
MAGISTRÁT MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM 

Odbor kultury, sportu a sociálních služeb 

Velká Hradební 8, 400 01 Ústí nad Labem 

 

Zápis č. 8 

ze zasedání Kulturní komise RM dne 25. září 2018 
 

Přítomni:  dle prezenční listiny 
 

Nepřítomni: Jan Dorant 

 

Kulturní komise je usnášení schopná 6 hlasy. 

 

Jednání zahájeno v 14.00 hod., ukončeno v 16.10 hod. 

 

Program jednání  

1. Zahájení 

2. Schválení zápisu z jednání 4. 9. 2018  

3. Žádost o změnu údajů v oblasti kultury 

4. Akční plán oblasti kultury pro rok 2019 

5. Různé 

Usnesení: Kulturní komise RM schvaluje program 8. jednání KK v roce 2018 v předloženém 

znění. 

 

HLASOVÁNO:   6 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 ze 7. jednání KK, které se konalo 4. 9. 

2018. 

 

HLASOVÁNO:  5 pro  0 proti  1 zdržel se 

 

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

 

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

a) Morpheus Art, s. r. o. (IČ 28693787) – „Koncert k výročí založení republiky“ u této dotace 

byla předložena žádost o změnu místa konání akce. Kulturní komise RM toto bere na 

vědomí.  

 

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

subjektu Morpheus Art, s. r. o. o změnu údajů dotace  Fondu Rady města 2018. 

 

HLASOVÁNO:              6 pro            0 proti               0 zdržel se  

 

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

Morpheus Art, s. r. o. o změnu údajů dotace  Fondu Rady města 2018. 

 

 



b) Kult, spolek (IČ 26602598) – „V hlavě Edvarda Beneše“ u této dotace byla předložena 

žádost o změnu místa konání akce. Kulturní komise RM toto bere na vědomí.  

 

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

spolku Kult o změnu údajů dotace oblasti kultury 2018. 

 

HLASOVÁNO:              6 pro            0 proti               0 zdržel se  

 

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

Kult o změnu údajů dotace oblasti kultury 2018. 

 

c) MgA. Tereza Kleinová – „Jarní prodejní přehlídka designérů Design Box“ u této dotace bylo 

předloženo oznámení o změně jména příjemce dotace z důvodu uzavření sňatku. Kulturní 

komise RM toto bere na vědomí.  

 

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

MgA. Terezy Kleinové o změnu údajů dotace oblasti kultury 2018. 

 

HLASOVÁNO:              6 pro            0 proti               0 zdržel se  

 

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

Terezy Kleinové o změnu údajů dotace oblasti kultury 2018. 

 

3. Akční plán oblasti kultury pro rok 2019 

Tajemnice předala členům návrh projektových záměrů, které jsou součástí akčního plánu 

oblasti kultury pro rok 2019 k bodovému hodnocení. K tomuto proběhla diskuze. 

Kulturní komise bere projektové záměry na vědomí a vzhledem k předpokládaným nákladům 

jednotlivých záměrů, které jsou převážně investiční, doporučuje k zařazení do připravované 

koncepce kultury. Kulturní komise RM nebude bodově hodnotit jednotlivé záměry akčního 

plánu na rok 2019. 

 

Návrh na usnesení: Kulturní komise bere projektové záměry na vědomí a vzhledem 

k předpokládaným nákladům jednotlivých záměrů, které jsou převážně investiční, doporučuje 

k zařazení do připravované koncepce kultury. Kulturní komise RM nebude bodově hodnotit 

jednotlivé záměry akčního plánu na rok 2019. 

 

HLASOVÁNO:  6 pro 0 proti 0 zdržel se 

 

Usnesení: Kulturní komise bere projektové záměry na vědomí a vzhledem k předpokládaným 

nákladům jednotlivých záměrů, které jsou převážně investiční, doporučuje k zařazení do 

připravované koncepce kultury. Kulturní komise RM nebude bodově hodnotit jednotlivé 

záměry akčního plánu na rok 2019. 

 

4. Různé 

- Kult, spolek – JUDr. Tajchnerová informovala členy komise o žádosti, se kterou se na ni, 

jako na členku Zastupitelstva města Ústí nad Labem, obrátil Ing. Kvasnička ze spolku Kult. 

Vzhledem k tomu, že žádost přišla těsně před jednáním posledního ZM v tomto volebním 

období, nebylo možné tuto žádost projednat řádně v Kulturní komisi, příp. ani 

prostřednictvím hlasování per rollam. Členové komise  podpořili krok JUDr. Tajchnerové 

k vyřešení situace u akce mimořádného významu. Finanční prostředky na akci „Festival 

Kult 21. ročník“ byly Zastupitelstvem města navýšeny o 200 tis. Kč na konečnou výši 

dotace 600 tis. Kč. 



- Rengl s. r. o. – Bc. Hyšková požádala o informaci ohledně řešení výlepových ploch ve 

městě. Tajemnice komise vyžádala na příslušném odboru nové znění smlouvy se společností 

Rengl. Tato smlouva bude uzavřena ve výhledu několika dnů.  

 

Předseda poděkoval všem členům za spolupráci v tomto volebním období. 

 

 

 

Zapsala:  Bc. Martina Čmejlová  _______________________ 

  

 

Ověřila: Bc. Barbora Hyšková     _______________________ 

 

 

 

 

  ________________________      __________________________ 

      JUDr. Ilona Tajchnerová                     Jaroslav Pém 

 místopředsedkyně                            předseda komise 

 

 


