
MAGISTRÁT MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM 

Odbor kultury, sportu a sociálních služeb 

Velká Hradební 8, 400 01 Ústí nad Labem 

 

Zápis č. 7 

ze zasedání Kulturní komise RM dne 4. září 2018 
 

Přítomni:  dle prezenční listiny 
 

Nepřítomni: Roman Lád, Bc. Barbora Hyšková 

 

Kulturní komise je usnášení schopná 4 hlasy, resp. 5 hlasy (Mgr. Kůrka se dostavil během jednání). 

 

Jednání zahájeno v 14.05 hod., ukončeno v 14.55 hod. 

 

Program jednání  

1. Zahájení 

2. Schválení zápisu z jednání 19. 6. 2018 a z hlasování per rollam ve dnech 17. 8. -22. 8. 2018 

3. Žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem z Fondu RM 

v roce 2018 

4. Žádost o změnu údajů v oblasti kultury 

5. Program pro poskytování dotací v oblasti kultury v roce 2019 z rozpočtu statutárního města 

Ústí nad Labem 

6. Různé 

Usnesení: Kulturní komise RM schvaluje program 7. jednání KK v roce 2018 v předloženém 

znění. 

 

HLASOVÁNO:   4 pro  0 proti  0 zdržel se 

 
 

1. Zahájení 

 Předseda přivítal přítomné členy komise a zahájil jednání. 

Schválení zápisu z minulého jednání: 

Návrh na usnesení: Kulturní komise RM schvaluje zápis z 6. jednání KK, které se konalo 19. 6. 

2018. 

 

HLASOVÁNO:  4 pro  0 proti  0 zdržel se 

 

Usnesení: Kulturní komise RM schvaluje zápis z 4. jednání KK, konaného dne 19. 6. 2018. 

 

Schválení zápisu hlasování per rollam ve dnech 17. 8. -22. 8. 2018: 

Návrh na usnesení: Kulturní komise RM schvaluje zápis z hlasování per rollam ve dnech 17. 8. -

22. 8. 2018. 

 

HLASOVÁNO:  4 pro  0 proti  0 zdržel se 

 

Příchod Mgr. Václav Kůrka. 

 

 

 

 



2. Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem z Fondu RM 

v roce 2018 

 

Česko-ukrajinské sdružení Úsvit, z. s. (IČ 06957153) – „1. Festival ke dni ukrajinské kultury 

v Ústeckém kraji“ 

Žádost o poskytnutí dotace z Fondu RM na akci „1. Festival ke dni ukrajinské kultury 

v Ústeckém kraji“ ve výši 25.900,-  Kč. Žádost odložena z minulého jednání s tím, že bylo 

třeba doplnit program akce (nebyl jasný její obsah, přínos atp.). Žádost doplněna, nicméně 

z programu bylo zřejmé, že se jedná o dvoudenní akci a z toho pouze jeden den v Ústí nad 

Labem. Členové kulturní komise žádost obdrželi předem elektronicky z důvodu bodového 

hodnocení.  Na základě bodového hodnocení byla navržena dotace ve výši 10 tis. Kč. 

 

Návrh na usnesení: Kulturní komise po projednání navrhuje poskytnutí dotace pro Česko-

ukrajinské sdružení Úsvit, z. s. (IČ 06957153) na akci „1. Festival ke dni ukrajinské kultury 

v Ústeckém kraji“ ve výši 10 tis. Kč. 

 

HLASOVÁNO:              5 pro            0 proti               0 zdržel se  

 

Usnesení: Kulturní komise po projednání navrhuje poskytnutí dotace pro Česko-ukrajinské 

sdružení Úsvit, z. s. (IČ 06957153) na akci „1. Festival ke dni ukrajinské kultury v Ústeckém 

kraji“ ve výši 10 tis. Kč. 

 

Petr Lüftner (IČ 74930524) – „Petr Lüftner – křest alba“ 

Žádost o poskytnutí dotace z Fondu RM na akci „Petr Lüftner – křest alba“ ve výši 50.000,-  

Kč. Členové kulturní komise žádost obdrželi předem elektronicky z důvodu bodového 

hodnocení.  Na základě bodového hodnocení byla navržena dotace ve výši 30 tis. Kč.  

 

Návrh na usnesení: Kulturní komise RM po projednání navrhuje poskytnutí dotace pro Petra 

Lüftnera (IČ 74930524) na akci „Petr Lüftner – křest alba“ ve výši 30 tis. Kč. 

 

HLASOVÁNO:              5 pro            0 proti               0 zdržel se  

 

Usnesení: Kulturní komise RM po projednání navrhuje poskytnutí dotace pro Petra Lüftnera 

(IČ 74930524) na akci „Petr Lüftner – křest alba“ ve výši 30 tis. Kč. 

 

Gennadij Avdějev – „Výstava obrazů Gennadije Avdějeva ´České Středohoří´“ 

Žádost o poskytnutí dotace z Fondu RM na akci „Výstava obrazů Gennadije Avdějeva ´České 

Středohoří´“ ve výši 10.000,- Kč. Členové kulturní komise žádost obdrželi předem elektronicky 

z důvodu bodového hodnocení.  Na základě bodového hodnocení byla navržena dotace ve výši 

10 tis. Kč. 

 

Návrh na usnesení: Kulturní komise RM po projednání navrhuje poskytnutí dotace pro 

Gennadije Avdějeva na akci „Výstava obrazů Gennadije Avdějeva ´České Středohoří´“ ve výši 

10 tis. Kč. 

 

HLASOVÁNO:              5 pro            0 proti               0 zdržel se  

 

Usnesení: Kulturní komise RM po projednání navrhuje poskytnutí dotace pro Gennadije 

Avdějeva na akci „Výstava obrazů Gennadije Avdějeva ´České Středohoří´“ ve výši 10 tis. Kč. 

 

 

3. Žádosti o změny údajů v žádostech o poskytnutí dotací v oblasti kultury pro rok 2018 

a) Malá Paříž z. s. (IČ 01335081) – „Malý Hamburk“ u této dotace byla předložena žádost o 

změnu termínu akce. Kulturní komise RM toto bere na vědomí.  

 



Návrh na usnesení: Kulturní komise RM bere na vědomí a souhlasí s výše uvedenou žádostí 

subjektu Malá Paříž z. s. o změnu údajů dotace oblasti kultury 2018. 

 

HLASOVÁNO:              5 pro            0 proti               0 zdržel se  

 

Usnesení: Kulturní komise RM bere na vědomí a souhlasí s výše uvedenou žádostí subjektu 

Malá Paříž z. s. o změnu údajů dotace oblasti kultury 2018. 

 

b) Církvická kulturní společnost, z. s. – „Klavírní koncert Ondřeje Brzobohatého v Kostele 

Nanebevzetí Panny Marie v Církvicích“ u této dotace byla předložena žádost o změnu 

termínu konání akce a termínu vyúčtování. Kulturní komise RM toto bere na vědomí.  

 

Návrh na usnesení: Kulturní  komise RM bere na vědomí a souhlasí s výše uvedenou žádostí 

Církvické kulturní společnosti, z. s. o změnu údajů dotace oblasti kultury 2018. 

 

 

HLASOVÁNO:              5 pro            0 proti               0 zdržel se  

 

Usnesení: Kulturní  komise RM bere na vědomí a souhlasí s výše uvedenou žádostí 

Církvické kulturní společnosti, z. s. o změnu údajů dotace oblasti kultury 2018. 

 

4. Program pro poskytování dotací v oblasti kultury v roce 2019 z rozpočtu statutárního 

města Ústí nad Labem 

Tajemnice předala členům návrh „Programu pro poskytování dotací v oblasti kultury v roce 

2019 z rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem“. V „Programu“ jsou zapracovány návrhy 

komise vyplývající z posledního jednání. Žádný z členů nezaslal jiné připomínky k projednání. 

Celý dokument byl konzultován s Právním odborem MmÚ.  Výzva, spolu s „Programem“ a 

formuláři, bude zveřejněna na úřední desce s dálkovým přístupem od 14. 9. 2018. Možnost 

podávat žádosti bude od 15. 10. do 19. 11. 2018. Celkový finanční objem je uveden 5.350.000,- 

Kč. „Program“ na rok 2019 bude předložen ke schválení Radě města na jejím zasedání dne 12. 

9. 2018. Členové komise znění „Programu“ projednali a s jeho zněním souhlasí, stejně tak i se 

zněním výzvy a jednotlivými formuláři. 

 

Návrh na usnesení: Kulturní komise RM souhlasí a doporučuje Radě města Ústí nad Labem ke 

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

statutárního města Ústí nad Labem“. 

 

HLASOVÁNO:  5 pro 0 proti 0 zdržel se 

 

Usnesení: Kulturní komise RM souhlasí a doporučuje Radě města Ústí nad Labem ke schválení 

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

města Ústí nad Labem“. 

 

5. Různé 

- Oznámení o nečerpání poskytnutých dotací:  

a) Spolek The Boom – „Účast The Boom Beatles Revival Band na festivalu International 

Beatleweek“ (nečerpáno 112.000,- Kč) 

b) Kymlička Zdeněk – „Střekovská forbína 2018“ (nečerpáno 40.000,- Kč) 

V rámci rozpočtu oblasti kultury lze tyto finanční prostředky použít  na zvýšení dotace pro 

Lidé výtvarnému umění, výtvarné umění lidem, o. p. s. – pokud dojde ke schválení 

navýšení. Kulturní komise RM bere informace na vědomí. 



- Ústecké slavnosti – Kulturní komise RM opakovaně doporučuje vedení města zvážit 

rozšíření městských akcí o pořádání každoročních slavnostní ve městě Ústí nad Labem. A to 

mimo jiné s ohledem na skutečnosti, že v roce 2019 bude 770. výročí založení města Ústí 

nad Labem. 

- Činnost Kulturní komise RM – JUDr. Tajchnerová doporučuje zpracování přehledu 

„zkušeností a doporučení“ stávající komise pro nově jmenovanou kulturní komisi ve snaze o 

zajištění kontinuity činnosti komise a to vzhledem k absenci kulturní koncepce. 

 

Další jednání Kulturní komise RM  

se uskuteční v úterý 25. 9. 2018 od 14.00 hod. 

(místo bude upřesněno) 

 

 

Zapsala:  Bc. Martina Čmejlová  _______________________ 

  

 

Ověřil:  PaedDr. Petr Brázda     _______________________ 

 

 

 

 

 

  ________________________      __________________________ 

      JUDr. Ilona Tajchnerová                     Jaroslav Pém 

 místopředsedkyně                            předseda komise 

 

 


