
Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních 
údajů podle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů 2016/679 a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních 
údajů v platném znění. 

Ústecký kraj

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Do zasedání ZÚK Bod programu: 16.1

20. zasedání zastupitelstva konané dne 24. 6. 2019

Věc:
Program podpory regionální kulturní činnosti na rok 2019 – rozdělení dotací

Materiál na stůl: 

Důvod předložení:
Odmítnutí dotace příjemcem a návrh nového přerozdělení

Nárok na rozpočet:
35 000,- Kč z rozpočtu odboru KP na rok 2019

Projednáno:

Rada ústeckého kraje 

Dne: 5. 6. 2019 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Č. usnesení: 072/70R/2019

Přílohy: 

16.1-1 Název: bod 16.1 priloha 1 black.pdf Oznámení o odmítnutí dotace U

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

A) rozhoduje

dle § 36 písm. c) a d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, o 
poskytnutí neinvestiční dotace a o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle vzoru smlouvy, 
schváleného usnesením č. 067/16Z/2018 ze dne 10. 12. 2018, s žadatelem, dle tohoto usnesení:

Projekt č. 86
Název projektu: Umíme se bavit – 9. ročník
Žadatel: Město Libochovice
IČ: 00263931
Sídlo: náměstí 5. května 48, 411 17 Libochovice
Ve výši: 35 000,- Kč
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 29. 11. 2019.

B) ukládá

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



Důvodová zpráva:
Odbor kultury a památkové péče Krajského úřadu Ústeckého kraje obdržel dne 10. 5. 2019 oznámení spolku 
Romano jasnica, o odmítnutí dotace ve výši 30 000,- Kč na projekt č. 41 „15. Různobarevný festival“ v 
Programu podpory regionální kulturní činnosti na rok 2019, o jejímž poskytnutí rozhodla Rada Ústeckého 
kraje usnesením č. 063/63R/2019 ze dne 13. 3. 2019.
Hodnotící komise Programu, která je totožná s Výborem pro kulturu a památkovou péči Zastupitelstva 
Ústeckého kraje doporučila při hlasování per rollam dne 21. 5. 2019 orgánům kraje poskytnout dotaci žadateli 
Městu Libochovice na projekt č. 86 „Umíme se bavit – 9. ročník”.
Rada Ústeckého kraje se ztotožnila s návrhem Komise a navrhla Zastupitelstvu Ústeckého kraje usnesením 
č.072/70R/2019 ze dne 5. 6. 2019 poskytnout dotaci žadateli Městu Libochovice na projekt č. 86 „Umíme se 
bavit – 9. ročník”.
Jedná se o taneční, divadelní a hudební festival osob se zdravotním postižením. Cílem tohoto projektu je 
podpora konání
kulturních aktivit ve městě, pokračování v zavedené tradici konání festivalu nadregionálního významu, 
reprezentace Ústeckého kraje a města Libochovice. Dále pak ukázat veřejnosti, že se společně mohou bavit 
nejen různé generace, ale i různé světy - svět handicapovaných i bez handicapu.
Navýšení původní dotace 30 000,- Kč na 35 000,- Kč bude provedeno z vrácených finančních prostředků 
Programu podpory regionální kulturní činnosti na rok 2018.

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 7. 6. 
2019

2 Jitka Sachetová (uvolněný zastupitel)   Jitka Sachetová 7.6.2019

Podpis zpracovatele:  Gabriela Smrčková 7. 6. 2019


