
MAGISTRÁT MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM 

Odbor kultury, sportu a sociálních služeb 

Velká Hradební 8, 400 01 Ústí nad Labem 

 

Zápis č. 1 

ze zasedání Kulturní komise RM dne 8. ledna 2019 
 

Přítomni:  dle prezenční listiny 
 

Nepřítomni:   
 

 

Kulturní komise je usnášení schopná 7 hlasy. 

 

Jednání zahájeno v 14.05 hod. Ukončeno v 15.45 hod. 
 

Program jednání  

1. Zahájení 

a) jednací řád komise a statut kulturní komise  

b) seznámení s aktuálními dotačními programy v oblasti kultury (jednoleté a víceleté 

financování) 

2. Stanovení postupu při hodnocení žádostí o dotace v rámci Programu pro poskytování dotací 

v oblasti kultury v roce 2019 z rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem 

3. Různé 

 
 

HLASOVÁNO:   7 pro  0 proti  0 zdržel se 

 

Usnesení: Kulturní komise schvaluje program 1. jednání KK v roce 2018 v předloženém znění. 
 

 

 

1. Zahájení 

Předseda přivítal přítomné členy komise a zahájil jednání. Na úvod proběhlo představení všech 

členů komise a bylo předáno oznámení o jejich jmenování.  

Předseda navrhl zvolit svého zástupce pro případ, že se jednání nebude moci zúčastnit. Jako 

zástupce, tzv. místopředseda, byl navržen p. Ivan Dostál. Tento souhlasil. 

 

HLASOVÁNO:  7 pro  0 proti  0 zdržel se 

 

Předseda navrhl zvolit stálého ověřovatele zápisů z jednání Kulturní komise RM. Jako 

ověřovatel byl navržen p. Jan Dorant. Tento souhlasil. 

 

HLASOVÁNO:  6 pro  0 proti  1 zdržel se 

 

a) jednací řád komise a statut kulturní komise  

Tajemnice komise zaslala členům jednací řád a statut Kulturní komise RM. Oba dokumenty 

byly schváleny Radou města Ústí nad Labem 8. 4. 2015 usn. č. 348/15. Členové komise se 

s dokumenty seznámili a vzali je na vědomí. 

Členové komise podepsali Prohlášení o povinnosti zachovávat mlčenlivost o osobních 

údajích a bezpečnostních opatřeních. Předseda upozornil na skutečnost, že mlčenlivost o 

projednávaných skutečnostech je zakotvena i ve statutu komise a jednacím řádu. 

Tajemnice komise informovala členy komise o povinnosti nahlašovat střet zájmů, toto bude 

uvedeno v zápisu z komise a bude postupováno dle jednacího řádu. 



Dále byla podána informace o možnosti elektronického hlasování, tzv. „per rollam“ a to 

v mimořádných případech. Pro tyto účely souhlasí členové komise s užitím svých 

soukromých mailů a to i v případě, že tento e-mail bude viditelný ostatním členům komise. 

Soukromé e-maily budou používány do doby, než dojde k vytvoření „pracovního“ e-mailu (s 

koncovkou „mag-ul.cz“). Tajemnice komise předala kontakty na všechny členy komise pro 

potřeby vzájemné komunikace mezi členy. Tito předem souhlasili. 

 

b) seznámení s aktuálními dotačními programy v oblasti kultury (jednoleté a víceleté 

financování) 

Předseda seznámil členy s aktuálními dotačními programy v oblasti kultury. Jedná se o 

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

Ústí nad Labem“, který byl členům komise před jednáním zaslán elektronicky a o „Program 

pro poskytování víceletých grantů v oblasti kultury z rozpočtu statutárního města Ústí nad 

Labem v letech 2019-2020“, tento dotační program je momentálně uzavřený. Tajemnice 

zašle členům komise přehled, jaké projekty byly v rámci víceletého financování podpořeny. 

 

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

Ústí nad Labem“ byl schválen Radou města Ústí nad Labem dne 12. 9. 2018 a možnost 

podávání žádostí byla v termínu od 15. 10. do 19. 11. 2018. Vyhlášení dotačního programu 

bylo zveřejněno na úřední desce (v tištěné i v elektronické podobě), na webových stránkách, 

ve vozech MHD, v měsíčníku EnterUL (říjen, listopad) a prostřednictvím e-mailu (stávající 

příjemci dotací).  K „Programu“ nebyl členy vznesen žádný dotaz. 

 

Okrajově byl zmíněn i Program pro poskytování z Fondu Rady města Ústí nad Labem 

z rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem. Tento prozatím není pro rok 2019 vyhlášen, 

proto nebylo řešeno blíže. Toto bude řešeno na některém z dalších jednání. 

 

2. Stanovení postupu při hodnocení žádostí o dotace v rámci Programu pro poskytování 

dotací v oblasti kultury v roce 2019 z rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem 

Tajemnice komise předala přehledy podaných žádostí o dotaci v rámci „Programu“ a přehled 

schváleného rozpočtu v oblasti kultury na rok 2019. 

V řádném termínu bylo podáno celkem 103 žádostí takto: 

- 73 kulturní akce a projekty 

- 4 akce mimořádného významu 

- 23 celoroční činnost 

- 3 reprezentace na akcích krajského, republikového a mezinárodního charakteru 

Vyřazeno z projednávání bylo celkem 7 žádostí. Důvody vyřazení jsou uvedeny v přehledech 

podaných žádostí. O tomto bude hlasováno na dalším jednání komise, po seznámení s podklady. 

 

Předseda komise členům přiblížil proces hodnocení a bodování jednotlivých žádostí dle 

schváleného „Programu“. Tabulka pro hodnocení žádostí bude zaslána tajemnicí komise na e-

maily. Během následujícího dne bude možné stahovat jednotlivé žádosti z webových stránek 

města, kde jsou uloženy pod zabezpečením. Přístupové údaje byly členům komise zaslány 

prostřednictvím společnosti Metropolnet. Pokud bude mít některý člen s přihlášením problémy, 

obrátí se na tajemnici komise. Postup pro přihlášení byl členům předán.  

 

Hodnocení jednotlivých žádostí v rámci „Programu“ bude probíhat od 9. 1. do 14. 2. 2019. Dne 

14. 2. 2019 zašlou členové komise návrhy hodnocení tajemnici komise e-mailem. Po sumarizaci 

zašle tajemnice členům zpět tak, aby návrhy hodnocení měli k dispozici před dalším jednáním 

komise. Na tomto jednání bude probíhat druhé kolo hodnocení, příp. stanovena bodová hranice. 

Další postup bude stanoven dle potřeb a to tak, aby jednotlivé dotace byly schváleny 

Zastupitelstvem města nejpozději 15. 4. 2019. 

Členové s tímto postupem souhlasí. 

 

 



Pro rok 2019 byl rozpočet oblasti kultury snížen oproti předpokladu uvedenému v „Programu“. 

 

Rozpočet oblasti kultury 2019 činí celkem 9 630 000,- Kč z toho: 

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

Ústí nad Labem 4 750 000,- Kč z toho: 

- 1.200.000,- Kč Celoroční kulturní činnost 

- 2.300.000,- Kč Realizace kulturních akcí a projektů 

- 450.000,- Kč Reprezentace města na akcích krajského, republikového nebo mezinárodního 

charakteru 

- 800.000,- Kč Akce mimořádného významu pro SMÚ 

 

Sumarizace 

Schválený rozpočet celkem 4 750 000,- Kč 

Žádosti celkem   6 797 840,- Kč 

Rozdíl             -2 047 840,- Kč 

 

2. Rozpočet víceleté granty 2019 a 2020 v oblasti kultury 3 580 000,- Kč z toho: 

- 980 000,- Kč Akce mimořádného významu pro SMÚ 

- 2 600 000,- Kč celoroční činnost kulturních institucí 

 

3. Instituce každoročně podporované 1 300 000,- Kč z toho: 

- 1 100 000,- Kč Collegium Bohemicum o. p. s. 

- 200 000,- Kč Univerzita J. E. Purkyně 

 

3. Různé 

Termíny jednání kulturní komise v I. pololetí 2019: 

- 19. 2. 2019 

- 19. 3. 2019 

- 30. 4. 2019  

- 21. 5. 2019 

- 11. 6. 2019 

Začátek vždy v 14.00 hod. Místo bude vždy upřesněno v pozvánce. 

 

Další jednání Kulturní komise RM  

se uskuteční v úterý 19. 2. 2018 od 14.00 hod. 

místo bude upřesněno v pozvánce 

 

 

Zapsala:  Bc. Martina Čmejlová  _______________________ 

  

 

Ověřil:  Jan Dorant      _______________________ 

 

 

 

  ________________________      __________________________ 

       Ivan Dostál                          Jaroslav Pém 

          místopředseda                               předseda komise 

 


