
Z á p i s

z 63. jednání Rady města Ústí nad Labem,
dne 8. 12. 2020

Omluveni: Ing. Tomáš Kirbs
Mgr. Michal Ševcovic

Ověřovatelé zápisu: Mgr. Tomáš Vlach, náměstek 
primátora 

Ing. Pavel Tošovský, náměstek 
primátora 

Zapisovatelé: Kateřina Nedvídková, KP
Zahájení

Jednání zahájil a řídil PhDr. Ing. Petr Nedvědický, primátor města.

Schválení programu

PhDr. Ing. Petr Nedvědický předložil členům Rady ke schválení program 63. schůze Rady.

Diskuse neproběhla .

         

         

Schválený program:

1. Dotace v oblasti kultury 2020 - žádosti o změnu 

2. Dotace v oblasti kultury 2020 - žádost o změnu - Festival KULT

3. Dotace v oblasti kultury 2020 - žádost o změnu - Divadelní rozmanitost

4. Různé

Hlasování: 1 pro 7, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

1. Dotace v oblasti kultury 2020 - žádosti o změnu 
Předkládá: Ing. Martin Kohl, vedoucí odboru, školství kultury, sportu a sociálních služeb

Diskuse proběhla.

Ing. Kohl: žádost od Benda Arts, z.s. – „Celoroční činnost Bendova komorního orchestru“
- chtějí upravit rozpočet a část dotace na základě té úpravy budou vracet
- žádost od KULT, spolek na akci „KULT dětem“ – žádají o 35 tis. Kč, jejichž honoráře, již 
proběhly, zbylá část akce se neuskutečnila, proto nedojde k čerpání částky
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30 259,- Kč, které nám vrátí na účet
- žádost od Martina Vágnera, který měl udělat rockové koncerty za 50 tis. Kč
- uskutečnil pouze jeden
- nárokuje si částku 20 tis. Kč s tím, že by si chtěl pořídit za částku 30 tis. Kč
odposlechový aparát, s čímž pracovní skupina nesouhlasí a doporučuje schválit jen vynaloženou 
částku
Ing. Tošovský: prosím o vysvětlení, proč máme schválit 20 tis. Kč u pana Vágnera?
Ing. Kohl: pracovní skupina hodnotila, že z těch čtyřech měl 20 tis. Kč
- tyto náklady musí vyúčtovat
L. Konečný: já s tím problém nemám
Ing. Kohl: pakliže to nevyúčtuje, bude muset peníze vrátit
- návrh na usnesení v předloženém znění

Hlasování o usnesení: 1. pro 7, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

1523/63R/20
Dotace v oblasti kultury 2020 - žádosti o změnu 

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. změnu dotace poskytnuté v oblasti kultury v roce 2020 z rozpočtu odboru školství, 
kultury, sportu a sociálních služeb takto:
a) Benda Arts, z. s. (IČ27012662) na činnost "Celoroční činnost Bendova komorního 
orchestru" - úprava rozpočtu činnosti

B) souhlasí
  

1. se změnou dotace poskytnuté v oblasti kultury v roce 2020 z rozpočtu odboru školství, 
kultury, sportu a sociálních služeb takto:
a) KULT, spolek (IČ 26602598) na akci "KULT dětem" - úprava rozpočtu a rozsahu akce

2. částečně se změnou dotace poskytnuté v oblasti kultury v roce 2020 z rozpočtu odboru 
školství, kultury, sportu a sociálních služeb takto:
a) Martin Vágner (IČ 86934741) na akci "ÚSTÍ LIVE!" - úprava rozpočtu a rozsahu akce 
bez
nákladů uvedených v tomto usnesení dle písm. C) bod 1

C) nesouhlasí
  

1. částečně se změnou dotace v oblasti kultury v roce 2020 z rozpočtu odboru školství, 
kultury, sportu a sociálních služeb poskytnuté Martinu Vágnerovi (IČ 86934741) na akci 
"ÚSTÍ LIVE!" na úhradu nákupu dlouhodobého hmotného majetku (zvukový 
odposlechový systém a světelného vybavení)
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2. Dotace v oblasti kultury 2020 - žádost o změnu - Festival KULT
Předkládá: Ing. Martin Kohl, vedoucí odboru, školství kultury, sportu a sociálních služeb

Diskuse proběhla.

Ing. Kohl: žádost od spolku KULT na akci „Festival KULT“
- žadatel z důvodu vládních nařízení nemohl akci uskutečnit
- dle jeho žádosti mu vznikly náklady na nájemné ve výši 30 757 tis. Kč a účetně
ekonomické služby ve výši 71 tis. Kč a mzdové náklady ve výši 250 tis. Kč
- pracovní skupina navrhuje variantní řešení, nezdají se mzdové náklady
- variantní řešení
- materiál půjde do ZM, přizveme všechny pořadatele
PhDr. Ing. Nedvědický: myslím, že nájem bychom přiznávat neměli
- přikláním se k variantě č. 2 ve výši 71 tis. Kč, které tam prokazatelně nákladově vznikly
Mgr. Vach: připojil bych se k návrhu pracovní skupiny a proti kompenzaci ušlého zisku nebo
krytí rizik, které s tou akcí souvisí
- kulturních subjektů je řada a město nemá systémový přístup vůči nim
Ing. Nechybová: v loňském roce, dívali jste se na vyúčtování organizační zajištění festivalu?
Ing. Kohl: letos je suma vyšší
Ing. Nechybová: kolik to bylo loni?
Ing. Kohl: v minulém roce vyúčtovával mzdy do částky 40 tis. Kč, ale je tam trochu problém,
protože to neměl v původní žádosti
- teď v upravené žádosti mzdy jsou, kdyby to RM a ZM schválila, tak by problém nebyl
PhDr. Ing. Nedvědický: paní náměstkyně nechtěla mzdy, ale náklady na přípravu to, co je teď
obsahem 71 tis. Kč
Ing. Nechybová: ne, já myslela mzdy
PhDr. Ing. Nedvědický: omlouvám se
Ing. Kohl: díval jsem se špatně, náklady na mzdy jsou v částce 53 tis. Kč
- odpověď panu primátorovi: vyúčtování nájemného včetně služeb 74 tis. Kč
- pronájem techniky: 41 tis. Kč
- propagace: 61 tis. Kč
- ozvučení: 7 tis. Kč
- ubytování: 6 tis. Kč
- honoráře, lektorné 112 tis. Kč
- autorské poplatky: 13 tis. Kč
- tlumočnické služby: 30 tis. Kč
- to vše v loňském roce
Ing. Nechybová: v žádosti má nájemné včetně služeb a energií 30 757,- Kč, 71 tis. Kč ostatní
služby a 250 tis. Kč mzdové náklady
- náš návrh byl 101 tis. Kč
Ing. Kohl: loni čerpal na mzdy 53 tis. Kč
L. Konečný: přijde mi to jako risk, přiznat mu 71 tis. Kč
Ing. Nechybová: já budu předkládat protinávrh na vyšší částku
- na ZM se uvidí, jak se k tomu budou ostatní stavět
PhDr. Ing. Nedvědický: v momentě, kdy by ta částka měla být vyšší, tak pro to hlasovat nebudu
a budu hlasovat pro variantu č. 1
E. Nováková: já bych navrhla podpořit schválení částky na přípravu
- se mzdami bych problém měla
Ing. Nechybová: zvažovala jsem návrh na zvýšení částky

Statutární město Ústí nad Labem

Stránka 3 z 5



- přizpůsobím se a budu akceptovat návrh 71 tis. Kč
Ing. Tošovská: avizovaná dotace z Ministerstva kultury, tu dostane, nedostane nebo dostane jen 
část?
Ing. Kohl: to bohužel nevíme, poslední informaci máme, že požádal, ale výsledek nevíme
Ing. Nechybová: jen poznámka - v loni si uplatnil 53 tis. Kč na mzdové náklady, takže bych
s tím neměla problém
Ing. Kohl: návrh na usnesení: Varianta číslo II s částkou 71 tis. Kč

Hlasování o usnesení: 1. pro 6, proti 0, zdržel se 1 Návrh byl přijat

1524/63R/20
Dotace v oblasti kultury 2020 - žádost o změnu - Festival KULT

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) souhlasí
  

1. s možností čerpání dotace poskytnuté z rozpočtu odboru školství, kultury, sportu a 
sociálních služeb v roce 2020 pro KULT, spolek (IČ 26602598) na akci "Festival KULT", 
která kvůli vládním nařízením nebyla v roce 2020 uskutečněna ve výši 71 tis. Kč

3. Dotace v oblasti kultury 2020 - žádost o změnu - Divadelní rozmanitost
Předkládá: Ing. Martin Kohl, vedoucí odboru, školství kultury, sportu a sociálních služeb

Diskuse proběhla.

Ing. Kohl: žádost od spolku KULT na Divadelní rozmanitost
- v dotačním programu máme uvedeno, že může žádat maximálně o 70% celkových nákladů akce
- pořadatel Vás žádá, jestli by mohl předložit náklady ve výši 83% celkových nákladů
- v DZ popsáno, na co jsou náklady určeny
- pracovní skupina souhlasí pouze s tím, aby použil 70%
- návrh na usnesení v předloženém znění

Hlasování o usnesení: 1. pro 7, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

1525/63R/20
Dotace v oblasti kultury 2020 - žádost o změnu - Divadelní rozmanitost

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) souhlasí
  

1. se změnou dotace poskytnuté v oblasti kultury v roce 2020 z rozpočtu odboru školství, 
kultury, sportu a sociálních služeb poskytnuté pro KULT, spolek (IČ 26602598) na akci 
"Divadelní rozmanitost" - úprava rozpočtu, resp. doložení finančního vypořádání v rozsahu 
do max. 70 % celkových nákladů činnosti
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B) nesouhlasí
  

1. s udělením výjimky z ustanovení čl. II písm. A) "Programu pro poskytování dotací v 
oblasti kultury v roce 2020 z rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem", tj. stanovení 
maximální výše dotace 70 % z celkových nákladů akce/projektu/činnosti pro KULT, spolek 
(IČ 26602598) na činnost "Divadelní rozmanitost", kdy by výše dotace činila maximálně 
83 % z celkových nákladů činnosti a se změnou rozpočtu

4. Různé
Diskuse neproběhla.

Ověřovatelé zápisu:

Mgr. Tomáš Vlach, náměstek primátora 

Ing. Pavel Tošovský, náměstek primátora 

PhDr. Ing. Petr Nedvědický
primátor města

Seznam použitých zkratek:

MO město – městský obvod město
MS – městské služby
ÚMO město – úřad městského obvodu - město
ÚK – Ústecký kraj
RM – rada města
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