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Návrh na usnesení: 
 

 

Zastupitelstvo města po projednání 
     

A )  s ch va lu j e  

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

sociálních služeb, určeného na „reprezentaci města na akcích krajského, 

republikového nebo mezinárodního charakteru“ ve výši 100 tis. Kč takto:  

a) Ústecký dětský sbor, z.s. (IČ 22846361), na akci „Umělecké turné Ústeckého 

dětského sboru – Francie 2018“ ve výši 100 tis. Kč  

 

2 .  zvýšení poskytnuté dotace z rozpočtu roku 2018 Odboru kultury, sportu  

a sociálních služeb, určených na „realizaci kulturních akcí  

a projektů“ a následné uzavření smlouvy takto: 

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

nákladů spojených s akcí „Fírfest 2018“ ve výši 12.000,- Kč na celkovou 

výši dotace 70.000,- Kč 

 

3. zvýšení poskytnuté 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 takto: 

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

s akcí „Promenádní koncerty“ ve výši 10.000,- Kč na celkovou výši dotace 

140.000,- Kč 

 

 

 

 



 

Důvodová zpráva: 
 

 

Změna účelu poskytnutí dotace v oblasti kultury 2018  

Dne 16. 2. 2018 byla na Odbor kultury, sportu a sociálních služeb doručena žádost o 

změnu údajů dotace v oblasti kultury 2018 subjektu Ústecký dětský sbor, z.s. Žadatel v 

ní žádá o změnu účelu poskytnutí dotace z důvodu změny místa konání akce z 

původního účelu „Umělecké turné Ústeckého dětského sboru – Maďarsko 2018“ na 

nový účel „Umělecké turné Ústeckého dětského sboru – Francie 2018“.  

 

Na základě výše uvedených skutečností předkládá Odbor kultury, sportu a sociálních 

služeb Zastupitelstvu města Ústí nad Labem ke schválení změnu účelu poskytnutí 

dotace z rozpočtu roku 2018 Odboru kultury, sportu a sociálních služeb, určené na 

„reprezentaci města na akcích krajského, republikového nebo mezinárodního 

charakteru“. 

 

Zvýšení poskytnutých dotací v oblasti kultury 2018 

Rada města Ústí nad Labem na svém jednání dne 14. 2. 2018 souhlasila usnesením č. 

122/18 s poskytnutím dotace v oblasti kultury pro tyto organizace takto: 

 

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

s akcí „Fírfest 2018“ ve výši 70 tis. Kč 

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

„Promenádní koncerty“ ve výši 140  tis. Kč 

Při přípravě materiálu pro Zastupitelstvo města Ústí nad Labem byly, nedopatřením, 

uvedeny částky nižší než navrhovala Kulturní komise RM na základě bodového 

hodnocení a než byly uvedeny v materiálu projednaného Radou města Ústí nad Labem. 

Před jednáním Zastupitelstva města dne 28. 2. 2018 byl vedoucím OKSS Ing. Kohlem 

zaslán zastupitelům e-mail, kde bylo na omyl poukázáno, nicméně v průběhu jednání 

ZM došlo ke schválení protinávrhu, kde byla navýšena dotace pro Ústecký dětský sbor, 

ale nedošlo již k napravení výše uvedeného rozporu. 

Finanční prostředky jsou v rozpočtu OKSS pro oblast kultury na rok 2018. 

 

 

 

 

 

 

Příloha v elektronické podobě:  

1. Žádost o změnu údajů dotace v oblasti kultury 2018 – Ústecký dětský sbor, z.s. 


