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Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo města Ústí nad Labem po projednání
schvaluje
1. poskytnutí individuální dotace z rozpočtu roku 2021 Odboru školství kultury, sportu a
sociálních služeb, oddělení kultury a sportu určeného na oblast kultury a následné uzavření
smlouvy se společností Make more, s. r. o. (IČ 07023987) na částečnou úhradu nákladů spojených
s akcí "Maker Faire Ústí nad Labem" ve výši 150.000,- Kč
2. znění smlouvy o poskytnutí neinvestiční účelové dotace v oblasti kultury v roce 2021 - dotace
poskytovaná mimo dotační program dle přílohy tohoto usnesení
Přílohy:
č. 1
Vzor smlouvy

Důvodová zpráva:
Dne 2. 3. 2021 oslovil zástupce firmy Make more s. r. o. p. Vojtěch Kolařík radního pro kultury Mgr.
Krska s nabídkou uskutečnění akce "Maker Faire Ústí nad Labem" v roce 2021 s tím, zda by město
Ústí nad Labem mělo o konání akce takového formátu. Následovala řada jednání.
Maker Faire celosvětový formát víkendového festivalu inovátorů, vynálezců a tvůrců, který propojuje
moderní technologie, tradiční řemesla, umění a vědu. Festival buduje komunitu tvůrců (tzv. makerů) z
celého města a kraje, dává jim prostor zdarma sebe a své projekty (často poprvé) prezentovat veřejně a
sdílet své nadšení a zkušenosti. Přidaná hodnota Maker Faire spočívá kromě zmíněného lokálního
rozměru především v jeho interaktivitě – vše je možné si vyzkoušet, mnohé vyrobit a pochopit tak
principy daných technologií a postupů.
Cílem Maker Faire je vybudovat komunitu tvůrců a inovátorů (tzv. makerů), napomoci jejímu dalšímu
rozvoji a ukázat ji veřejnosti. Festival má za cíl rozvíjet kreativitu, podpořit místní neobjevené talenty,
představit fungující projekty, instituce a zároveň podpořit zájem veřejnosti o místní tradiční řemesla i
moderní technologie (např. robotika, IT, design, řezbářství, vyšívání). Nevšední zážitek je koncipován
tak, aby pro tvořivost zaujal nejen dospělé, ale i děti. Ukázat jim možnosti a technologie s důrazem na
udržitelnost a vzdělání relevantní pro 21. století. Festival návštěvníky skrze dobré příklady a nadšené
makery motivuje nejen k tomu, aby se vzdělávali, tvořili a objevovali, ale aby se i sami stali
ekonomicky aktivními na poli tzv. kreativních průmyslů.
Jedná se o prestižní síť akcí, která podpoří místní tvůrce a kulturně-kreativní průmysly, otevře cesty k
modernímu kreativně-technickému vzdělávání např. formou otevřených dílen a FabLabů. V ČR tento
festival žadatel pořádá v Praze, Brně, Plzni a Ml. Boleslavi – dohromady ho v roce 2019 navštívilo 20
000 lidí.
Pro úspěšné uvedení tohoto nového konceptu v Ústí je veřejná podpora velmi důležitá. Nekomerční a
začínající makeři se na festivalu prezentují zdarma.
Rozpočet akce je přílohou žádosti. Rozdíl mezi náklady a výnosy odpovídá požadované dotaci z
rozpočtu města Ústí nad Labem. Žádost o podporu z rozpočtu Ústeckého kraje byla již také podána.
V Ústí se festival uskuteční v termínu 9. - 10. října 2021 a očekává se na něm přes 2000 návštěvníků a
více než 35 vystavujících makerů (místo konání bude pravděpodobně kampus UJEP, nicméně jsou
stále v jednání i jiné vhodné prostory). V případě nepříznivého vývoje opatření vzhledem ke
COVID-19 dojde k hledání nového termínu konání. Online forma vzhledem ke koncept u celé akce
není možná.
Dne 11. 6. 2021 byla prostřednictvím datové schránky podána žádost o poskytnutí dotace na tuto akci
ve výši 150.000,- Kč.
Finanční prostředky by byly použity z rozpočtu OŠKS určeného na oblast kultury 2021.
Dotace bude poskytnuta na základě smlouvy a bude podléhat vyúčtování.
Smlouva, jejíž vzor je přílohou usnesení, obsahuje náležitosti dle zákona č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a dále pak podmínky
propagace poskytovatele, podmínky finančního vypořádání poskytnuté dotace nebo vymezení
podmínek, jejichž porušení bude považováno za méně závažné.
Rada města Ústí nad Labem na svém jednání dne 15. 6. 2021 doporučila dotaci poskytnout.

Důvodová zpráva:

Přílohy:
č. 1
žádost o poskytnutí dotace - Maker Faire Ústí nad Labem

