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Bc. Martina Čmejlová, referentka OKSS  

Ing. Martin Kohl, vedoucí OKSS 

 

Rada města Ústí nad Labem dne 14. 10. 2019 č. us.  636/27R/19  

Právní odbor, Právní oddělení 
 

Mgr. Miloš Formáček, jednatel 

Ing. Věra Nechybová, 1. náměstkyně primátora 

 

 



 

Návrh na usnesení: 
 

 

    Zastupitelstvo města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. poskytnutí neinvestiční dotace z finančních prostředků rozpočtu roku 2019 Odboru 

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

Severočeské divadlo s. r. o, IČ 22774289, ve výši 100 tis. Kč určené na opravu 

„Malba diváckých prostor v historické budově divadla (čtyři schodiště z přízemí do 

prvního patra)“ a následné uzavření smlouvy o poskytnutí dotace 

 

2. poskytnutím investiční dotace z finančních prostředků rozpočtu roku 2019 Odboru 

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

Severočeské divadlo s. r. o., IČ 22774289, ve výši 500 tis. Kč určené na 

„Rekonstrukci sociálních zařízení v diváckých prostorách historické budovy 

(pánské a dámské WC)“ 

 

 



 

Důvodová zpráva: 
 

 

Dne 9. 10. 2019 byla podána žádost o poskytnutí dotace na provedení oprav ve výši 

100 tis. Kč a investic ve výši 500 tis. Kč. 

 

Neinvestiční dotace ve výši 100 tis. Kč bude poskytnuta na výmalbu diváckých 

prostor v historické budově divadla. Jedná se o malby čtyř schodišť vedoucích z 

přízemí do bufetu. 

 

Investiční dotace ve výši 500 tis. Kč bude poskytnuta na rekonstrukci dvou 

sociálních zařízení (WC páni a WC dámy) v diváckých prostorách historické budovy 

divadla. Cílem této akce je zlepšení dlouhodobě nevyhovující situace pro diváky. 

 

Investiční i neinvestiční dotace by byly poskytnuty z rozpočtu Odboru kultury, 

sportu a sociálních služeb určeného na oblast kultury. Finanční prostředky byly 

převedeny rozpočtovým opatřením, schváleným Radou města Ústí nad Labem dne 

14. 10. 2019. 

 

Finanční prostředky by byly poskytnuty již v roce 2019 s tím, že proběhnou 

přípravné činnosti (zakoupení materiálu, zhotovení projektů atp.) a samotná realizace 

oprav a rekonstrukce proběhne v roce 2020 a to postupně tak, jak bude umožňovat 

provoz divadla. 

 

Dotace budou poskytnuty na základě uzavřených smluv a podléhat vyúčtování. 

 

Originál žádosti je k dispozici na Odboru kultury, sportu a sociálních služeb. 


