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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 „podporu celoroční kulturní činnosti“  

a následné uzavření smlouvy s těmito subjekty takto: 

a) 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 48 tis. Kč 

b) Fridrichová Monika (IČ 05682240), na částečnou úhradu nákladů 

spojených s činností „Kulturní akce v Moto Garage Club, Teslova 47, Ústí 

nad Labem“ ve výši 100 tis. Kč 

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

s činností „Divadelní rozmanitost v Ústí nad Labem“ ve výši 103 tis. Kč 

d) LES DIVOKÝCH SVINÍ z.s. (IČ 26547929), na částečnou úhradu nákladů 

spojených s činností „Projekt FOYER ČS 2018“ ve výši 50 tis. Kč 

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

s činností „Celoroční pravidelný kulturní program Café Max v roce 2018“ 

ve výši 47 tis. Kč 

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

s činností „Celoroční činnost divadelního souboru Mladá Scéna z.s.“ ve 

výši 120 tis. Kč 

g) Pro kompot, spolek (IČ 22712143), na částečnou úhradu nákladů spojených 

s činností „Celoroční kulturní činnost spolku Pro kompot“ ve výši 53 tis. 

Kč 

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

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

42 tis. Kč 

i) Tamaryšek, spolek (IČ 04976916), na částečnou úhradu nákladů spojených 

s činností „Tamaryšek – tvořivá dílna, divadlo – celoroční činnost“ ve výši 

44 tis. Kč 

j) Taneční akademie Scenic s.r.o. (IČ 06362044), na částečnou úhradu 

nákladů spojených s činností „Celoroční činnost Taneční akademie Scenic 

s.r.o.“ ve výši 48 tis. Kč 

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

spojených s činností „Ústecký dětský sbor – sborový zpěv“ ve výši 113 tis. 

Kč 

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

s činností „Trvalá kulturní činnost v čajovně U Vysmátý žáby 2018“ ve 

výši 27 tis. Kč 



 
 

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

spojených s činností „Taneční studio YMCA“ ve výši 59 tis. Kč 

n) Zapsaný spolek H_aluze (IČ 22734236), na částečnou úhradu nákladů 

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

výši 30 tis. Kč 

 

2 .  poskytnutí dotací z rozpočtu roku 2018 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 III (2018)“ ve výši 45 tis. Kč 

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

s akcí „Cesta k nám – 14. ročník“ ve výši 90 tis. Kč 

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

s akcí „Olympic 55“ ve výši 64 tis. Kč 

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

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

pivovarů“ ve výši 63 tis. Kč 

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

s akcí „CARGO ÚSTÍ FEST 2018“ ve výši  80 tis. Kč 

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

s akcí „CULTURE UP 2018“ ve výši 49 tis. Kč 

g) CZECHBLUES z. s. (IČ 27052605), na částečnou úhradu nákladů 

spojených s akcí „Střekovské hudební léto“ ve výši 61 tis. Kč 

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

spojených s akcí „Jeden svět 2018 v Ústí nad Labem“ ve výši 80 tis. Kč 

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

spojených s akcí „Kroužkofest 2018“ ve výši 34 tis. Kč 

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

spojených s akcí „II. scéna Pivovarských slavností“ ve výši 29 tis. Kč 

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

s akcí „V hlavě Edvarda Beneše“ ve výši  70 tis. Kč 

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

s akcí „KREDENC – divadelní motoráček“ ve výši 90 tis. Kč 

m) Kušej Pavel (IČ 46730672), na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí 

„Mácháč – Club tour 2018“ ve výši 80 tis. Kč 

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

spojených s akcí „IV. Střekovská Forbína věnovaná 100. výroční vzniku 

republiky“ ve výši 40 tis. Kč 

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

spojených s akcí „Hudební setkání 7“ ve výši  70 tis. Kč 

p) Nadační fond Energie pomáhá (IČ 6417914), na částečnou úhradu nákladů 

spojených s akcí „Bavíme se pro zdravé srdce 2018“ ve výši 30 tis. Kč 



 
 

q) Nepivoda Pavel, Mgr. (IČ 1398172), na částečnou úhradu nákladů 

spojených s akcí „Nahrávka nové studiové desky skupiny Houpací koně a 

její vydání na CD nosiči“ ve výši 70 tis. Kč 

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

s akcí „Ústecké slavnosti“ ve výši 100 tis. Kč 

s) 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 55  tis. Kč 

t) RED HILL PRODUCTION (IČ 22718761), na částečnou úhradu nákladů 

spojených s akcí „Fírfest 2018“ ve výši 58 tis. Kč 

u) Romance, z. s. (IČ 68975091), na částečnou úhradu nákladů spojených 

s akcí „Velikonoční provedení Mozartova requiem a cyklu postních motet 

od A. Tučapského“ ve výši 40 tis. Kč 

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

spojených s akcí „14. Různobarevný festival“ ve výši 30 tis. Kč 

w)  Spolek The Boom (IČ 27017931), na částečnou úhradu nákladů spojených 

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

výši 43 tis. Kč 

x) Spolek The Boom (IČ 27017931), na částečnou úhradu nákladů spojených 

s akcí „28. Vánoční koncert skupiny The Boom Beatles Revival Band and 

Orchestra“ ve výši 74 tis. Kč 

y) Spolek výtvarníků a sochařů LAVY, z. s. (IČ 6095461), na částečnou 

úhradu nákladů spojených s akcí „sK-ULpTURA – kulturní projekt spolku 

LAVY“ ve výši 31 tis. Kč 

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

nákladů spojených s akcí „Festival Sudety 2018, jubilejní 10. ročník“ ve 

výši 40 tis. Kč 

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

s akcí „Útulek fest 2018“ ve výši 65 tis. Kč 

bb) Vágner Martin (IČ 86934741), na částečnou úhradu nákladů spojených 

s akcí „Ústí live!“ ve výši 40 tis. Kč 

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

s akcí „Čajů fest 2018“ ve výši 34 tis. Kč 

 

3. poskytnutí dotací z rozpočtu roku 2018 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) spolek The Boom (IČ 27017931), na částečnou úhradu nákladů spojených 

s činností „Účast na přehlídce Beatles revivalových skupin International 

Beatleweek 2018“ ve výši 112 tis. Kč 

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

spojených s činností „Umělecké turné Ústeckého dětského sboru – 

Maďarsko 2018“ ve výši 65 tis. Kč 

 

 

 

 



 
 

4. udělení výjimky z maximálně možné požadované výše dotace v kategorii „akce 

mimořádného významu pro statutární město Ústí nad Labem“ pro: 

a) INTERPORTA z. s. (IČ 6575277) na akci „INTERPORTA International 

Music Competition“ – požadovaná výše dotace činí 360 tis. Kč 

b) KULT, spolek (IČ 26602598), na akci „Festival Kult 21. ročník“ – 

požadovaná výše dotace činí 500 tis. Kč 

c) Poradna pro integraci, z. ú. (IČ 67362621), na akci „festival Barevná 

planeta 2018“ – požadovaná výše dotace činí 369 tis. Kč 

 

5. poskytnutí dotace z rozpočtu roku 2018 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) INTERPORTA z. s. (IČ 6575277), na částečnou úhradu nákladů spojených 

s akcí „INTERPORTA International Music Competition“ ve výši 300 tis. 

Kč 

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

s akcí „Promenádní koncerty“ ve výši 130  tis. Kč 

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

s akcí „Festival Kult 21. ročník“ ve výši 400 tis. Kč 

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

spojených s akcí „XII. Ústecká Forbína“ ve výši 100 tis. Kč 

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

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

f) Nutprodukce, s. r. o. (IČ 28959191), na částečnou úhradu nákladů 

spojených s akcí „Cena Pavla Kouteckého 2018“ ve výši 100 tis. Kč 

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

spojených s akcí „festival Barevná planeta 2018“ ve výši 350 tis. Kč 

h) 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 210 tis. Kč 

 

B )  n es ch va lu j e  

 

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

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

tomuto subjektu: 

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

částečnou úhradu nákladů spojených s činností „Dům umění Ústí nad 

Labem – celoroční činnost“  

 

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

a sociálních služeb, určených na „realizaci kulturních akcí  

a projektů“ těmto subjektům: 

a) Inovační centrum ústeckého kraje, z. s. (IČ 4542088), na částečnou úhradu 

nákladů spojených s akcí „Startupový festival Festup“  

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

s akcí „DANCE UP! Česko-německý taneční projekt“  

c) NET.W z. s. (IČ 1342185), na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí 

„Čerti v Ústeckém podzemí“  



 
 

d) NET.W z. s. (IČ 1342185), na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí 

„Víno nad Labem“  

e) Prchlíková Sylva (nar. ), na částečnou úhradu nákladů 

spojených s akcí „KATALOG – Sylva Prchlíková“  

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

částečnou úhradu nákladů spojených s akcí „Mo(nu)mentální topografie“  

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

nákladů spojených s akcí „Historické turistické trasy v Severním Polabí“  

 

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 

  T: 31. 3. 2018 

 

 



 

Důvodová zpráva: 
 

 

Rada města Ústí nad Labem dne 13. 9. 2017 usnesením č. 566/17 schválila vyhlášení 

dotačního „Programu pro poskytování dotací v oblasti kultury v roce 2018 z rozpočtu 

statutárního města Ústí nad Labem“ (dále jen „program“). Celkový rozpočet 

„programu“ byl schválen ve výši 5 530 tis. Kč. Zastupitelstvo města Ústí nad Labem 

schválilo rozpočet oblasti kultury ve výši 5 730 tis. Kč (došlo k přesunu finančních 

prostředků z OMOŠ na OKSS z rezervy KS města ÚL). 

V rámci „programu“ byly vyhlášeny čtyři dotační kategorie: 

 

a) kategorie první – dotace na podporu celoroční kulturní činnosti  

- bylo podáno celkem 30 žádostí v celkové výši 2 250 890,- Kč 

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

- bylo podáno celkem 86, resp. 90 žádostí (4 žádosti byly vyřazeny pro 

nesplnění podmínek „programu“) v celkové výši 4 582 600,- Kč 

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

republikového nebo mezinárodního charakteru 

- bylo podáno celkem 7 žádostí v celkové výši 382 900,- Kč 

d) kategorie čtvrtá – akce mimořádného významu pro statutární město Ústí 

nad Labem 

- bylo podáno celkem 9 žádostí v celkové výši 2 236 000,- Kč 

 

Uzavírka pro podávání žádostí byla 20. listopadu 2017. 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 20 bodů, aby byla finančně podpořena. Maximálně bylo 

možné získat 70 bodů. 

 

Kategorie první – Dotace na podporu celoroční kulturní činnosti 

Univerzita J. E. Purkyně – „Dům umění Ústí nad Labem - celoroční činnost“ 

Kulturní komise RM udělila výjimku z čl. II/A „programu“, kde je stanoveno, kdo 

může a nemůže být žadatelem o dotaci pro Univerzitu J. E. Purkyně v Ústí nad 

Labem, která je zřízena zákonem a tudíž by nemohla žádost podat. Vzhledem 

k tomu, že se jedná o činnost s kulturním přesahem, udělila KK RM výjimku a 

žádost byla přijata k hodnocení. 

Rada města Ústí nad Labem na svém zasedání dne 14. 2. 2018 nedoporučila udělit 

výjimku z čl. II/A „programu“ a s poskytnutím dotace nesouhlasila. 

 

Kategorie druhá – Dotace na realizaci kulturních akcí a projektů 

V této kategorii byly vyřazeny žádosti, které nesplňovaly podmínky vyhlášeného 

dotačního „programu“. Jedná se o následující žádosti: 

1) Kubát Vladimír na akci „49. Ročník Ústecký pohár – dětí, juniorů, mládeže“ – 

žadatel je dlužníkem příspěvkové organizace města Ústí nad Labem (KSmÚ) 



 
 

2) Džugan Michal na akce „Skafest.cz“, „Mezinárodní soutěž v letecké akrobacii 

dronů Rotorama“ a „Busking festival Ústí žije“ – žádosti byly podány po 

stanovaném termínu (21. 11. 2017) a tudíž nebyly předloženy komisi k hodnocení 

3) Attigente Group, spol. s r. o. na akci „Rozsviťme Ústí nad Labem 2018“ – žádost 

byla podána po stanoveném termínu (27. 11. 2017) a tudíž nebyly předloženy 

komisi k hodnocení 

 

Přehled žádostí, které nedosáhly bodové hranice 20 bodů: 

a) Inovační centrum ústeckého kraje, z. s. (IČ 4542088), na částečnou úhradu 

nákladů spojených s akcí „Startupový festival Festup“  

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

s akcí „DANCE UP! Česko-německý taneční projekt“  

c) NET.W z. s. (IČ 1342185), na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí 

„Čerti v Ústeckém podzemí“  

d) NET.W z. s. (IČ 1342185), na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí 

„Víno nad Labem“  

e) Prchlíková Sylva, na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí 

„KATALOG – Sylva Prchlíková“  

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

částečnou úhradu nákladů spojených s akcí „Mo(nu)mentální topografie“ 

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

nákladů spojených s akcí „Historické turistické trasy v Severním Polabí“  

 

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

Kulturní komise RM udělila výjimku z čl. II/A „programu“, kde je stanoveno, kdo 

může a nemůže být žadatelem o dotaci pro ZUŠ Evy Randové Ústí nad Labem, p. o. 

Vzhledem k tomu, že se jedná o mezinárodní akci s dlouholetou tradicí, udělila KK 

RM výjimku (hlasováno 5-0-0) a žádost byla přijata k hodnocení. 

 

V „programu“ je stanovena minimální výše požadované dotace v této dotační 

kategorii 100 tis. Kč a maximální výše požadované dotace 300 tis. Kč. Tři žadatelé 

podali žádosti na částku vyšší než je stanovená maximální výše požadované dotace.  

Z tohoto ustanovení může poskytovatel udělit výjimku. 

Jedná se o tyto subjekty: 

1) INTERPORTA z. s. (IČ 6575277) na akci „INTERPORTA International 

Music Competition“ – požadovaná výše dotace činí 360 tis. Kč 

2) KULT, spolek (IČ 26602598), na akci „Festival Kult 21. ročník“ – 

požadovaná výše dotace činí 500 tis. Kč 

3) Poradna pro integraci, z. ú. (IČ 67362621), na akci „festival Barevná 

planeta 2018“ – požadovaná výše dotace činí 369 tis. Kč 

O udělení výjimky tyto subjekty požádali z toho důvodu, že v současné době nelze 

vyšší dotaci získat v jiném dotačním programu či kategorii. Kulturní komise RM 

doporučuje udělení výjimky u všech žadatelů (hlasováno 5-0-0). 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Došlo k mírné úpravě finačních objemů v rámci jednotlivých dotačních kategorií tak, 

aby nebyl překročen celkový rozpočet. Celkový rozpočet určený na oblast kultury se 

navýšil oproti údaji uvedeném v „programu“ o 200 tis. Kč v rámci rozpočtu 

schváleného ZM. Celková výše upraveného rozpočtu oblasti kultury činí 5.730.000,- 

Kč. 

 

Finanční objem v oblasti kultury 2018 

  schválený návrh KK rozdíl 

Podpora celoroční kulturní činnosti 1 200 000 Kč 1 231 000 Kč -31 000 Kč 

Realizace kulturních akcí a 

projektů 2 300 000 Kč 2 400 000 Kč -100 000 Kč 

Reprezentace města na akcích 

krajského, republikového nebo 

mezinárodního charakteru 450 000 Kč 247 000 Kč 203 000 Kč 

Akce mimořádného významu pro 

SMÚ 1 780 000 Kč 1 770 000 Kč 10 000 Kč 

celkem 5 730 000 Kč 5 648 000 Kč 82 000 Kč 

 

Kulturní komise Rady města navrhuje Zastupitelstvu města Ústí nad Labem 

přerozdělení dotací v jednotlivých kategoriích.  

 

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

Odboru kultury, sportu a sociálních služeb. 

 




