
 

 

Protokol o výběru projektů v rámci „Programu podpory aktivit 

stálých profesionálních divadelních souborů a hudebních těles 

působících na území Ústeckého kraje v roce 2020“ 
 

(Výběrová komise je svým složením shodná s Výborem pro kulturu Zastupitelstva Ústeckého kraje 

 dle usnesení Rady Ústeckého kraje č. 73/7R/2017  ze dne 1. 2. 2017) 

 

Výběrová komise pro hodnocení dotací v oblasti kultury a památkové péče Rady Ústeckého 

kraje (dále jen Komise) dne 12. 11. 2019 měla provést výběr z podaných žádostí k dotačnímu 

programu vyhlášenému Ústeckým krajem v oblasti kultury s názvem „Program podpory 

aktivit stálých profesionálních divadelních souborů a hudebních těles působících na území 

Ústeckého kraje na rok 2020“ (dále jen Program) na výjezdním zasedání v obci Lipová.  

Ve stanoveném termínu od 11. 10. do 29. 10. 2019 se do tohoto dotačního programu 

přihlásili celkem 4 žadatelé z Ústeckého kraje. Všechny žádosti naplnily podmínky podání. 

Zasedání v úterý 12. 11. 2019 v obci Lipová se zúčastnili pouze 4 členi komise. Nebyla 

usnášení schopná, proto bylo stanovisko k rozdělení dotací na rok 2020 pouze projednáno a 

rozhodnuto o dodatečném hlasování ve stanoveném termínu od 12. 11. do 14. 11. 2019 

formou per rollam o navržených dvou možných variantách: 

                                         MD MO              SF TP            DVD              ČS UL 

 VARIANTA 1.         3 500 tis. Kč        3 500 tis. Kč;       1 800 tis. Kč       1 200 tis. Kč 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  VARIANTA 2.        3 500 tis. Kč        3 500 tis. Kč         1 650 tis. Kč       1 350 tis. Kč 

 Hlasování: 1. varianta – 3 – 6 – 0 

                    2. varianta – 6 – 3 - 0 

ZÁVĚR: 

Výběrová komise pro hodnocení dotací v oblasti kultury a památkové péče Rady 

Ústeckého kraje dne 14. 11. 2019  

doporuču je  

Radě Ústeckého kraje navrhnout Zastupitelstvu Ústeckého kraje ke schválení: 

předložené rozdělení finančních prostředků v celkové výši 10 mil. Kč mezi všechny              

4 žadatele (viz. tabulka) prostřednictvím Regionálního podpůrného fondu na rok 2020.  

     
 

Návrh ke schválení Radou Ústeckého kraje a následně Zastupitelstvem Ústeckého kraje: 
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  Žadatel                                                                                     Název projektu Výše dotace 

1. Městské divadlo v Mostě, spol. 

s.r.o. 

Podpora zájezdové a svozové (regionální) 

činnosti Městského divadla v Mostě, spol. 

s. r. o. 
3 500 000 Kč 

2. Severočeská filharmonie 

Teplice, p.o. 

Koncertní činnost Severočeské filharmonie 

Teplice 2020 v rámci Ústeckého kraje 
3 500 000 Kč 

3. Docela velké divadlo, o.p.s. Docela velké divadlo 2020 1 650 000 Kč 

4. 
Činoherní studio města Ústí nad 

Labem, p. o. 
Činoherní studio pro Ústecký kraj 2020 1 350 000 Kč 

bod 16.5 příloha č. 3



bod 16.5 příloha č. 3


