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Návrh na usnesení: 
 

 

    Zastupitelstvo města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. zvýšení poskytnuté dotace z finančních prostředků rozpočtu roku 2019 Odboru 

kultury, sportu a sociálních služeb, určených na oblast kultury pro společnost    

Lidé    výtvarnému    umění,    výtvarné    umění    lidem,  o.  p.  s.,                    

IČ  25049011, o částku 100 tis. Kč na celkovou výši dotace 600 tis. Kč a 

následné uzavření dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace, jejímž účelem je 

částečná úhrada nákladů na „Výstavní a doprovodný program Galerie Emila 

Filly“. 

 

 

 



 

Důvodová zpráva: 
 

 

Dne 20. 6. 2018 schválilo Zastupitelstvo města Ústí nad Labem, v rámci usnesení č. 

529/18 poskytnutí dotace ve výši 500.000,- Kč na částečnou úhradu nákladů 

„Výstavní a doprovodný program Galerie Emila Filly“ pro obecně prospěšnou 

společnost Lidé výtvarnému umění, výtvarné umění lidem. 

 

Dne 21. 6. 2019 byla doručena žádost o navýšení finančního příspěvku na „Celoroční 

výstavní program Galerie Emila Filly“ o 300 tis. Kč na celkovou výši dotace 800 tis. 

Kč. Součástí žádosti byl i rozpočet na letošní rok.  

 

Vzhledem k tomu, že společnost Lidé výtvarnému umění, výtvarné umění lidem, o. 

p. s. v letošním roce nezískala dostatek finančních prostředků a vzhledem k tomu, že 

většina dotačních titulů je určena především na realizaci výstavních aktivit (mzdy a 

nájemné lze uplatnit pouze poměrnou částkou), bylo ředitelkou o.p.s. Mgr. Evou 

Mrázikovou požádáno o zvýšení poskytnuté dotace. 

V současné době sídlí Galerie Emila Filly v budově bývalé Armaturky a je zde 

zatížena vysokým nájmem.(v r. 2018 činilo nájemné 37 tis. Kč měsíčně bez energií a 

dalších služeb). Ve spolupráci s náměstkyní Ing. Věrou Nechybovou a Odborem 

městských organizací a školství bylo jednáno o přemístění galerie do prostor Domu 

kultury Ústí nad Labem nebo Národního domu. Potřebné úpravy by však byly 

finančně náročné, příp. nevyhovují prostory dispozičně. Dle vyjádření ředitelky Mgr. 

Mrázikové však dále hledají vhodné prostory v centru města, aby se galerie mohla 

přestěhovat. Dále pak probíhá revize dramaturgie výstavního programu. 

 

Kulturní komise RM žádost projednala a zdůraznila, že problém s rostoucím 

nájemným má Galerie Emila Filly již řadu let. Podpora činnosti galerie je jasně 

deklarována financováním v rámci víceletých grantů a také zohledněním situace 

z předchozích let (v roce 2018 se dotace zvyšovala o 200 tis. Kč také z důvodu 

rostoucího nájemného; v roce 2016 se dotace zvyšovala také o 200 tis. Kč a to 

z důvodu zachování poměru financování v návaznosti na dotaci z MKČR). Komise 

dále konstatovala, že v centru města je řada nevyužitých prostor za cenově 

výhodnější nájemné. Kulturní komise RM navrhuje zvýšit dotaci o 100 tis. Kč, tj. 

celkem na 600 tis. Kč z rozpočtu Odboru kultury, sportu a sociálních služeb, oblast 

kultury. V rozpočtu oblasti kultury nebyly rozděleny všechny finanční prostředky 

v rámci vyhlášeného dotačního programu a vznikla tak rezerva. 

 

Lidé výtvarnému umění, výtvarné umění lidem, o.p.s. je společnost, která 

spolupracuje se základními a středními školami a dalšími vzdělávacími institucemi, 

pro které zajišťuje možnost praktické výuky výtvarné výchovy. Dále zajišťuje 

organizování výstav výtvarných umělců, organizaci kulturních a vzdělávacích akcí  

a vydávání odborných publikací o výtvarném umění. 

 

Rada města Ústí nad Labem žádost projednala na svém zasedání dne 2. 9. 2019 a 

souhlasila s navýšením dotace na 600 tis. Kč. 

 

Příloha: 

Žádost o navýšení dotace z rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem pro rok 2019 


