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    Zastupitelstvo města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. udělení výjimky z „Programu pro poskytování dotací v oblasti kultury v roce 

2019 z rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem“ v ustanovení čl. II 

odstavec A) žadatel: 

a) Marešová Kateřina (IČ 46728309) – akce mimo statutární město Ústí nad 

Labem 

b) Romano jasnica, spolek (IČ 68974922) – akce mimo statutární město Ústí 

nad Labem 

 

2. udělení výjimky z „Programu pro poskytování dotací v oblasti kultury v roce 

2019 z rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem“ v ustanovení čl. III: 

a) Kategorie první – Dotace na podporu celoroční kulturní činnosti 

- KULT, spolek (IČ 26602598) – maximální výše požadované dotace 

b) Kategorie druhá – Dotace na realizaci kulturních akcí a projektů 

- Morpheus Art, s. r. o. (IČ 28693787) – maximální výše požadované 

dotace 

 

3. poskytnutí dotací z rozpočtu roku 2019 Odboru kultury, sportu  

a sociálních  služeb, určených na „podporu celoroční kulturní činnosti“  

a následné uzavření smlouvy s těmito subjekty takto: 

a) Církvická kulturní společnost, z.s. (IČ 27053989) na částečnou úhradu 

nákladů spojených s činností „Celoroční pořádání koncertů“ ve výši 

57.000,- Kč 

b) Dětský sbor Chorea pueri ustensis, z.s. (IČ 04674022) na částečnou úhradu 

nákladů spojených s činností „Celoroční činnost dětského sboru Chorea 

pueri ustensis, z.s.“ ve výši 60.000,- Kč 

c) Kunfalvi Tibor (IČ 66077311) na částečnou úhradu nákladů spojených 

s činností „Kulturní a společenské akce v Moto Garage Club, Teslova 47, 

ÚL“ ve výši 100.000,- Kč 

d) KULT, spolek (IČ 26602598) na částečnou úhradu nákladů spojených 

s činností „Divadelní rozmanitost v Ústí nad Labem“ ve výši 150.000,- Kč 

e) LES DIVOKÝCH SVINÍ z.s. (IČ 26547929) na částečnou úhradu nákladů 

spojených s činností „SVIŇSKÝ NÁ,LES 2019“ ve výši 40.000,- Kč 

f) Malcherová Věra (IČ 73860255) na částečnou úhradu nákladů spojených 

s činností „Celoroční pravidelný kulturní program Café Max v roce 2019“ 

ve výši 52.000,- Kč 

g) Mladá Scéna z.s. (IČ 26558441) na částečnou úhradu nákladů spojených 

s činností „Celoroční činnost divadelního souboru Mladá Scéna z.s.“ ve 

výši 140.000,- Kč 



 
 

h) Rodinné centrum Slunečník, z.s. (IČ 27026876) na částečnou úhradu 

nákladů spojených s činností „Kreativní a výtvarná dílna DUHA“ ve výši 

59.000,- Kč 

i) Taneční akademie Scenic s.r.o. (IČ 06362044) na částečnou úhradu 

nákladů spojených s činností „Celoroční činnost baletu TA Scenic“ ve výši 

60.000,- Kč 

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

spojených s činností „Ústecký dětský sbor - sborový zpěv“ ve výši 

150.000,- Kč 

k) Vaverková Jolana (IČ 48309788) na částečnou úhradu nákladů spojených 

s činností „Trvalá kulturní činnost v čajovně U Vysmátý žáby“ ve výši 

30.000,- Kč 

l) Veselá Brná z.s. (IČ 04411307) na částečnou úhradu nákladů spojených 

s činností „Celoroční činnost spolku Veselá Brná“ ve výši 40.000,- Kč 

m) Zralý Jaroslav, Bc. (IČ 86791354) na částečnou úhradu nákladů spojených 

s činností „Celoroční koncertní turné ústecké kapely Hillside - propagace 

nového EP a videoklipu“ ve výši 20.000,- Kč 

 

4. poskytnutí dotací z rozpočtu roku 2019 Odboru kultury, sportu  

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

a následné uzavření smlouvy s těmito subjekty takto: 

a) Bateau z. s. (IČ 1507311) na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí 

„Life and Play IV (2019)“ ve výši 45.000,- Kč 

b) Beneš Martin (IČ 74646290) na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí 

„Cesta k nám“ ve výši 90.000,- Kč 

c) Beneš Martin (IČ 74646290) na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí 

„Žena, která uvařila svého manžela“ ve výši 60.000,- Kč 

d) Beneš Martin (IČ 74646290) na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí 

„Dalibor Janda – narozeninový koncert“ ve výši 60.000,- Kč 

e) CATERING NA RYCHTĚ s. r. o. (IČ 28749901) na částečnou úhradu 

nákladů spojených s akcí „Ústecký pivní jarmark malých a rodinných 

pivovarů“ ve výši 70.000,- Kč 

f) Culture Line, z. s. (IČ 1989448) na částečnou úhradu nákladů spojených 

s akcí „CULTURE UP 2019“ ve výši 50.000,- Kč 

g) CZECHBLUES z. s. (IČ 27052605) na částečnou úhradu nákladů 

spojených s akcí „Střekovské hudební léto“ ve výši 70.000,- Kč 

h) Člověk v tísni, o. p. s. (IČ 25755277) na částečnou úhradu nákladů 

spojených s akcí „Jeden svět 2019 v Ústí nad Labem“ ve výši 82.000,- Kč 

i) Dětský sbor Chorea pueri ustensis, z. s. (IČ 4674022) na částečnou úhradu 

nákladů spojených s akcí „Koncert k 10. výročí dětského sboru Chorea 

pueri ustensis“ ve výši 30.000,- Kč 

j) Dětský sbor Chorea pueri ustensis, z. s. (IČ 4674022) na částečnou úhradu 

nákladů spojených s akcí „Dětská opera O Mašince“ ve výši 36.000,- Kč 

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

s akcí „Kroužkofest“ ve výši 41.000,- Kč 

 



 
 

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

s akcí „Andělé pomáhají“ ve výši 45.000,- Kč 

m) KULT, spolek (IČ 26602598) na částečnou úhradu nákladů spojených 

s akcí „KULT dětem“ ve výši 60.000,- Kč 

n) Kušej Pavel (IČ 46730672) na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí 

„Mácháč – Club tour 2019“ ve výši 90.000,- Kč 

o) Mgr. Kymlička Zdeněk (IČ 13473158) na částečnou úhradu nákladů 

spojených s akcí „V. Střekovská forbína“ ve výši 40.000,- Kč 

p) Marešová Kateřina (IČ 46728309) na částečnou úhradu nákladů spojených 

s akcí „Kulturní program na offroad cup Babiny“ ve výši 30.000,- Kč 

q) Morpheus Art, s. r. o. (IČ 28693787) na částečnou úhradu nákladů 

spojených s akcí „Hudební setkání 8“ ve výši 150.000,- Kč 

r) Pém Jaroslav (IČ 87075288) na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí 

„Ústecké slavnosti 2019“ ve výši 90.000,- Kč 

s) Poradna pro integraci, z. ú. (IČ 67362621) na částečnou úhradu nákladů 

spojených s akcí „Etnické večery – představování kultur cizinců žijících 

v Ústí n. L. a okolí“ ve výši 66.000,- Kč 

t) RED HILL PRODUCTION, z. s. (IČ 22718761) na částečnou úhradu 

nákladů spojených s akcí „Ústecký Beerfest 2019“ ve výši 61.000,- Kč 

u) Reklama na severu s. r. o. (IČ 28692616) na částečnou úhradu nákladů 

spojených s akcí „Rockové legendy v Ústí nad Labem“ ve výši 41.000,- Kč 

v) Romano jasnica, spolek (IČ 68974922) na částečnou úhradu nákladů 

spojených s akcí „15. Různobarevný festival“ ve výši 30.000,- Kč 

w) Spolek výtvarníků a sochařů LAVY, z. s. (IČ 6095461) na částečnou 

úhradu nákladů spojených s akcí „sK-ULpTURA- kulturní projekt spolku 

LAVY – 2. ročník“ ve výši 31.000,- Kč 

x) Ústecká kulturní platforma 98, z. s. (IČ 68298587) na částečnou úhradu 

nákladů spojených s akcí „Festival Sudety 2019 – 11. ročník“ ve výši 

45.000,- Kč 

y) Vágner Martin (IČ 86934741) na částečnou úhradu nákladů spojených 

s akcí „Ústí live!“ ve výši 45.000,- Kč 

z) Vaverková Jolana (IČ 48309788) na částečnou úhradu nákladů spojených 

s akcí „Čajů fest 2019“ ve výši 45.000,- Kč 

aa) Bc. Zralý Jaroslav (IČ 86791354) na částečnou úhradu nákladů spojených 

s akcí „Hard for cÚLture II“ ve výši 20.000,- Kč  

 

5. poskytnutí dotací z rozpočtu roku 2019 Odboru kultury, sportu  

a sociálních  služeb, určených na „reprezentaci města na akcích krajského, 

republikového nebo mezinárodního charakteru“ a následné uzavření smlouvy  

s těmito subjekty takto: 

a) Dívčí komorní sbor PF UJEP v Ústí nad Labem, z.s. (IČ 44555598) na 

částečnou úhradu nákladů spojených s akcí „FESTIVAL AUGUST - 

kulturní léto 2019 - koncertní zájezd + pracovní soustředění“ ve výši 

73.000,- Kč 

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

spojených s činností „Umělecké turné Ústeckého dětského sboru 2019“ ve 

výši 70.000,- Kč 

 



 
 

6. poskytnutí dotací z rozpočtu roku 2019 Odboru kultury, sportu  

a sociálních  služeb, určených na „akce mimořádného významu pro statutární 

město Ústí nad Labem“ a následné uzavření smlouvy s těmito subjekty takto: 

a) Korbélyi Marek (IČ 65658469) na částečnou úhradu nákladů spojených 

s akcí „Promenádní koncerty“ ve výši 155.000,- Kč 

b) nutprodukce, s. r. o. (IČ 28959191) na částečnou úhradu nákladů spojených 

s akcí „Cena Pavla Kouteckého – ELBE DOCK 2019“ ve výši 150.000,- 

Kč 

c) RED HILL PRODUCTION, z. s. (IČ 22718761) na částečnou úhradu 

nákladů spojených s akcí „Hudební festival Fírfest 2019“ ve výši 112.000,- 

Kč 

d) Útulek fest, z. s. (IČ 3655989) na částečnou úhradu nákladů spojených 

s akcí „Útulek fest 2019 – osmnáctý ročník benefičního festivalu“ ve výši 

100.000,- Kč 

 

B )  n es ch va lu j e  

1. poskytnutí dotací z rozpočtu roku 2019 Odboru kultury, sportu  

a sociálních  služeb, určených na „podporu celoroční kulturní činnosti“  

tomuto subjektu: 

a) Červinková Šárka (IČ 04037812) na částečnou úhradu nákladů spojených 

s činností „PAMPALÁNIE PLNÁ DĚTÍ“ ve výši 100.000,- Kč 

 

2. poskytnutí dotací z rozpočtu roku 2019 Odboru kultury, sportu  

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

těmto subjektům: 

a) Dětský sbor Chorea pueri ustensis, z. s. (IČ 4674022) na částečnou úhradu 

nákladů spojených s projektem „CD k 10. Výročí vzniku Chorea pueri 

ustensis“ 

b) RED HILL PRODUCTION, z. s. (IČ 22718761) na částečnou úhradu 

nákladů spojených s projektem „Hudební festival SklapFest“ 

c) Ústecká kulturní platforma 98, z. s. (IČ 68298587) na částečnou úhradu 

nákladů spojených s akcí „Historické turistické stezky – 1. informační 

katalog k doposud vybádaným skutečnostem souvisejícími s výstavou 

Historické turistické stezky v Severním Polabí“ 

d) Bc. Zralý Jaroslav (IČ 86791354) na částečnou úhradu nákladů spojených 

s projektem „Nahrávání hudebního videoklipu ´Vision´ ústecké kapely 

Hillside“ 

 

 

 



 

Důvodová zpráva: 
 

 

 

Rada města Ústí nad Labem dne 12. 9. 2018 usnesením č. 553/18 schválila vyhlášení 

dotačního „Programu pro poskytování dotací v oblasti kultury v roce 2019 z rozpočtu 

statutárního města Ústí nad Labem“ (dále jen „Program“).  

Celkový rozpočet „Programu“ byl schválen ve výši 4 750 tis. Kč. 

 

V rámci „Programu“ byly vyhlášeny čtyři dotační kategorie: 

a) kategorie první – dotace na podporu celoroční kulturní činnosti 

- bylo podáno celkem 23 žádostí, resp. 25 žádostí (2 žádosti byly vyřazeny 

pro nesplnění podmínek „Programu“) v celkové výši 1 762 100,- Kč  

b) kategorie druhá – dotace na realizaci kulturních akcí a projektů 

- bylo podáno celkem 71 žádostí, resp. 76 (3 žádosti byly vyřazeny pro 

nesplnění podmínek „Programu“ a 2 byly staženy žadatelem v průběhu 

hodnocení) v celkové výši 4 038 540,- Kč 

c) kategorie třetí – dotace na reprezentaci města na akcích krajského, 

republikového nebo mezinárodního charakteru 

- byly podány celkem 3 žádosti, resp. 4 žádosti (1 žádost byla vyřazena pro 

nesplnění podmínek „Programu“) v celkové výši 220 000,- Kč 

d) kategorie čtvrtá – akce mimořádného významu pro statutární město Ústí nad 

Labem 

- byly podány celkem 4 žádosti, resp. 5 žádostí (1 žádost byla stažena 

žadatelem v průběhu hodnocení) v celkové výši 674 000,- Kč 

 

Uzavírka pro podávání žádostí byla 19. listopadu 2018. V rámci posuzování  

a hodnocení žádostí o dotace obdrželi členové Kulturní komise RM žádosti všech 

žadatelů k přiřazení bodového hodnocení. Na základě bodového hodnocení 

jednotlivými členy byl vypracován celkový přehled, který byl předmětem společného 

jednání. Byla stanovena bodová hranice 35 bodů, kdy žádosti, které nedosáhly 

alespoň této hranice, nebyly podpořeny. O návrzích bylo hlasováno členy komise 

vždy v nadpoloviční většině. Bližší informace o hlasování nebo o podjatosti členů 

komise jsou uvedeny v zápisu z jednání komise ze dne 19. 2. 2019. 

Celkem bylo v rámci „Programu“ navrženo podpořit 96 žádostí v celkové výši 

4 155 000,- Kč.  

Nerozdělené finanční prostředky ve výši 595 000,- Kč navrhuje Kulturní komise RM 

přerozdělit v rámci II. dotační výzvy.  

 

Jednotlivé žádosti jsou k dispozici na Odboru kultury, sportu a sociálních služeb 

k nahlédnutí. 

 

 



 
 

 

Návrhy na udělení výjimky: 

Kategorie první – Dotace na podporu celoroční kulturní činnosti 

KULT, spolek – „Divadelní rozmanitost v Ústí nad Labem“- žádost o 150 tis. Kč 

Rada města Ústí nad Labem navrhla udělení výjimky z čl. III/A „Programu“, kde je 

stanovena maximální výše požadované dotace. V této kategorii lze žádat maximálně 

o 150 000,- Kč v případě, že žadatel eviduje členskou základnu (např. hudební 

soubory, pěvecké sbory, taneční či divadelní soubory). Spolek Kult nemá evidovanou 

členskou základnu a požádal o udělení výjimky.  

 

Kategorie druhá – Dotace na realizaci kulturních akcí a projektů 

Morpheus Art, s. r. o. – „Hudební setkání 8“ – žádost o 180 tis. Kč 

Rada města Ústí nad Labem navrhla udělení výjimky z čl. III/B „Programu“, kde je 

stanovena maximální výše požadované dotace. V této kategorii lze žádat maximálně 

o 100 000,- Kč. Morpheus Art, s. r. o. požádal o udělení výjimky z maximální výše 

poskytnuté dotace.  

 

Romano jasnica, spolek – 15. Různobarevný festival 

Kulturní komise RM navrhla udělení výjimky z čl. II/A „Programu“, kde je 

stanoveno, kdo může a nemůže být žadatelem o dotaci. Romano jasnica, spolek se 

sídlem mimo území SMÚ by tudíž nemohlo žádost podat, akce je pořádána na území 

města Trmice. Jedná se o festival zaměřený především na prezentaci romské kultury. 

Vzhledem k tomu, že v Ústí nad Labem festival podobného druhu chybí, doporučila 

komise žádost hodnotit. 

 

Kategorie čtvrtá – akce mimořádného významu pro statutární město Ústí nad Labem 

Útulek fest, z. s. – „Útulek fest 2019 – osmnáctý ročník benefičního festivalu“ 

Kulturní komise RM navrhla udělení výjimky z čl. II/A „Programu“, kde je 

stanoveno, že se dotace neposkytují na benefiční akce dle zákona č. 117/2001 Sb., o 

veřejných sbírkách a o změně některých zákonů (zákon o veřejných sbírkách), ve 

znění pozdějších předpisů. Jedná se o akci, která se již stala tradiční a jejíž 

návštěvnost se zvyšuje. Za dobu svého konání dosáhla výtěžku ve výši 530 tis. Kč, a 

podpořila útulky pro opuštěná zvířata na Ústecku. Kulturní komise RM navrhuje tuto 

akci podpořit. 

 

Vyřazené žádosti: 

Kategorie první – Dotace na podporu celoroční kulturní činnosti 

Žádost Šárky Červinkové na částečnou úhradu nákladů spojených s celoroční 

činností „PAMPALÁNIE PLNÁ DĚTÍ“ nezískala minimální potřebný počet bodů, tj. 

35. 

 

 

 



 
 

Kategorie druhá – dotace na realizaci kulturních akcí a projektů 

Žádost Dětského sboru Chorea pueri ustensis, z. s. na částečnou úhradu nákladů 

spojených s projektem „CD k 10. Výročí vzniku Chorea pueri ustensis“ nezískala 

minimální potřebný počet bodů, tj. 35. 

 

Žádost RED HILL PRODUCTION, z. s. na částečnou úhradu nákladů spojených 

s projektem „Hudební festival SklapFest“ nezískala minimální potřebný počet bodů, 

tj. 35. 

 

Žádost Ústecké kulturní platformy 98, z. s. na částečnou úhradu nákladů spojených 

s projektem „Historické turistické stezky – 1. informační katalog k doposud 

vybádaným skutečnostem souvisejícími s výstavou Historické turistické stezky 

v Severním Polabí“ nezískala minimální potřebný počet bodů, tj. 35. 

 

Žádost Bc. Jaroslava Zralého na částečnou úhradu nákladů spojených s projektem 

„Nahrávání hudebního videoklipu ´Vision´ ústecké kapely Hillside“ nezískala 

minimální potřebný počet bodů, tj. 35. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha: 

Tabulky návrhů jednotlivých dotací v rámci „Programu“ 2019 

 

 


