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Návrh na usnesení: 
 

 

    Zastupitelstvo města po projednání 

 

Varianta 1 

A )  s ch va lu j e  

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

určených na oblast kultury v roce 2019 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 2019“ 

takto: 

a) Historický atlas měst – svazek Ústí nad Labem ve výši 102 tis. Kč 

b) Univerzita třetího věku UJEP v Ústí n. L. – Exkurze 2019 ve výši 49 tis. 

Kč 

c) Aktivity Vědecké knihovny UJEP 2019 ve výši 49 tis. Kč  

 

Varianta 2 

B )  s ch va lu j e  

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

určených na oblast kultury v roce 2019 pro Univerzitu Jana Evangelisty 

Purkyně v Ústí nad Labem (IČ 44555601), v celkové výši 350 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 2019“ takto: 

a) Historický atlas měst – svazek Ústí nad Labem ve výši 102 tis. Kč 

b) Univerzita třetího věku UJEP v Ústí n. L. – Exkurze 2019 ve výši 49 tis. 

Kč 

c) Aktivity Vědecké knihovny UJEP 2019 ve výši 49 tis. Kč  

d) Akce k výročí 30 let Sametové revoluce a 770 let od první zmínky o městu 

ve výši 150 tis. Kč 



 

Důvodová zpráva: 
 

 

 

Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem zajistí v průběhu roku 2019 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) Historický atlas měst – svazek Ústí nad Labem 

Druhá fáze přípravy publikace (první realizována v roce 2018), která podchytí 

historicko-geografický vývoj města Ústí nad Labem. Koncept projektu Historický 

atlas měst Ćeské republiky, realizovaný v Historickém ústavu Akademie věd ČR 

byl zahájen v roce 1994, jakou součást evropského projektu historických 

atlasů.Vydáno bylo již více než 25 svazků a některé z nich získaly i významná 

ocenění. Cílem druhé etapy projektu bude v roce 2019 vytvoření rekonstrukčních 

map a realizace předtiskové přípravy publikace, včetně zabezpečení 

reprodukčních práv a všech náležitostí nutných pro vydání publikace. Posledním 

krokem bude v roce 2020 vlastní realizace publikace. 

(koordinace: Filozofická fakulta UJEP/katedra historie). 

 

2) Univerzita třetího věku UJEP v Ústí n. L. – Exkurze 2019 

V rámci této aktivity navštíví posluchači Univerzity třetího věku v rámci svých 

kurzů několik exkurzí. Bude se jednat o  historickou exkurzi do Kutné Hory a 

okolí, geografickou exkurzi do Kadaně, Klášterce nad Ohří, Krušných hor, 

exkurzi zahradní architektury do zámku Kačina, Průhonic a Japonské zahrady 

Oleško a exkurzi do tajemných hradišť oblasti Porta Bohemica. Dále se 

posluchači zúčastní dvou koncertů na zámku v Duchcově a na zámku Jezeří. 

(realizační tým: Bc. Dana Masopustová, Bc. Iveta Steklá). 

 

3) Aktivity Vědecké knihovny UJEP 2019 

Projekt představuje realizaci populárně naučných aktivit zaměřených na zájemce z 

řad studentů, zaměstnanců, uchazečů o studium, laické i odborné veřjenosti. Jedná 

se např. o Noc literatury, Rumunské a Finské dny, Jak se učit a nezbláznit.  

(garant: Mgr. Martin Pečiva, ředitel VK UJEP). 

 

4) Akce k výročí 30 let Sametové revoluce a 770 let od první zmínky o městu 

Filozofická fakulta UJEP plánuje řadu akcí, kterými chce připomenout nejen 

historické události listopadu 1939/1989, ale také určitá spedifika provázející tuto 

podstatnou společenskou změnu v Ústí nad Labem i v širším regionu 

severozápadních Čech. Plánovány jsou výstavy, přednášky a další doprovodné 

aktivity. V roce 2019 si město Ústí nad Labem rovněž připomene výročí 

související s první zmínkou o Ústí jako městě. Toto výročí bude připomenuto 

výstavou. 

Z případné podpory ze strany města se budou hradit: 

a) Výstava s doprovodným programem, která se zaměří na zdokumentování 

událostí v Ústí na Labem a bude prezentována v průběhu podzimu 2019 na 

UJEP, v Muzeu města Ústí nad Labem, popř. na jiných místech. Bude se 

jednat o mobilní bannerovou výstavu cca o 10-12 bannerech. K výstavě bude 



 
 

vytvoření i školní program pro práci se žáky a studenty středních škol. Na 

výstavě spolupracuje i Muzeum města a Archiv města Ústí nad Labem. 

b) Výstava mapůjící populárním způsoběm dějiny města Ústí nad Labem 

(přípomenuty budou zejména událostí vázané na devítková výročí). Výstava 

by měla být instalována ve veřejném prostoru (pravděpodobně na hlavním 

vlakovém nádraží). 

 

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

200 tis. Kč.  

 

Kulturní komise RM žádost projednala na svém jednání dne 30. 4. 2019 a doporučuje 

poskytnutí dotace ve výši 200 tis. Kč. A to vzhledem ke skutečnosti, že město Ústí 

nad Labem plánuje k výročím dle bodu 4 své vlastní aktivity (např. výročí 17. 

listopadu - vystoupení Michala Prokopa a Framus Five; oslavy 770. let – bohatý 

kulturní program na Lidickém a Mírovém náměstí pro celou rodinu) a skutečnosti, že 

na aktivitách UJEP spolupracují příspěvkové organizace města Muzeum města Ústí 

nad Labem, Činoherní studio města Ústí nad Labem a Archiv města Ústí nad Labem.  

 

Dotace bude poskytnuta na základě smlouvy a bude podléhat vyúčtování. 

 

Smlouva bude obsahovat náležitosti dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a dále pak podmínky 

propagace poskytovatele, podmínky finančního vypořádání poskytnuté dotace nebo 

vymezení podmínek, jejichž porušení bude považováno za méně závažné.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha v elektronické podobě:  

Žádost o dotaci Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem  


