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Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města po projednání 

 

A )  s ch v a l u j e  

 
1. úpravu   usnesení  Zastupitelstva města  Ústí nad Labem ze dne 28. 2. 2018 č. 

492/18, kterým Zastupitelstvo města Ústí nad Labem schválilo poskytnutí 

dotace ve výši 2.000.000,- Kč pro Severočeské divadlo, s. r. o. (IČ 22774289) 

na částečnou úhradu nákladů „provedení oprav hmotného majetku v historické 

budově divadla a v dostavbě“ takto: 

a) uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí neinvestiční účelové dotace 

ze dne 29. 3. 2018, kterým bude částka ponížena na 572.000,- Kč, 

b) poskytnutí investiční dotace ve výši 1.428.000,- Kč pro Severočeské 

divadlo, s. r. o. (IČ 22774289) na částečnou úhradu nákladů „rekonstrukce 

osobních výtahů v historické budově a v dostavbě“ a následné uzavření 

smlouvy  

 

2.  poskytnutí peněžitého daru ve výši 400 tis. Kč subjektu Severočeské divadlo, s. 

r. o. (IČ: 22774289), se sídlem Lidické náměstí 1710/10, 400 01 Ústí nad Labem 

na zajištění divadelního představení Bedřich Smetana: Libuše. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 

závěrku 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).  

 

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 

 

Poskytnutí neinvestiční dotace a uzavření smlouvy bylo schváleno 

Zastupitelstvem města Ústí nad Labem dne 28. 2. 2018 usnesením č. 492/18. 

Smlouva byla uzavřena dne 29. 3. 2018.  

 

Dne 15. 5. 2018 byla jednatelem společnosti podána žádost o úpravu smlouvy a 

to z toho důvodu, že po zpracování dokumentace pro výběr zhotovitele bylo 

zjištěno, že se v důsledku změn v normách pro provoz výtahů jedná o 

rekonstrukci výtahů, kterou z neinvestičních prostředků hradit nelze. 

Ve spolupráci s Právním odborem, byl zpracován dodatek ke smlouvě, kdy část 

dotace ve výši 572 tis. Kč bude použita na opravy v historické budově. Část 

dotace ve výši 1.428.000,- Kč bude použita jako investiční dotace na 

rekonstrukci osobních výtahů v historické budově a v dostavbě. Celková výše 

poskytnutých dotací se nezmění. Je však třeba rozlišit neinvestiční a investiční 

prostředky. Rozlišení v rámci rozpočtu OKSS bude následně provedeno 

rozpočtovým opatřením. 

 

Poskytnutí finančního daru 

V letošním roce si celá republika připomene řadu významných „osmičkových“ 

výročí. Jedním z nich je i 100. výročí vzniku Československé republiky. Při této 

příležitosti plánuje Severočeské divadlo v Ústí nad Labem nastudování opery 

Bedřicha Smetany: Libuše, která zazněla v roce 1883 při slavnostním otevření 

Národního divadla. Slavnostní představení (předpremiéra) se uskuteční na státní 

svátek 28. 9. 2018 (Den české státnosti) a premiéra pak 12. 10. 2018. Do konce 

roku 2018 se předpokládají dvě reprízy v Ústí nad Labem a jeden zájezd do 

Teplic. Režie se ujme Andrea Hlinková, hlavní roli bude zpívat Thálií oceněná 

pěvkyně Eva Urbanová, kostýmy a scénu vytvoří proslulý výtvarník Jozef 

Jelínek (nositel Thálie). Celkové náklady na uvedenou inscenaci činí 1 370 tis. 

Kč (z toho náklady na premiéru činí 770 tis. Kč, na jednotlivé reprízy 150 tis. 

Kč), předpokládané tržby jsou 330 tis. Kč.   

 

Příloha: 

Usnesení Zastupitelstva města Ústí nad Labem ze dne 28. 2. 2018 č. 492/18  


