  

 

Smlouvy o poskytnutí dotací pro rok 2017 uzavíraných mezi Statutárním městem  

Ústí nad Labem a příjemci dotací v  oblasti podpory kultury, byly schváleny 

Zastupitelstvem města Ústí nad Labem dne 12. 12. 2016 usnesením č. 387/16. 

 

Originály žádostí, které jsou předmětem tohoto materiálu, jsou k dispozici na 

Odboru kultury, sportu a sociálních služeb. 

 




