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Návrh na usnesení: 
 

 

Zastupitelstvo města po projednání 

     

A )  s ch va lu j e  

1. poskytnutí dotací z rozpočtu roku 2018 Odboru kultury, sportu  

a sociálních  služeb, určených na „kulturní instituce každoročně podporované“  

a následné uzavření smlouvy s těmito subjekty takto: 

a) 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 2018“ 

b) Veřejný sál Hraničář, spolek, IČ 02816091, v celkové výši 1 500 tis. Kč  

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

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

2018“ 

c) Collegium Bohemicum, o. p. s., IČ 27309231, v celkové výši 1 100 tis. Kč  

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

úhrada nákladů na „Collegium Bohemicum, o. p. s. – celoroční provoz 

společnosti“ 

d) Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, příspěvková organizace, 

IČ 00083186, v celkové výši 600 tis. Kč a následné uzavření smlouvy o 

poskytnutí dotace, jejíž účelem je částečná úhrada nákladů na „Celoroční 

činnost poboček Severočeské vědecké knihovny v Ústí nad Labem a na 

nákup fondu (akvizici)“ 

2. znění smlouvy o poskytnutí dotace dle přílohy č. 1 tohoto usnesení 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha usnesení: 

1. Smlouva o poskytnutí dotace 

 

 



 

Důvodová zpráva: 
 

Statutární město Ústí nad Labem již několik let podporuje níže uvedené kulturní 

instituce. Důvodem je buď zákonná povinnost (Severočeská vědecká knihovna, p. 

o.), povinnost vyplývající ze zakládající smlouvy (Collegium Bohemicum, o. p. s.) 

nebo jsou tyto instituce důležité pro zajištění rozmanité kulturní nabídky v Ústí nad 

Labem. 

 

Vzhledem k tomu, že financování většiny těchto institucí je zajišťováno 

prostřednictvím dotací z veřejných zdrojů, je vždy začátek roku problematický 

z hlediska zajištění finančních prostředků na výdaje spojené s činností těchto 

organizací.  

 

S jednotlivými organizacemi bude uzavřena smlouva o poskytnutí dotace (viz příloha 

návrhu na usnesení). Smlouva byla konzultována s Právním odborem, odd. právním. 

 

Jednotlivé žádosti jsou k nahlédnutí na Odboru kultury, sportu a sociálních služeb 

(kanc. 249 a 288). 

 

a) Lidé výtvarnému umění, výtvarné umění lidem, o. p. s. 

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

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

zájmu společnosti je současné výtvarné umění nadregionálního evropského rozměru, 

spolu s důrazem na komunikaci s divákem a společností obecně. V rámci regionu 

potom napomáhá budovat místní kulturní a vzdělávací aktivit na komunitní úrovni. 

V současné době je program plně realizován v bývalém industriálním komplexu 

Severočeské armaturky, kde Galerie Emila Filly sídlí v tovární hale adaptované pro 

výstavní účely. 

Výstavní plán pro rok 2018 zahrnuje 7 výstavních projektů. Doprovodným 

programem jsou pak galerijní animace a výtvarné dílny, komentované prohlídky či 

přednáškové cykly vystavujících uměleckých osobností, divadelní a filmová 

představení, koncerty a literární čtení. 

Dne 14. 8. 2017 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 2018 ve výši 900 tis. Kč. Dotace bude poskytnuta z rozpočtu Odboru 

kultury, sportu a sociálních služeb z položky „kulturní instituce každoročně 

podporované“. Navržená výše příspěvku činí 500 tis. Kč. 

 

b) Veřejný sál Hraničář, spolek 

Veřejný sál Hraničář od r. 2014 proměnil budovu bývalého kina v multifunkční 

veřejný sál s galerií. Nabízí různé kulturně-edukativní formy produkcí (divadlo, 

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

galerijní animace atp.). 

Kulturní program na rok 2018 zahrnuje: měsíčně - 8-10 filmových projekcí, 1 

divadelní představení, 1-2 koncerty,  2 veřejné debaty či přednášky, 1 workshop, 3-4 



 

Důvodová zpráva: 
 

galerijní animace pro školy 2-3 filmové projekce pro školy; ročně – 2 PechaKucha 

night, 5-6 cestovatelských přednášek, 2 velké veřejné debaty. Dále pak Galerijní a 

muzejní noc, festivaly Léto na ulici a Babí léto na ulici, rodinný festival (divadlo, 

workshopy, filmové projekce, přednášky) a výstavní projekty. 

V roce 2018 je v plánu „digitalizace kina“ dle standardu DCI (Digital Cinema 

Initiatives). Dojde tak ke zvýšení kvality filmových produkcí. Toto přinese možnost 

nabízet filmové tituly, které jsou dostupné v době svých premiér právě jen ve 

formátu DCI. Měl by tak být navýšen počet filmových projekcí ze stávajících 9 na 

15. 

Dne 14. 8. 2017 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 2018 ve výši 1 500 tis. Kč. Dotace bude poskytnuta z rozpočtu Odboru 

kultury, sportu a sociálních služeb z položky „kulturní instituce každoročně 

podporované“. Navržená výše příspěvku činí 1 500 tis. Kč. 

c) Collegium Bohemicum, o. p. s.  

Collegium Bohemicum, o. p. s. organizuje a podporuje vědeckou historickou práci, 

která je zaměřena na poznání dějin Němců v českých zemích a na dějiny česko-

německých a česko-rakouských vztahů. Vydává a podporuje vydávání vědeckých 

publikací, pořádá a spolupořádá vědecké historické přednášky, diskuse, kolokvia, 

konference, festivaly, koncerty a další akce podobného charakteru. Spolupracuje  

s dalšími vědeckými a kulturními institucemi a společnostmi u nás a v zahraničí. 

Podporuje nebo organizuje výuku a vzdělávací projekty v oblasti dějin Němců  

v českých zemích a česko-německých a česko-rakouských vztahů. Vytváří muzejní 

sbírky a vykonává správu muzejních sbírek dle zákona č. 122/2000 Sb. k tématu 

dějin Němců v českých zemích a česko-německých a česko-rakouských vztahů. 

Vytváří knižní fondy a vykonává správu knižních fondů dle zákona č. 257/2001 Sb. k 

tématu dějin Němců v českých zemích a česko-německých a česko-rakouských 

vztahů. Statutární město Ústí nad Labem je jedním ze spoluzakladatelů společnosti. 

V roce 2018 je plánováno několik dočasných výstav v prostorách Muzea města Ústí 

nad Labem, festival „Dny české a německé kultury“, hudební vystoupení, cyklus 

veřejných přednášek a debat. Hlavní činností bude příprava stálé expozice „Naši 

Němci“, která se otevře na přelomu roku 2018/2019. 

Dne 16. 8. 2017 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 2018 v ideální variantě ve výši 1 350 tis. Kč, v náhradní variantě ve 

výši 1 100 tis. Kč. Dotace bude poskytnuta z rozpočtu Odboru kultury, sportu a 

sociálních služeb z položky „kulturní instituce každoročně podporované“. Navržená 

výše příspěvku činí 1 100 tis. Kč. 

d) Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, příspěvková organizace 



 

Důvodová zpráva: 
 

Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem (dále jen „SVK“) je zřízena jako 

příspěvková organizace Ústeckého kraje a ve smyslu zákona č. 257/2001 Sb.  

o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních 

služeb (knihovní zákon) plní úkoly a poslání vymezené ve zřizovací listině  

a knihovním zákonu. 

Hlavním účelem, pro který byla SVK zřízena je plnit regionální funkce veřejné 

univerzální knihovny, být střediskem kulturních, vzdělávacích a informačních služeb 

v knihovnictví na úrovni Ústeckého kraje, v některých specifických úsecích činnosti  

i pro Českou republiku. Plnění regionálních funkcí a jeho koordinaci zajišťuje kraj 

z peněžních prostředků svého rozpočtu. Krajská knihovna plní v místě svého sídla  

i funkci základní knihovny a na zajištění této funkce se má podílet i obec dle zákona 

257/2001 Sb. (knihovní zákon).  Je evidována u Ministerstva kultury ČR jako 

veřejná knihovna pod číslem 405/2002.  

Dotace bude poskytnuta z rozpočtu Odboru kultury, sportu a sociálních služeb 

z položky „kulturní instituce každoročně podporované“. Navržená výše příspěvku 

činí 600 tis. Kč. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


