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Návrh na usnesení: 
 

 

Zastupitelstvo města po projednání 
     

A )  s ch va lu j e  

1. poskytnutí dotace z rozpočtu Odboru kultury, sportu a sociálních služeb, 

určených na oblast kultury v roce 2018 pro Univerzitu Jana Evangelisty 

Purkyně v Ústí nad Labem (IČ 44555601), v celkové výši 200 tis. Kč a 

následné uzavření smlouvy o poskytnutí dotace jejíž účelem je částečná úhrada 

nákladů na projekt „Podpora aktivit UJEP významných pro město Ústí nad 

Labem v roce 2018“ takto: 

a) Historický atlas měst – svazek Ústí nad Labem ve výši 102 tis. Kč 

b) Univerzita třetího věku UJEP v Ústí n. L. – Exkurze 2018 ve výši 49 tis. 

Kč 

c) Aktivity Vědecké knihovny UJEP ve výši 49 tis. Kč  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha usnesení č. 1:  

Návrh smlouvy o poskytnutí dotace vč. Podmínek pro čerpání a vyúčtování dotace 

 



 

Důvodová zpráva: 
 

 

Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem zajistí v průběhu roku 2018 aktivity, 

jejichž výstupy jsou určeny pro širokou veřejnost a obyvatele města Ústí nad Labem. 

Cílem projektu je oživit město Ústí nad Labem pořádáním přitažlivých kulturních a 

vzdělávacích akcí. Jedná se o následující aktivity: 

 

1) Historický atlas měst – svazek Ústí nad Labem 

Jedná se o přípravu publikace, která podchytí historicko-geografický vývoj města, 

bude zahrnovat textovou část v rozsahu cca 100 normostran a mapovou a 

obrazovou část (přibližně 50 historických map a cca 5 rekonstrukčních; dále pak 

150 vyobrazení). Koncept projektu Historický atlas měst Ćeské republiky, 

realizovaný v Historickém ústavu Akademie věd ČR byl zahájen v roce 1994, 

jakou součást evropského projektu historických atlasů. (koordinace: Filozofická 

fakulta UJEP/katedra historie). 

 

2) Univerzita třetího věku UJEP v Ústí n. L. – Exkurze 2018  

Pásmo exkurzí má název "Toulky za historií" a "Toulky za uměním". Posluchači 

navštíví zajímavé památky a místa tematicky zaměřená na uvedené oblasti. 

(realizační tým: Bc. Dana Masopustová, Bc. Iveta Steklá). 

 

3) Aktivity Vědecké knihovny UJEP  

Projekt představuje realizaci populárně naučných aktivit zaměřených na zájemce z 

řad studentů, zaměstnanců, uchazečů o studium, laické i odborné veřjenosti. Jedná 

se např. o Noc literatury, Březen měsíc čtenářů a Týden knihoven, Bulharské dny 

a Rakouské dny na UJEP, Jak se učit a nezbláznit se a Týden vědy a techniky. 

(garant: Mgr. Martin Pečiva, ředitel VK UJEP) 

 

V rozpočtu odboru kultury, sportu a sociálních služeb je vyčleněna částka ve výši 

200 tis. Kč. 

 

V roce 2017 byla dotace ve výši 200 tis. Kč poskytnuta na následující aktivity:  

- „Vědecká knihovna UJEP“ 

Během roku 2017 knihovna uspořádala 15 akcí nejen pro studenty a čtenáře 

knihovny, ale i pro širokou veřejnost, která měla na akci volný vstup. Akce 

navštívilo celkem 500 lidí. Garantem aktivit byl ředitel knihovny Mgr. Martin 

Pečiva. 

- „Botanický park“ 

V Botanickém parku byly organizovány pro veřejnost akce např. Jarní poznávání 

rostlin, Kaktusy a sukulenty, Podzimní poznávání rostlin, Dýně a Advent. Dále 

byly zorganizovány aktivity ve spolupráci se základními i středními školami 

v podobě exkurzí žáků (celkem se zúčastnilo 4897 žáků a učitelů). Garantem akcí 

pro veřejnost byl dr. Jan Malý z Katedry biologie.  

- „Terénní práce s vyhodnocením“ 

Jednalo se o pravidelné kontroly nádob na biologicky rozložitelný odpad (tzv. 

BRKO) před svozem z hlediska naplněnosti a kvality odpadu v nich uložených. 

Jednalo se o 4 obvody, 50 ks nádob v každém z obvodů. Jednalo se o pravidelné 



 
 

obchůzky (1x14 dní), pořízení fotografií nádob a odpadu v nich, vyhodnocení 

naplněnosti, popis odpadu atp. Projekt garantoval Ing. Slavík, P.D. z FSE. 

 

 

- „Zmapování reklamy v definovaných oblastech města“ 

Cílem bylo zmapovat venkovní reklamu šířenou na veřejně přístupných místech 

umístěnou na soukromém majetku. Mapovanou reklamu bylo potřeba prostorově 

umístit dle její skutečné polohy, dle možností vždy co nejpřesněji, kategorizovat 

dle základních typů a přiřadit k ní požadované standardizované atributy, tj. typ 

reklamní plochy, pozemkové parcelní číslo, plocha zvýšené péče atp. Reklamní 

plochy byly lokalizované pomocí GPS souřadnic a následně přeneseny do GIS 

map pomocí platformy ArGIS. Pro doplnění atributů reklamních ploch byly 

použité informace z Českého statistického úřadu. Celkově bylo zmapováno 1996 

objektů, z toho 1961 objektů bylo označené atributem Zvýšená péče. Garantem 

projektu byla Ing. Jánská, Ph.D., FSE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha v elektronické podobě:  

Žádost o dotaci Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem  

 


