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    Zastupitelstvo města po projednání 

 

A )  s c h v a l u j e 

1. poskytnutí dotací z rozpočtu roku 2016 Odboru kultury, sportu  

a sociálních  služeb, určených na „podporu celoroční kulturní činnosti“  

a následné uzavření smlouvy s těmito subjekty takto: 

a) Veřejný sál Hraničář, spolek (IČ 02816091), na částečnou úhradu nákladů 

spojených s „Kulturním programem ve veřejném sále Hraničář“ ve výši  

100 tis. Kč 

b) Dětský sbor Chorea pueri ustensis, z.s. (IČ 04674022), na částečnou úhradu 

nákladů spojených s „Celoroční činností dětského sboru Chorea pueri 

ustensis, z.s.“ ve výši 80 tis. Kč 

c) DS Mladá Scéna (IČ 26558441), na částečnou úhradu nákladů spojených 

s „Celoroční činností divadelního souboru Mladá scéna“ ve výši  

100 tis. Kč 

d) Říhovský Martin (IČ 72752823), na částečnou úhradu nákladů spojených 

s „Koncerty komorní hudby - Ústí nad Labem 2016“ ve výši 80 tis. Kč 

e) MgA. Luděk Prošek (IČ 71816755), na částečnou úhradu nákladů spojených 

s činností „Galerie NF - celoroční výstavní program 2016 - provoz umělecké 

galerie - pořádání výstav souč. výtv. umění“ ve výši  

35 tis. Kč 

f) Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (IČ 44555601),  

na částečnou úhradu nákladů spojených s „Vysokou školou (veřejná, státní) - 

oblast vzdělávání a kulturně-společenské aktivity, výzkum a jeho aplikace, 

umělecká organizace“ ve výši 70 tis. Kč 

g) Věra Malcherová (IČ 73860255), na částečnou úhradu nákladů spojených 

s „Celoročním pravidelným kulturním programem Café Max v roce 2016“  

ve výši 60 tis. Kč 

h) Veselá Brná z.s. (IČ 04411307), na částečnou úhradu nákladů spojených 

s „Celoroční činností Veselá Brná z.s.“ ve výši 50 tis. Kč 

i) YMCA v Ústí nad Labem (IČ 26533839), na částečnou úhradu nákladů 

spojených s činností „Baletního studia“ ve výši 98 tis. Kč 

 

 

 

 

 



 

2. poskytnutí dotací z rozpočtu roku 2016 Odboru kultury, sportu  

a sociálních  služeb, určených na „realizaci kulturní akce mezinárodního 

charakteru“ a s následné uzavření smlouvy s těmito subjekty takto: 

a) MAHA4ALL (IČ 28552253), na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí 

„REGGAE AREA 2016“ ve výši 150 tis. Kč 

b) Taneční skupina Freedom o.s. (IČ 22670904), na částečnou úhradu nákladů 

spojených s „Reprezentací města Ústí nad Labem na mistrovství světa 

Performing art“ ve výši 100 tis. Kč 

c) „občanské sdružení The Boom“ (IČ 27017931), na částečnou úhradu 

nákladů spojených s „Účastí na přehlídce revivalových skupin - International 

Beatleweek 2016“ ve výši 60 tis. Kč 

d) Sdružení Romano jasnica (IČ 68974922), na částečnou úhradu nákladů 

spojených s akcí „12. Různobarevný festival“ ve výši 38 tis. Kč 

 

3. poskytnutí dotací z rozpočtu roku 2016 Odboru kultury, sportu  

a sociálních  služeb, určených na „akce mimořádného významu“  

a následné uzavření smlouvy s těmito subjekty takto: 

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

s akcí „Jeden svět 2016 v Ústí nad Labem - mezinárodní festival 

dokumentárních filmů o lidských právech“ ve výši 67 tis. Kč 

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

s akcí „Promenádní koncerty“ ve výši 120 tis. Kč 

c )  KULT, spolek (IČ 26602598), na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí 

„KULT - 19. ročník divadelní přehlídky“ ve výši 250 tis. Kč 

d )  Martin Říhovský (IČ 72752823), na částečnou úhradu nákladů spojených 

s akcí „Exkluzivní ústecká hudební setkání s J. Svěceným  

a G. Demeterovou“ ve výši 70 tis. Kč 

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

spojených s akcí „Festival Barevná planeta 17. ročník“ ve výši 270 tis. Kč 

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

spojených s akcí „X. ročník divadelní přehlídky Ústecká forbína“ ve výši 

100 tis. Kč 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. poskytnutí dotací z rozpočtu roku 2016 Odboru kultury, sportu  

a sociálních  služeb, určených na „realizaci kulturních akcí a projektů“ a následné 

uzavření smlouvy s těmito subjekty takto: 

a) Bateau z.s. (IČ 01507311), na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí 

„Life and Play“ ve výši 40 tis. Kč 

b) Boháčová Anita (10.1.1974), na částečnou úhradu nákladů spojených  

s akcí „Dreams come true“ ve výši 20 tis. Kč 

c) Culture line o.s. (IČ 01989448), na částečnou úhradu nákladů spojených 

s akcí „UL-FEST 2016“ ve výši 53 tis. Kč 

d) ČESKÝ ROZHLAS (IČ 45245053), na částečnou úhradu nákladů spojených 

s akcí „Otevřená zahrada Čro Sever“ ve výši 30 tis. Kč 

e) ČESKÝ ROZHLAS (IČ 45245053), na částečnou úhradu nákladů spojených 

s akcí „Den otevřených dveří Čro Sever“ ve výši 20 tis. Kč 

f) Veřejný sál Hraničář, spolek (IČ 02816091), na částečnou úhradu nákladů 

spojených s akcí „Výstava Dům módy/nesnesitelná rychlost bytí“ ve výši  

60 tis. Kč 

g) Veřejný sál Hraničář, spolek (IČ 02816091), na částečnou úhradu nákladů 

spojených s akcí „Sousedský festival Léto na ulici 2016“ ve výši 50 tis. Kč 

h) Dream PRO, s.r.o. (IČ 24265951), na částečnou úhradu nákladů spojených 

s akcí „Kroužkofest“ ve výši 20 tis. Kč 

i) GASTRO NA RYCHTĚ, s.r.o. (IČ 28694791), na částečnou úhradu nákladů 

spojených s akcí „IV. Ústecký pivní jarmark malých a rodiných pivovarů“  

ve výši 50 tis. Kč 

j )  KULT, spolek (IČ 26602598), na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí 

„Offprogram 2016“ ve výši 50 tis. Kč 

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

s akcí „Hudební setkání V“ ve výši 60 tis. Kč 

l )  Poradna pro integraci (IČ 67362621), na částečnou úhradu nákladů 

spojených s akcí „Etnické večery - představování kultur cizinců žijících 

v Ústí n. L. a okolí“ ve výši 55 tis. Kč 

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

spojených s akcí „Fírfest“ ve výši 55 tis. Kč 

n )  Taneční skupina Freedom o.s. (IČ 22670904), na částečnou úhradu nákladů 

spojených s akcí „Freedom dance show party aneb Freeedom slaví 20 let“  

ve výši 20 tis. Kč 



 

o )  Taneční skupina Freedom o.s. (IČ 22670904), na částečnou úhradu nákladů 

spojených s akcí „Dancemánia cup 2016 - republiková soutěž tanečních 

formací“ ve výši 20 tis. Kč 

p )  „občanské sdružení The Boom“ (IČ 27017931), na částečnou úhradu nákladů 

spojených s akcí „Letní koncert skupiny The Boom Beatles Band and 

Orchestra 2016“ ve výši 50 tis. Kč 

q )  „občanské sdružení The Boom“ (IČ 27017931), na částečnou úhradu nákladů 

spojených s akcí „26. Vánoční koncert skupiny The Boom Beatles Revival 

band and Orchestra 2016“ ve výši 70 tis. Kč 

r) Ústecká kulturní platforma 98 (IČ 68298587), na částečnou úhradu nákladů 

spojených s akcí „Malou Alenku si prosím vyzvedněte v Říši divů - 

performativní projekt“ ve výši 41 tis. Kč 

s) Ústecká kulturní platforma 98 (IČ 68298587), na částečnou úhradu nákladů 

spojených s akcí „Memoriál Ivana Dejmala - 2. etapa - 70. výročí narození“ 

ve výši 20 tis. Kč 

t) Ústecká kulturní platforma 98 (IČ 68298587), na částečnou úhradu nákladů 

spojených s akcí „Festival Sudety 2016, 8. ročník“ ve výši  

50 tis. Kč 

u) Útulek fest, z.s. (IČ 03655989), na částečnou úhradu nákladů spojených  

s akcí „Útulek fest 2016“ ve výši 50 tis. Kč 

v) VCC Ústí nad Labem, spolek (IČ 02853906), na částečnou úhradu nákladů 

spojených s akcí „Jízda veteránů do vrchu“ ve výši 25 tis. Kč 

w )  Martin Beneš (IČ 74646290), na částečnou úhradu nákladů spojených  

s akcí „Vánoční galakoncert populární hudby“ ve výši  

45 tis. Kč 

x )  Martin Beneš (IČ 74646290), na částečnou úhradu nákladů spojených  

s akcí „Festival Cesta k nám - 12. ročník“ ve výši 55 tis. Kč 

 

B )  n es ch va lu j e  

1. poskytnutí dotace z rozpočtu roku 2016 Odboru kultury, sportu  

a sociálních služeb, určených na „realizaci kulturních akcí  

a projektů“ tomuto subjektu: 

 

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

spojených s akcí „Oslavy 700let narození Otce vlasti Karla IV“ 

 



 

 

C )  zmo cňu j e  

1. Ing. Martina Kohla, vedoucího OKSS 

a) k podpisu vyrozumění o neschválení dotace dle bodu B) tohoto usnesení 

 

D )  uk lád á  

1. Ing. Martinu Kohlovi, vedoucímu OKSS 

a) rozeslat vyrozumění dle bodu B) tohoto usnesení 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Důvodová zpráva: 
 

Poskytnutí dotací v oblasti kultury 

 

Do dotačního programu v oblasti kultury přišlo celkem: 

1. Dotace na podporu celoroční kulturní činnosti – 20 žádostí, z toho je 9 žádostí 

předkládáno ke schválení Zastupitelstvu města Ústí nad Labem;  

2. Dotace na realizaci kulturních akcí a projektů – 76 žádostí, z toho je 25 žádostí 

předkládáno ke schválení Zastupitelstvu města Ústí nad Labem a 1 žádost 

nedoporučena k podpoře;  

3. Dotace na reprezentaci města na akcích krajského, republikového nebo 

mezinárodního charakteru - 9 žádostí, z toho jsou 4 žádosti předkládány  

ke schválení Zastupitelstvu města Ústí nad Labem;  

4. Akce mimořádného významu pro Statutární město Ústí nad Labem – 7 žádostí, 

z toho je 6 žádostí předkládáno ke schválení Zastupitelstvu města Ústí nad Labem. 
 

Odůvodnění k žádosti s návrhem na neposkytnutí dotace: 
 

1. Dotace na realizaci kulturních akcí a projektů - návrh na neposkytnutí dotace 

žadateli Mgr. Zdeňku Kymličkovi na akci „Oslavy 700 let narození Otce vlasti 

Karla IV.“ s tímto odůvodněním: v rámci oslav 700. výročí narození Karla IV.  

již spolupracuje organizace CZECHTOURISM s Ústeckým krajem, a byla 

vytipována významná „Karlovská místa“ v našem kraji. Bylo konstatováno, že 

město Ústí nad Labem není natolik historicky významně spjato s osobností Karla 

IV., aby bylo nutné pořádat další akce v Ústí nad Labem. 
 

Kulturní komise Rady města Ústí nad Labem jednotlivé žádosti, které jsou 

předmětem předloženého návrhu na usnesení, projednala a přidělila bodové 

hodnocení dle hodnotících kritérií, které jsou součástí Programu pro poskytování 

dotací v oblasti kultury v roce 2016 z rozpočtu Statutárního města Ústí nad Labem. 

Originály všech žádostí jsou k dispozici na Odboru kultury, sportu a sociálních 

služeb. 
 

Kulturní komise Rady města navrhla odsouhlasit poskytnutí dotací dle předloženého 

návrhu usnesení. Tento návh byl odsouhlasen Radou města Ústí nad Labem  

dne 30. 3. 2016, usn. č. 188/16. 
 

Nedočerpané finanční prostředky ve výši 856 tis. Kč budou dále rozděleny v rámci 

druhého kola dotační výzvy v průběhu roku 2016. 
 

Znění smlouvy o poskytnutí dotací pro rok 2016 uzavírané mezi Statutárním městem 

Ústí nad Labem a příjemci dotací v  oblastech podpory sportu, kultury  

a sociálních služeb, bylo schváleno Zastupitelstvem města Ústí nad Labem  

dne 2. 12. 2015, usn. č. 143/15. 
 

Tento materiál byl konzultován s Právním odborem - oddělením právním. 

 

 

 

Příloha č. 1: Přehled návrhu dotací v jednotlivých kategoriích 

 

 


