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Ústecký kraj

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Do zasedání ZÚK Bod programu: 18.1

17. zasedání zastupitelstva konané dne 28. 1. 2019

Věc:
Program podpory aktivit stálých profesionálních divadelních souborů a hudebních těles působících 
na území Ústeckého kraje na rok 2019 – rozdělení dotací

Materiál na stůl: 

Důvod předložení:
Usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 041/15Z/2018 ze dne 22. 10. 2018 – schválení a vyhlášení 
Programu podpory aktivit stálých profesionálních divadelních souborů a hudebních těles působících v 
Ústeckém kraji na rok 2019

Nárok na rozpočet:
10 000 000 Kč z Regionálního podpůrného fondu na rok 2019

Projednáno:

Výbor pro kulturu a památkovou péči

Dne: 8. 1. 2019 Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0 Č. usnesení: 6/21/2019

Přílohy: 

18.1-1 Název: bod 18.1 priloha 1.pdf Tabulka podaných žádostí U

18.1-2 Název: bod 18.1 priloha 2.pdf Obsah projektů U

18.1-3 Název: bod 18.1 priloha 3 black.pdf

Protokol o výběru projektů v rámci 
„Programu podpory stálých 
profesionálních divadelních souborů 
a hudebních těles působících v 
Ústeckém kraji na rok 2019“

U

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

A) bere na vědomí

informaci o podaných žádostech, posouzení a hodnocení žádostí dle příloh č. 1, 2, a 3. předloženého 
materiálu.

B) rozhoduje



a) dle § 36 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, o 
poskytnutí neinvestiční dotace, za podmínky předložení rozpočtu projektu upraveného v závislosti na výši 
poskytnuté dotace, těmto žadatelům:

Projekt č. 1
Název projektu: Podpora zájezdové a svozové (regionální) činnosti Městského divadla v Mostě, spol. s r.o.
Žadatel: Městské divadlo v Mostě, spol. s r.o.
Sídlo: Divadelní 15, 434 01 Most
IČ: 27275701
Ve výši: 3 500 000 Kč
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 31. 12. 2019

Projekt č. 2
Název projektu: Koncertní činnost Severočeské filharmonie Teplice 2019 v rámci Ústeckého kraje
Žadatel: Severočeská filharmonie Teplice
Sídlo: Mírové náměstí 2950, 415 01 Teplice
IČ: 00083283
Ve výši: 3 500 000 Kč
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 31. 12. 2019

Projekt č. 3
Název projektu: Docela velké divadlo 2019
Žadatel: Docela velké divadlo, o.p.s.
Sídlo: Rooseveltova 279, 436 01 Litvínov
IČ: 70856656
Ve výši: 1 800 000 Kč
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 31. 12. 2019

Projekt č. 4
Název projektu: Činoherní studio pro Ústecký kraj 2019
Žadatel: Činoherní studio města Ústí nad Labem, příspěvková organizace
Sídlo: Varšavská 767/7, 400 03 Ústí nad Labem, Střekov
IČ: 71294821
Ve výši: 1 200 000 Kč
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 31. 12. 2019

b) dle § 36 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, o 
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace s příjemci dotace na rok 2019 dle schváleného vzoru 
usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 041/15Z/2018 ze dne 22. 10. 2018.

C) ukládá

Jitce Sachetové, člence Rady Ústeckého kraje, zabezpečit veškeré potřebné úkony k realizaci části B) 
tohoto usnesení.
Termín: 31. 12. 2019



Důvodová zpráva:
Program podpory aktivit stálých profesionálních divadelních souborů a hudebních těles působících v 
Ústeckém kraji v roce 2019 (dále jen Program) byl vyhlášen pro profesionální divadelní a hudební umělecká 
tělesa a soubory sídlící a působící na území Ústeckého kraje a je určen na jednoleté projekty spojené s 
hostováním profesionálních souborů v různých místech Ústeckého kraje, na svozy diváků na domácí scénu 
tak, aby byla pokryta poptávka a byla zabezpečena dostupnost kulturních služeb všem obyvatelům 
Ústeckého kraje, a na posílení atraktivnosti jejich repertoáru.

Profesionální divadelní soubory a hudební tělesa tvoří „páteř“ celého kulturního dění na území Ústeckého 
kraje. Na základě zkušeností z minulých let vzešla potřeba úpravy harmonogramu vyhlášení Programu tak, 
aby bylo umožněno těmto tělesům čerpat finanční prostředky na činnost po celý rok - od ledna do prosince 
daného roku.

ZUK dne 22. 10. 2018 usnesením č. 041/15Z/2018 „souhlasilo se změnou harmonogramu vyhlášení 
dotačního Programu tak, aby proplacení přidělených dotací proběhlo začátkem roku 2019“. Od roku 2020 
budou materiály k rozdělení dotací ve výše zmiňovaném Programu předkládány již do prosincového 
zastupitelstva předcházejícího roku, aby došlo ještě k výraznějšímu urychlení vyplacení finančních 
prostředků.

Pro rok 2019 se do Programu přihlásili celkem 4 žadatelé z Ústeckého kraje. Hodnotící komise, která je dle 
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 73/7R/2017 ze dne 1. 2. 2017 svým složením shodná s Výborem pro 
kulturu a památkovou péči Zastupitelstva Ústeckého kraje, doporučila ke schválení rozdělení finančních 
prostředků mezi všechny 4 subjekty dle předloženého usnesení.

Maximální výše dotace je 70% z celkových nákladů projektu. Procentuální podíl dotace je závazným 
finančním ukazatelem v rámci celkových nákladů projektu. Tento podíl bude uveden ve smlouvě o poskytnutí 
neinvestiční dotace.

Zpracoval / konzultoval: Předkládá:

PhDr. Adam Šrejber, Ph.D., vedoucí 
odboru kultury a památkové péče Jitka Sachetová (uvolněný zastupitel)

Schvalovací cesta:

1 PhDr. Adam Šrejber (vedoucí odboru)   Mgr. Adam Šrejber 17. 1. 
2019

2 Jitka Sachetová (uvolněný zastupitel)   Jitka Sachetová 18.1.2019

Podpis zpracovatele:  Gabriela Smrčková 17. 1. 2019


