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Návrh na usnesení: 
 

 

Zastupitelstvo města po projednání 

     
A )  s ch va lu j e  

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

určeného na oblast kultury v roce 2017 pro Univerzitu Jana Evangelisty 

Purkyně v Ústí nad Labem (IČ 44555601), v celkové výši 200 tis. Kč a 

následné uzavření smlouvy o poskytnutí dotace jejíž účelem je částečná úhrada 

nákladů na projekt „Podpora aktivit UJEP významných pro město Ústí nad 

Labem v roce 2017“ takto: 

a) Akce Vědecké knihovny UJEP ve výši 50 tis. Kč  

b) Naučný botanický park ve výši 100 tis. Kč 

c) Terénní práce s vyhodnocením – pravidelné kontroly nádob na biologicky 

rozložitelný odpad (tzv. BRKO) ve výši 25 tis. Kč  

d) Zmapování reklamy v definovaných oblastech města (v rámci projektu 

Kultivace reklamy) ve výši 25 tis. Kč 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha usnesení v elektronické podobě:  

Návrh smlouvy o poskytnutí dotace vč. Podmínek pro čerpání a vyúčtování dotace 

 

 

 

 



 

Důvodová zpráva: 
 

Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem zajistí v průběhu roku 2017 aktivity, 

jejichž výstupy jsou určeny pro širokou veřejnost a obyvatele města Ústí nad Labem. 

Cílem projektu je oživit město Ústí nad Labem pořádáním přitažlivých kulturních a 

vzdělávacích akcí. Jedná se o následující aktivity: 

 

1. Akce Vědecké knihovny UJEP 

Během roku 2017 jsou plánovány akce např. Noc literatury, Týden knihoven, 

Estonské dny na UJEP, Týden vědy a techniky, Jak se učit a nezbláznit se, 

Fotografický kurz a Konverzace v angličtině. 

Akce proběhnou ve spolupráci např. s Rakouským kulturním fórem nebo 

Akademií věd ČR. 

Rozpočet těchto akcí činí 80 tis. Kč, z toho požadovaná dotace od města Ústí 

nad Labem činí 50 tis. Kč. 

2. Naučný botanický park 

Ze zkušenosti přechozích let je zřejmé, že o aktivity botanického parku je mezi 

veřejností velký zájem. Doposud byly organizovány nepravidelně, dle 

finančních možností. V roce 2017 jsou plánovány tyto aktivity: Výstava kaktusů 

a sukulentů, výstava dýní a výstava vánoce v zahradě. Aktivity proběhnou ve 

spolupráci se školami a zájmovými spolky. 

Rozpočet těchto akcí činí 150 tis. Kč, z toho požadovaná dotace od města Ústí 

nad Labem činí 100 tis. Kč. 

3. Terénní práce s vyhodnocením – pravidelné kontroly nádob na biologicky 

rozložitelný odpad (tzv. BRKO) 

V současné době jsou ve vybraných lokalitách města Ústí nad Labem umístěny 

nádoby na biologicky rozložitelný odpad. Terénní práce a sběr dat o využití 

těchto nádob pomůže při dalším rozhodování a efektivním rozšiřování sběrové 

sítě kontejnerů. Následným výstupem mohou být i bakalářské či diplomové 

práce. 

Rozpočet tohoto projektu činí 25 tis. Kč, což je i požadovaná dotace od města 

Ústí nad Labem. 

4. Zmapování reklamy v definovaných oblastech města (v rámci projektu Kultivace 

reklamy) 

Monitoring především centra města a hlavních příjezdových tras do města. 

Identifikace, lokalizace pomocí GPS souřadnic, fotodokumentace a přenos do 

GIS map. Výsledky terénní práce a sběru dat může být pokladem pro případnou 

vyhlášku města o regulaci a kultivaci reklamy. Následným výstupem mohou být 

i bakalářské či diplomové práce. 

Rozpočet tohoto projektu činí 25 tis. Kč, což je i požadovaná dotace od města 

Ústí nad Labem. 

 

V rozpočtu odboru kultury, sportu a sociálních služeb je vyčleněna částka ve výši 

200 tis. Kč. 

 

 

 

 

Příloha v elektronické podobě:  

Žádost o dotaci Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem 


