
 

jednání Zastupitelstva 

města Ústí nad Labem 
 

 

dne:                                                                                              bod programu: 

22. 6. 2016  23 

                                                                                                  

 

věc : 

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

– navýšení dotace, poskytnutí dotací, změna účelu a revokace usnesení 

 

 

 

důvod předložení: 

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích 

 

 

zpracoval: 

Bc. Martina Čmejlová, referentka OKSS  

Bc. Klára Bayerová, referentka OKSS 

Ing. Martin Kohl, vedoucí OKSS 

 

 

 

předkládá: 

MUDr. Jiří Madar, náměstek primátorky 

 

projednáno: 
 

Rada města Ústí nad Labem dne  30. 3. 2016 usn. č. 188/16 

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem dne 20. 4. 2016 usn. č. 185/16 

Mgr. Lucie Kinter Radičová, Právní odbor, Právní oddělení 

Kulturní komise RM dne 26. 4. 2016, hlasování per-rollam ve dnech 27. - 31. 5. 2016 

 

 

přizváni k jednání: 

  

 



Návrh na usnesení:  
 

    Zastupitelstvo města po projednání 

A )  s ch v a l u je 

1. zvýšení dotace z rozpočtu roku 2016 Odboru kultury, sportu a sociálních služeb, 

určeného na oblast kultury a následné uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě  

o poskytnutí dotace č. SML 1018293 pro obecně prospěšnou společnost Lidé 

výtvarnému umění – výtvarné umění lidem (IČ 25049011) k částečné úhradě 

nákladů na „výstavní a doprovodný program Galerie Emila Filly na rok 2016“  

o částku 200 000,- Kč na celkovou výši dotace 700 000,- Kč 

 

2. poskytnutí dotace z rozpočtu roku 2016 Odboru kultury, sportu a sociálních 

služeb, určeného na oblast kultury a následné uzavření smlouvy s tímto 

subjektem takto: 

a) Ústecký dětský sbor, z.s. (IČ 22846361) na částečnou úhradu nákladů 

spojených s celoroční činností na „Sborový zpěv“ ve výši 100 tis. Kč 

 

3. změnu účelu poskytnutí dotace z rozpočtu roku 2016 Odboru kultury, sportu  

a sociálních služeb určených na „akce mimořádného významu“ a následné 

uzavření smlouvy se subjektem: Říhovský Martin (IČ 72752823) ve výši 70 000,- 

Kč z akce „Exkluzivní ústecká hudební setkání s J. Svěceným a G. Demeterovou“ 

na akci „Exkluzivní ústecká hudební setkání s G. Demeterovou“ 

 

B )  r e v o k u j e  

a) usnesení Zastupitelstva města Ústí nad Labem č. 185/16 v bodě A), odst. 2) 

písm. c) ze dne 20. 4. 2016 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Důvodová zpráva: 
 

Zvýšení dotace z rozpočtu oblasti kultury v roce 2016 pro LVU-VUL o. p. s. 

Dne 26. 4. 2016 byla doručena na Magistrát města Ústí nad Labem,  

Odbor kultury, sportu a sociálních služeb žádost o změnu údajů od společnosti Lidé 

výtvarnému umění - výtvarné umění lidem, o. p. s. Ředitelka společnosti  

Mgr. Eva Mráziková žádá navýšení dotace o  200 tis. Kč, tedy na celkovou výši dotace 

700 tis. Kč v roce 2016 na „Výstavní a doprovodný program Galerie Emila Filly v Ústí 

nad Labem na rok 2016“. Dotace ve výši 500 tis. Kč již byla společnosti poskytnuta na 

základě usnesení Zastupitelstva města č. 157/16 ze dne 23. 2. 2016.  

Důvodem pro zvýšení příspěvku je skutečnost, že Galerie Emila Filly byla 

Ministerstvem kultury ČR zařazena do Programu podpory živé kultury v roce 2016  

a tím získala vyšší dotaci, a to ve výši 700 tis. Kč. Ministerstvo kultury ČR posoudilo 

návrh projektu a dospělo k závěru, že projekt je natolik kvalitní, že je vhodné jej 

podpořit dotací ze státního rozpočtu. Celkové náklady na celoroční činnost galerie jsou 

rozpočtovány ve výši 1 790 000,- Kč. Dalšími zdroji financování jsou dotace 

z rozpočtu Krajského úřadu Ústeckého kraje a z rozpočtu Fakulty užitého umění a 

designu UJEP. 

Kulturní komise doporučila zvýšení dotace pro  o. p. s. LVU-VUL na „Výstavní  

a doprovodný   program Galerie Emila Filly v Ústí nad Labem na rok 2016“ o částku 

200 tis. Kč na celkovou výši dotace 700 tis. Kč. A navrhla finanční prostředky ve výši 

200 tis. Kč uvolnit z rezervy rozpočtu oblasti kultury, která byla určená pro dotace  

na kulturní akce, projekty, kulturní činnost a reprezentaci v oblasti kultury pro rok 

2016 - druhá výzva. 

Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace SML 1018293 je přílohou č. 1 tohoto 

materiálu. 

 

Poskytnutí dotací z rozpočtu OKSS  

Dne 13. 5. 2016 byla doručena na Magistrát města Ústí nad Labem,  

Odbor kultury, sportu a sociálních služeb žádost o dotaci z rozpočtu Statutárního města 

Ústí nad Labem od Ústeckého dětského sboru, z.s. na úhradu nákladů spojených 

s celoroční činností na „Sborový zpěv“ ve výši 100 tis. Kč.  

Výše uvedenou žádost Kulturní komise RM projednala a doporučila ji k podpoření. 

Návrh znění smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Statutárního města Ústí nad 

Labem je součástí tohoto materiálu (viz příloha č. 2). 

 

Změna účelu poskytnutí dotace z rozpočtu oblasti kultury v roce 2016  

Říhovský Martin 

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem schválilo na svém jednání dne 20. 4. 2016 

usnesením č. 185/16 poskytnutí dotace z rozpočtu OKSS na rok 2016 v oblasti „akce 

mimořádného významu“ na akci „Exkluzivní ústecká hudební setkání s J. Svěceným a 

G. Demeterovou“ ve výši 70 000,- Kč. 

 



 

 

Dne 3. 6. 2016 byla na OKSS doručena žádost o změnu údajů dotace v oblasti 

kultury, kde byla mimo jiné uvedena i změna účelu poskytnutí dotace z akce 

„Exkluzivní hudební setkání s J. Svěceným a G. Demeterovou“ na akci „Exkluzivní 

hudební setkání s G. Demeterovou“. O změnu žádá příjemce z finančních důvodů, kdy 

náklady na realizaci obou vystoupení není možné finančně pokrýt.  

Kulturní komise RM souhlasí se změnou názvu akce na „Exkluzivní hudební 

setkání s G. Demeterovou“. 

 

Revokace usnesení Zastupitelstva města Ústí nad Labem 

Dne 20. 4. 2016 schválilo Zastupitelstvo města Ústí nad Labem usnesením č. 

185/16  poskytnutí dotace z rozpočtu roku 2016 Odboru kultury, sportu a sociálních 

služeb určeného na „realizaci kulturní akce mezinárodního charakteru“ a následné 

uzavření smlouvy se subjektem „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. 

Dne 5. 5. 2016 oznámil předseda sdružení p. Nepivoda, že účast skupiny The Boom 

byla ze strany pořadatele zrušena z organizačních důvodů. Smlouva o poskytnutí 

dotace nebyla uzavřena a k čerpání finančních prostředků nedošlo. 

Finanční prostředky určené na tuto akci byly zahrnuty do rezervy oblasti kultury, 

k dalšímu rozdělení v rámci vyhlášené druhé dotační výzvy. 

 

 

Originály žádostí, které jsou předmětem tohoto materiálu jsou k dispozici na 

Odboru kultury, sportu a sociálních služeb. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 1:    

LVU-VUL Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace SML 1018293 

Příloha č. 2:  

Smlouva  o  poskytnutí  dotace  z  rozpočtu  Statutárního  města Ústí nad Labem 

 
 


