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Návrh na usnesení:  
 

    Zastupitelstvo města po projednání 

 

A )  s c h v a l u j e 

 

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

určených na oblast kultury v roce 2017 pro Collegium Bohemicum, o. p. s.,   

IČ 273 09 231, v celkové výši 800 tis. Kč a následné uzavření smlouvy  

o poskytnutí dotace, jejíž účelem je částečná úhrada nákladů spojených  

s „Collegium Bohemicum, o. p. s. – celoroční provoz společnosti.“ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Důvodová zpráva: 
 

 Collegium Bohemicum, o. p. s. organizuje a podporuje vědeckou historickou práci, 

která je zaměřena na poznání dějin Němců v českých zemích a na dějiny česko-

německých a česko-rakouských vztahů. Vydává a podporuje vydávání vědeckých 

publikací se zaměřením na poznání dějin Němců v českých zemích a na dějiny česko-

německých a česko-rakouských vztahů. Pořádá a spolupořádá vědecké historické 

přednášky, diskuse, kolokvia, konference a další akce podobného charakteru se 

zaměřením na poznání dějin Němců v českých zemích a na dějiny česko-německých  

a česko-rakouských vztahů. Spolupracuje s dalšími vědeckými a kulturními institucemi  

a společnostmi u nás a v zahraničí. Buduje nebo podporuje vytváření informačních 

databází se zaměřením na poznání dějin Němců v českých zemích a na dějiny česko-

německých a česko-rakouských vztahů. Propaguje vědeckou historickou práci se 

zaměřením na poznání dějin Němců v českých zemích a na dějiny česko-německých  

a česko-rakouských vztahů prostřednictvím veřejných sdělovacích prostředků. 

Podporuje nebo organizuje výuku a vzdělávací projekty v oblasti dějin Němců  

v českých zemích a česko-německých a česko-rakouských vztahů. Vytváří muzejní 

sbírky a vykonává správu muzejních sbírek dle zákona č. 122/2000 Sb. k tématu dějin 

Němců v českých zemích a česko-německých a česko-rakouských vztahů. Vytváří 

knižní fondy a vykonává správu knižních fondů dle zákona č. 257/2001 Sb. k tématu 

dějin Němců v českých zemích a česko-německých a česko-rakouských vztahů. Pořádá 

nebo spolupořádá kulturní akce, jako jsou například divadelní a filmová představení, 

hudební produkce, výtvarné výstavy, prezentace literárních děl a další obdobné aktivity 

v rámci středoevropské spolupráce s cílem seznamovat veřejnost s kulturou 

německojazyčnou. Statutární město Ústí nad Labem je jedním ze spoluzakladatelů 

společnosti. 

 

Na jednání Zastupitelstva města Ústí nad Labem dne 7. 12. 2016 byla v rámci 

schváleného rozpočtu určena částka ve výši 1 900 000,- Kč na činnost Kulturních 

institucí každoročně podporovaných. Z tohoto rozpočtu se každoročně podporují 

organizace – Collegium Bohemicum, o. p. s., Severočeská vědecká knihovna v Ústí 

nad Labem, p. o., Lidé výtvarnému umění – výtvarné umění lidem, o. p. s. a Univerzita 

Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. 

 

Dne 24. 10. 2016 přišla na Magistrát města Ústí nad Labem žádost o poskytnutí dotace 

z rozpočtu Statutárního města Ústí nad Labem na rok 2017 od společnosti Collegium 

Bohemicum, o. p. s ve výši 1 440 000,- Kč. Dne 15. 3. 2017 uvedená společnost 

doložila ještě dvě varianty upraveného rozpočtu na letošní rok ve výši 920 000,- Kč  

a ve výši 950 000,- Kč. Vzhledem ke schválenému rozpočtu není možné žádost 

podpořit v plné výši. 

 

Na základě usnesení Rady města Ústí nad Labem ze dne 22. 2. 2017 č. 108/17 je 

předkládán návrh na schválení poskytnutí dotace výše uvedené společnosti v celkové 

výši 800 tis. Kč a následné uzavření smlouvy o poskytnutí dotace, jejíž účelem  

je částečná úhrada nákladů spojených s „Collegium Bohemicum, o. p. s. – celoroční 

provoz společnosti.“ 

 

Příloha č. 1: Usnesení RM 22. 2. 2017 č. 108/17    

Příloha č. 2: Návrh smlouvy o poskytnutí dotace vč. Podmínek pro čerpání a vyúčtování 

dotace 

Příloha v elektronické podobě: Žádost o dotaci Collegium Bohemicum, o. p. s. 

   



 


