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Ústecký kraj

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Do zasedání ZÚK Bod programu: 16.3

22. zasedání zastupitelstva konané dne 9. 9. 2019

Věc:
Program podpory aktivit stálých profesionálních divadelních souborů a hudebních těles působících 
na území Ústeckého kraje na rok 2020 – schválení a vyhlášení

Materiál na stůl: 

Důvod předložení:
Schválení dotačního programu v oblasti kultury dle článku I. odst. 2 bodu c) Zásad pro poskytování dotací a 
návratných finančních výpomocí Ústeckým krajem

Nárok na rozpočet:
Dle schváleného rozpočtového výhledu Ústeckého kraje na rok 2020 - 10 mil. Kč prostřednictvím 
Regionálního podpůrného fondu Ústeckého kraje

Projednáno:

Rada Ústeckého kraje 

Dne: 21. 8. 2019 Pro:          Proti:          Zdržel se:          Č. usnesení:          

Přílohy: 

16.3-1 Název: bod 16.3 priloha 1.pdf

Program podpory aktivit stálých 
profesionálních divadelních souborů 
a hudebních těles působících na 
území Ústeckého kraje na rok 2020 

U

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

A) schvaluje

Program podpory aktivit stálých profesionálních divadelních souborů a hudebních těles působících na 
území Ústeckého kraje na rok 2020 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.

B) ukládá

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



Důvodová zpráva:
Profesionální divadelní soubory a hudební tělesa tvoří „páteř“ celého kulturního dění na území Ústeckého 
kraje, je třeba umožnit těmto tělesům možnost čerpání finančních prostředků na činnost po celý rok - od ledna 
do prosince daného roku.
V loňském roce došlo k úpravě harmonogramu vyhlášení dotačního Programu podpory stálých 
profesionálních divadelních souborů a hudebních těles působících na území Ústeckého kraje tak, aby 
proplacení přidělených dotací proběhlo vždy již začátkem roku, aby finanční prostředky neodcházely k 
žadatelům až koncem měsíce května, což je výrazně limitovalo při jejich faktickém čerpání, na které zbývala 
přibližně polovina kalendářního roku.

Finanční prostředky z rozpočtu Ústeckého kraje jsou určeny k podpoře stálých profesionálních divadelních 
souborů a hudebních těles působících na území Ústeckého kraje (dále jen Program), na jednoleté projekty 
spojené s hostováním divadla či hudebního tělesa v různých místech Ústeckého kraje a pro svozy diváků na 
domácí scénu tak, aby byla pokryta poptávka a byla zabezpečena dostupnost kulturních služeb všemu 
obyvatelstvu Ústeckého kraje.

Program se řídí Zásadami pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí Ústeckým krajem, 
schválenými Zastupitelstvem ÚK č. 013/13Z/2018 ze dne 25. 6. 2018, Zásadami Regionálního podpůrného 
fondu Ústeckého kraje, schválenými usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 036/8Z/2017 ze dne 23. 
10. 2017 a Koncepcí rozvoje kultury a památkové péče v Ústeckém kraji 2014 - 2020 schválenou usnesením 
Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 88/18Z/2014 ze dne 3. 9. 2014.

Vzorová smlouva pro daný Program byla aktualizována, kdy mimo jiné, v souladu se Zásadami, čl. VIII. odst. 
6 a čl. X. odst. 1 a 2, dochází k uvedení druhového členění nákladového rozpočtu dotace v žádosti a formuláři 
pro finanční vypořádání poskytované dotace, nikoliv ve smlouvě.

Finanční objem dotačního programu bude stanoven po schválení rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2020 - v 
rozpočtovém výhledu je vyčleněno 10 mil. Kč prostřednictvím Regionálního podpůrného fondu Ústeckého 
kraje.

Ústecký kraj tento Program vyhlašuje každoročně.

Zpracoval / konzultoval: Předkládá:

PhDr. Adam Šrejber, PhD., vedoucí 
odboru kultury a památkové péče RSDr. Stanislav Rybák (uvolněný zastupitel)

Schvalovací cesta:

1 PhDr. Adam Šrejber (vedoucí odboru)   Mgr. Adam Šrejber 27. 8. 
2019

2 RSDr. Stanislav Rybák (uvolněný zastupitel)   RSDr. Stanislav Rybák 
27.8.2019

Podpis zpracovatele:  Karina Strnadová 26. 8. 2019


