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Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo města po projednání 

A) s c h v a l u j e 

 
1. „Program pro poskytování dotací v oblasti SPORTU v roce 2017 z rozpočtu 

Statutárního města Ústí nad Labem“ v předloženém znění 

 

2. „Výzvu k podání žádosti o dotaci v oblasti sportu pro rok 2017“ v rámci 

„Programu pro poskytování dotací v oblasti SPORTU v roce 2017 z rozpočtu 

Statutárního města Ústí nad Labem“ v předloženém znění 

 

3. Formuláře žádostí jednotlivých kategorií „Programu pro poskytování dotací 

v oblasti SPORTU v roce 2017 z rozpočtu Statutárního města Ústí nad Labem“ 

v předloženém znění 

 

  

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Důvodová zpráva: 
 

Zastupitelům města Ústí nad Labem je předkládán ke schválení „Program  

pro poskytování dotací v oblasti SPORTU v roce 2017 z rozpočtu Statutárního města 

Ústí nad Labem“. 

 

Komise mládeže a sportu Rady města Ústí nad Labem na svých zasedáních 

zpracovala návrh jednotlivých kategorií dotačních titulů pro poskytování finančních 

dotací v oblasti sportu pro rok 2017. 

Definovala jednotlivé oblasti podpory, kvalifikační podmínky žadatelů a hodnotící 

kritéria podaných žádostí o finanční dotaci. 

Odbor kultury, sportu a sociálních služeb ve spolupráci s Právním odborem – 

oddělením právním upravil podmínky čerpání a vyúčtování dotace. 

Výsledkem je zpracovaný „Program pro poskytování dotací v oblasti SPORTU 

v roce 2017 z rozpočtu Statutárního města Ústí nad Labem“, který zahrnuje veškeré 

náležitosti dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 

ve znění pozdějších předpisů. 

Změny v návrhu „Programu“ pro rok 2017 jsou v textu podbarveny. 

Odbor kultury, sportu a sociálních služeb zpracoval „Výzvu k podání žádostí  

o dotace v oblasti sportu pro rok 2017“, která bude vyvěšena  

na Úřední desce Magistrátu města Ústí nad Labem a formuláře žádostí jednotlivých 

kategorií dotačního programu, které budou vyvěšeny na webových stránkách 

Statutárního města Ústí nad Labem. 

Vzory smluv o poskytnutí dotace pro jednotlivé kategorie dotačního programu budou 

předloženy ke schválení Zastupitelstvu města Ústí nad Labem na jednání  

dne 14. 12. 2016. 

 

Tento materiál byl konzultován s Právním odborem - oddělením  právním. 

Přílohy: 

1. „Program pro poskytování dotací v oblasti SPORTU v roce 2017 z rozpočtu 

Statutárního města Ústí nad Labem“ 

2.  „Výzva k podání žádosti o dotaci v oblasti sportu pro rok 2017“ 

3.  Formuláře žádostí jednotlivých kategorií dotačního programu – v elektronické verzi 

4.  Vzorový „Šek“ – celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let“ 

 
 


