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věc : 

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

- poskytnutí dotace, 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 v kompetenci Rady města po projednání 

A )  s ch v a l u je 

1. 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) Benda Arts o.s. (IČ 27012662) na částečnou úhradu nákladů spojených 

s celoroční činností na „Akce Bendova komorního orchestru“ ve výši  

30 tis. Kč 

 

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

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

uzavření smlouvy se subjektem: YMCA v Ústí nad Labem (IČ 26533839) ve výši 

24 000,- Kč z akce „Velikonoční a Adventní koncerty 2016“ na akci „Adventní 

koncerty 2016“ 

 

B )  r e v o k u j e  

a) usnesení Rady města Ústí nad Labem č. 188/16 v bodě A), odst. 4) písm. g) 

ze dne 30. 3. 2016 

b) usnesení Rady města Ústí nad Labem č. 188/16 v obdě A), odst. 4) písm. p) 

ze dne 30. 3. 2016 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Důvodová zpráva: 
 

 

Poskytnutí dotací z rozpočtu OKSS  

Dne 19. 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 sdružení Benda Arts o.s. na úhradu nákladů spojených s celoroční 

činností na „Akce Bendova komorního orchestru“ ve výši 30 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. 1). 

 

Změna účelu poskytnutí dotace z rozpočtu oblasti kultury v roce 2016  

YMCA v Ústí nad Labem 

Rada města Ústí nad Labem schválila na svém  jednání  dne  30.  3.  2016  

usnesením č. 188/16 poskytutí dotace z rozpočtu OKSS na rok 2016 v oblasti 

„realizace kulturních akcí a projektů“ na akci „Velikonoční a Adventní koncerty 2016“ 

ve výši 24 000,- Kč. 

Dne 25. 4. 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 

„Velikonoční a Adventní koncerty 2016“ na akci „Adventní koncerty 2016“. O změnu 

žádá příjemce z technických a organizačních důvodů, kdy nestihl uskutečnit 

Velikonoční koncert.  

Kulturní komise RM souhlasí se změnou názvu akce na „Adventní koncerty 2016“. 

 

Revokace usnesení Rady města Ústí nad Labem  

a) Dne 30. 3. 2016 schválila Rada města Ústí nad Labem usnesením č. 188/16 

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

určeného na „realizaci kulturních akcí a projektů“ a následné uzavření smlouvy se 

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

spojených s akcí „Den seniorů aneb Pravá česká veselice“ ve výši 25 tis. Kč.  

Dne 19. 4. 2016 přišlo oznámení ze strany žadatele, že akce nebude realizována 

z důvodu nedostatečných finančních prostředků a partnerů. Smlouva o poskytnutí 

neinvestiční účelové dotace tak nebyla uzavřena. 

b) Dne 30. 3. 2016 schválila Rada města Ústí nad Labem usnesením č. 188/16 

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

určeného na „realizaci kulturních akcí a projektů“  a následné uzavření smlouvy se 

subjektem Misslareuth 1990. Mitte Europa e. V. (IČ 68780451), na částečnou 

úhradu nákladů spojených s akcí „Goethe a Hafis v rámci 25. Festivalu Mitte 

Europa“ ve výši 20 tis. Kč. 



 

Dne 26. 4. 2016 byla na spolek Misslareuth 1990. Mitte Europa e. V. vyhlášena 

insolvence soudem v Chemnitz. Dle vyjádření předsedy spolku p. Kábrta se v roce 

2016 festival neuskuteční. Smlouva o poskytnutí dotace nebyla uzavřena a 

k čerpání finančních prostředků nedošlo. 

Finanční prostředky určené na výše uvedené akce nebyly žadatelům vyplaceny a 

byly zahrnuty do nevyčerpaných finančních prostředků a určeny k přerozdělení 

v rámci druhé dotační výzvy pro rok 2016, která je v současné době vyhlášena. 

 

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

Odboru kultury, sportu a sociálních služeb. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 1:  

Smlouva  o  poskytnutí  dotace  z  rozpočtu  Statutárního  města Ústí nad Labem 

 

 


