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Návrh na usnesení: 
 

 

 Zastupitelstvo města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

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

a sociálních služeb – oblast kultury, ve výši 2.000.000,- Kč, určených na 

částečnou úhradu nákladů „provedení oprav hmotného majetku v historické 

budově divadla a v dostavbě“ a následné uzavření smlouvy se Severočeským 

divadlem s. r. o. (IČ 22774289)  

 

 

 



 

Důvodová zpráva: 
 

 

Dne 21. 6. 2017, na svém 20. zasedání, schválilo Zastupitelstvo města Ústí nad 

Labem, v rámci usnesení č. 439/17 - Závěrečný účet hospodaření města a účetní 

závěrka města Ústí nad Labem za rok 2016, pod písmenem C), bodem 4, 

odstavce l, zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ ve výši 2 000 

tis. Kč v položce Severočeské divadlo s. r. o. (na opravy).  

 

Tyto finanční prostředky nebyly čerpány v roce 2017 z důvodu, že nebyla 

stanovena forma poskytnutí těchto finančních prostředků. Vzhledem ke 

skutečnosti, že odbor MOŠ poskytuje pouze příspěvek na provoz pro p. o., 

nikoliv dotace pro jiné subjekty, bylo vedením města rozhodnuto o navýšení 

neinvestiční části rozpočtu odboru kultury, sportu a sociálních služeb, jejímž 

prostřednictvím budou v roce 2018 poskytnuty výše uvedené finanční prostředky 

dotčenému subjektu formou dotace. 

 

Rozpočtové opatření, kde byly tyto finanční prostředky převedeny z rozpočtu 

OMOŠ do rozpočtu OKSS bylo schváleno Radou města 31. 1. 2018 usnesením 

č. 83/18. 

 

Dne 29. 1. 2018 podal jednatel společnosti Severočeské divadlo s. r. o. Mgr. 

Miloš Formáček žádost o poskytnutí dotace s účelem „provedení oprav 

hmotného majetku v historické budově a divadla a v dostavbě“ ve výši 

2.000.000,- Kč. 

 

Tyto finanční prostředky budou použity především na tyto opravy a údržbu 

(ceny bez DPH): 

- sociální zařízení – historická budova sóla páni  160 tis. Kč 

- oprava WC muži – historická budova   220 tis. Kč 

- malby – divácká část v přízemí historické budovy  192 tis. Kč 

- oprava osobního výtahu – historická budova  699 tis. Kč 

- oprava osobního výtahu – dostavba    729 tis. Kč 

 

Rozdělení finančních prostředků je zpracováno na základě odborného posouzení 

a ocenění. Dodavatele jednotlivých oprav bude Severočeské divadlo s. r. o. 

oslovovat po obdržení dotace. 

 

Dotace bude poskytnuta na základě smlouvy a bude podléhat vyúčtování. 

 

Originál žádosti je k dispozici na Odboru kultury, sportu a sociálních služeb. 

 

 


