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Návrh na usnesení: 
 

Zastupitelstvo města po projednání 

 

A )  s ch v a l u j e  

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

určeného na „dotace na celoroční činnost kulturních institucí v letech 2019 a 

2020“ a následné uzavření smlouvy s těmito subjekty takto: 

a) Lidé výtvarnému umění, výtvarné umění lidem, o. p. s. (IČ 25049011), na 

částečnou úhradu nákladů spojených s činností „Celoroční výstavní 

program Galerie Emila Filly v Ústí nad Labem“ ve výši 500 tis. Kč/rok 

b) Severočeská vědecká knihovna, p. o. (IČ 83186), na částečnou úhradu 

nákladů spojených s činností „Příspěvek na celoroční plnění městské 

funkce knihovny pro obyvatele statutárního města Ústí nad Labem“ ve 

výši 600 tis. Kč/rok 

c) Veřejný sál Hraničář, spolek (IČ 2816091), na částečnou úhradu nákladů 

spojených s činností „Kulturní program ve Veřejném sále Hraničář“ ve 

výši 1.500 tis. Kč/rok 

 

2. poskytnutí dotací z rozpočtu Odboru kultury, sportu a sociálních  služeb, 

určených na „akce mimořádného významu pro statutární město Ústí nad Labem 

v letech 2019 a 2020“ 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 /rok 

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

s akcí „Divadelní festival Kult“ ve výši 400 tis. Kč/rok 

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

spojených s akcí „Ústecká Forbína“ ve výši 150 tis. Kč/rok 

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

spojených s akcí „Barevná planeta“ ve výši 350 tis. Kč/rok 

e) 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/rok 

 

B )  n es ch va lu j e  

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

určeného na „dotace na celoroční činnost kulturních institucí v letech 2019 a 

2020“ takto: 

a) Taneční akademie Scenic s. r. o. (IČ 6362044), na částečnou úhradu 

nákladů spojených s činností „Celoroční činnost Taneční akademie Scenic 

s. r. o. v roce 2019 a 2020“ 

 



 
 

 

2. poskytnutí dotací z rozpočtu Odboru kultury, sportu  

a sociálních  služeb, určených na „akce mimořádného významu pro statutární 

město Ústí nad Labem v roce 2019 a 2020“  těmto subjektům: 

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

spojených s akcí „Jeden svět v Ústí nad Labem“ 

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

s akcí „Promenádní koncerty“ 

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

spojených s akcí „KPH – Ústí nad Labem“ 



 

Důvodová zpráva: 
 

 

Rada města Ústí nad Labem dne 14. 2. 2018 usnesením č. 121/18 schválila „Program 

pro poskytování víceletých grantů v oblasti kultury z rozpočtu statutárního města Ústí 

nad Labem v letech 2019-2020“. Dotační program nabízel dvě kategorie, do kterých 

bylo možné podávat žádosti: 

1. Kategorie první – Akce mimořádného významu pro statutární město Ústí nad 

Labem v letech 2019 a 2020 

2. Kategorie druhá – Dotace na celoroční činnost kulturních institucí v letech 2019 a 

2020 

 

V rámci vyhlášené výzvy bylo podáno celkem 12 žádostí takto: 

- 8 žádostí v kategorii Akce mimořádného významu pro statutární město Ústí nad 

Labem v letech 2019 a 2020  

- 4 žádosti v kategorii Dotace na celoroční činnost kulturních institucí v letech 2019 

a 2020 

 

Schválené dotace by byly poskytnuty na základě uzavřené víceleté smlouvy s tím, že 

k samotné výplatě finančních prostředků by došlo v příslušném kalendářním roce, tj. 

2019 a 2020 pouze za předpokladu, že tyto finanční prostředky budou schváleny 

v rámci rozpočtu Odboru kultury, sportu a sociálních služeb. Tento model již řadu let 

úspěšně funguje např. v Plzni nebo v Praze. 

 

Cílem schválení dotací již v polovině roku 2018 je pokus o zajištění rozmanité kulturní 

nabídky a pořadatelům významných akcí či kulturním institucím poskytnout jistotu pro 

financování kultury v následujících dvou letech. 

 

Kulturní komise RM udělila výjimky žadatelům ZUŠ Evy Randové (IČ 00831085)  a 

Severočeské vědecké knihovně (IČ 83186)  z ustanovení vhodnosti žadatele (jedná se o 

příspěvkové organizace Ústeckého kraje). 

  

Přehled žádostí, kde nebylo doporučeno zařazení do víceletých grantů: 

Taneční akademie Scenic s. r. o. – „Celoroční činnost Taneční akademie Scenic s. r. o. 

v letech 2019 a 2020“ – žádost není v souladu s dotačním programem, nedoloženy 

povinné přílohy vzhledem k tomu, že společnost vznikla až v průběhu roku 2017. 

Kulturní komise RM doporučuje i nadále podporovat v rámci jednoletých dotačních 

programů. 

 

Člověk v tísni, o. p. s. – „Jeden svět v Ústí nad Labem“ – žádost není v souladu 

s dotačním programem, nedodržena minimální výše požadované dotace. Kulturní 

komise RM doporučuje i nadále podporovat v rámci jednoletých dotačních programů. 

 



 
 

 

Marek Korbélyi – „Promenádní koncerty“ – žádost není v souladu s dotačním 

programem, nejedná se o akci, u které by bylo nezbytné řešit finanční stabilitu několik 

měsíců, resp. let předem. Kulturní komise RM doporučuje i nadále podporovat v rámci 

jednoletých dotačních programů. 

 

Morpheus Art, s. r. o. – „KPH – Ústí nad Labem“ – žádost není v souladu s dotačním 

programem, pořadatel akci nepořádá minimálně 10 ročníků a koncerty jsou zaměřeny 

spíše na komorní publikum. Kulturní komise RM doporučuje i nadále žadatele 

podporovat v rámci jednoletých dotačních programů. 

 


