
 

 

jednání Zastupitelstva 

města Ústí nad Labem 
 

 

dne:                                                                                              bod programu: 

12. 10. 2016  43 

                                                                                                  

 

věc : 

Poskytnutí dotací v oblasti kultury v roce 2016 

 

 

 

důvod předložení: 
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zpracoval: 
 

Bc. Martina Čmejlová, referentka OKSS  

        Ing. Martin Kohl, vedoucí OKSS  

 

 

 

 

předkládá: 

MUDr. Jiří Madar, náměstek primátorky 

 

projednáno: 
 

Kulturní komise Rady města Ústí nad Labem dne 30. 8. 2016 

        Právní odbor, oddělení právní 

 

 

přizváni k jednání: 

  



 

Návrh na usnesení:  
 

    Zastupitelstvo města v kompetenci Rady 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  „kulturní  akce,  projekty,  kulturní  činnost 

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

a) Balvín Jaroslav ( ), na částečnou úhradu nákladů spojených 

s projektem „Sborník kurzu tvůrčího psaní na téma Ústí nad Labem“ ve výši 

20 000,- Kč 

b) Boháčová Anita ( ), na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí 

„Večer s Danielem, Argentinské tango“ ve výši 20 000,- Kč 

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

s akcí „BIG Culture 2016“ ve výši 33 000,- Kč 

d) Dream Pro, s. r. o. (IČ 24265951), na částečnou úhradu nákladů spojených 

s akcí „Vánoční worshopy 2016“ ve výši 32 000,- Kč 

e) Hůdová Marcela ( ), na částečnou úhradu nákladů spojených 

s projektem „Čtyřdílné videopásmo s názvem: Máme rádi Ústí nad Labem, 

s podtituly: Střekov, Severní Terasa, Centrum a Neštěmice“ ve výši 49 000,- 

Kč 

f) Chaloupková Tereza ( ), na částečnou úhradu nákladů spojených 

s akcí „Prodejní přehlídka designérů Design Box“ ve výši 16 000,- Kč 

g) Imlauf Jiří ( ), na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí 

„Koncert skupiny Houpací koně s křestem nové desky“ ve výši 22 000,- Kč 

h) Imlauf Jiří ( , na částečnou úhradu nákladů spojených s projektem 

„Videoklip skupiny Houpací koně ke skladbě z nové desky“ ve výši 24 000,- 

Kč 

i) InGarden z. s. (IČ 22857940), na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí 

„Výstava Pavla Kantorka v areálu ZOO Ústí nad Labem“ ve výši 21 000,- 

Kč 

j) OBRAZ DOBY, z. s. (IČ 02152941), na částečnou úhradu nákladů 

spojených s akcí „Místní příběhy – cyklus výstav a akcí“ ve výši 19 000,- Kč 

k) Romance, z. s. (IČ 68975091), na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí 

„Koncert   k   20.   Výročí   založení pěveckého sboru ROMANCE v Ústí 

nad Labem“ ve výši 28 000,- Kč 

 



 

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

s  akcí  „Koncert  u  příležitosti  vydání  –  křestu  autorské   desky  (CD) ´Až 

se příště  narodím´  ústeckého   písničkáře  a  harmonikáře  Petra Lüftnera“ 

ve výši 49 000,- Kč 

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

spojených s akcí „Vánoční show TS Freedom“ve výši 10 000,- Kč 

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

spojených s činností „Sborový zpěv – činnost nového přípravného sboru 

Ústeckého dětského sboru Včelka“ ve výši 40 000,- Kč 

B )  n es ch va lu j e  

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

a  sociálních   služeb,  určených  na  „kulturní  akce,  projekty,  kulturní   činnost 

a reprezentaci“ těmto subjektům takto: 

 

a )  Benda Arts z. s. (IČ 27012662), na částečnou úhradu nákladů spojených 

s akcí „Slavnostní koncert Bendova komorního orchestru a Emauzského 

sboru a orchestru, konaný v rámci I. etapy 26. Národního festivalu 

neprofesionálních komorních a symfonických těles“ 

b )  DS Mladá scéna (IČ 26558441), na částečnou úhradu nákladů spojených 

s akcí „Propagace města Ústí nad Labem při zájezdové činnosti“ 

c )  Za Sebuzín krásnější, z. s. (IČ 22672729), na částečnou úhradu nákladů 

spojených s akcí „Noc pod hvězdami“ 

d )  Za Sebuzín krásnější, z. s. (IČ 22672729), na částečnou úhradu nákladů 

spojených   s  akcí „Po vodě až na hranice a ještě dál aneb poznáváme Labe 

u našich sousedů“ 

e )  Základní   umělecká  škola  –  Výtvarné  studio,  s.  r.  o.    (IČ 25016016), 

na částečnou úhranu nákladů činnosti „Výtvarná činnost“ 

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 (tzv. II. dotační výzva) bylo podáno celkem 

33 žádostí. Z toho 2 žádosti nesplňovaly podmínky dotačního programu a 3 žádosti 

byly staženy žadatelem před projednáním Kulturní komise RM. 

 

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

v roce 2016 z rozpočtu Statutárního města Ústí nad Labem.  

 

Kulturní komise Rady města navrhla odsouhlasit poskytnutí dotací dle předloženého 

návrhu usnesení. O každém návrhu bylo dáno hlasováno samostatně, vždy 

nadpoloviční většinou. U žádosti č. 16 (Romance „Koncert k 20. výročí založení 

pěveckého sboru ROMANCE v Ústí nad Labem“) se hlasování pro podjatost zdržela 

Bc. Barbora Hyšková. 

 

Rozpočet na dotační program pro poskytování dotací na kulturní akce, projekty, 

kulturní činnost a reprezentaci v oblasti kultury v roce 2016 z rozpočtu Statutárního 

města Ústí nad Labem činil 756 tis. Kč. Tímto došlo k úplnému přerozdělení 

finančních prostředků určených na oblast kultury v roce 2016. Tento materiál 

upravuje poskytnutí dotací pouze u žádostí do 50 tis. Kč.  

 

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. 

 

Odůvodnění k žádostem s návrhem na neposkytnutí dotace: 

 

1. Návrh na neposkytnutí dotace žadateli Benda Arts, z. s.  na akci „Slavnostní 

koncert  Bendova komorního orchestru a Emauzského sboru a orchestru, konaný 

v  rámci    I.    etapy   26.   Národního   festivalu   neprofesionálních    komorních  

a symfonických těles“. Kulturní komise tuto žádost nedoporučila podpořit z toho 

důvodu,   že   žadatel   nebyl   hlavním   pořadatelem   akce,   což   je   v   rozporu 

s   „programem“.    V   tomto případě bylo hlavním pořadatelem KS města Ústí 

nad Labem. 

 

2. Návrh na neposkytnutí dotace žadateli DS Mladá Scéna na akci „Propagace města 

Ústí nad Labem při zájezdové činnosti“. Kulturní komise nedoporučila tuto žádost 

podpořit z toho důvodu, že žadatel již obdržel dotaci na celoroční činnost souboru, 

v jejímž rozpočtu bylo počítáno i se zájezdovou činností a  rozpočet v této žádosti 

tak obsahoval i náklady vyčíslené v již podpořené žádosti.  

 

3. Návrh na neposkytnutí dotace žadateli Za Sebuzín krásnější, z. s. na akci „Noc 

pod hvězdami“. Kulturní komise nedoporučila tuto žádost podpořit z toho důvodu, 

že se nejedná o akci, která by vytvářela kulturní hodnoty a výrazné umělecké dílo.  

 

 



 

 

 

4. Návrh na neposkytnutí dotace žadateli Za Sebuzín krásnější, z. s. na akci „Po vodě 

až na hranice a ještě dál aneb poznáváme Labe u našich sousedů“. Kulturní 

komise nedoporučila tuto žádost podpořit z toho důvodu, že se nejedná o akci, 

která by vytvářela kulturní hodnoty a výrazné umělecké dílo.  

 

5. Návrh na neposkytnutí dotace žadateli Základní umělecká škola – Výtvarné 

studio, s. r. o. na akci „Výtvarná činnost“. Kulturní komise nedoporučila tuto 

žádost podpořit z toho důvodu, že se nejedná o akci, která by vytvářela kulturní 

hodnoty a výrazné umělecké dílo. 

 

Usnesení Kulturní komise RM: 

Kulturní komise RM doporučuje poskytnutí dotací v rámci 2. dotační výzvy dle 

přílohy č. 1 tohoto zápisu. Dále pak souhlasí s odůvodněním vyřazených a 

nepodpořených žádostí. 

 

HLASOVÁNO:  7 pro 0 proti 0 zdržel se 

 

 

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

služeb. 

 

Tento materiál byl konzultován s Právním odborem - oddělením právním.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha:  

1) zápis z jednání Kulturní komise RM ze dne 30. 8. 2016 

2) tabulka s přehledem jednotlivých žádostí vč. hlasování Kulturní komise RM 

 




