
 

 

jednání Zastupitelstva 

města Ústí nad Labem 
 

 

dne:                                                                                              bod programu: 
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věc : 

Mimořádné žádosti o dotace – plavecké kluby  

 

 

důvod předložení: 

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, §85 odst. 3 

 

 

zpracoval: 

        Pavlína Veselá,  referentka OKSS 

 Ing. Martin Kohl, vedoucí OKSS 
 

 

 

předkládá: 

        MUDr. Jiří Madar – 1. náměstek primátorky 

 

 

projednáno: 
 

Komise mládeže a sportu Rady města dne 23. 8. 2016 

Právní odbor – oddělení právní 

 

přizváni k jednání: 

  

 



Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo města po projednání 

A) s c h v a l u j e 

 
1. poskytnutí dotací z rozpočtu roku 2016 odboru kultury, sportu a sociálních služeb 

určených na oblast sportu „Mimořádné žádosti o dotace“ a následné uzavření 

smluv s jednotlivými subjekty takto: 

a) MĚSTSKÝ PLAVECKÝ KLUB ÚSTÍ NAD LABEM, IČ: 266 47 567,  

na „Úhradu zvýšených nákladů za pronájem plavecké haly Klíše“ ve výši 

270.500,- Kč 

b) TJ Chemička Ústí nad Labem, IČ: 005 55 061, na „Úhradu zvýšených nákladů 

za pronájem plavecké haly Klíše“ ve výši 315.400,- Kč 

 

  

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Důvodová zpráva: 
 

Zastupitelstvu města Ústí nad Labem jsou předkládány ke schválení žádosti  

o poskytnutí mimořádné dotace z oblasti sportu pro plavecké kluby. 

Na Odbor kultury, sportu a sociálních služeb byly doručeny mimořádné žádosti  

o dotaci těchto subjektů: 

 MĚSTSKÝ PLAVECKÝ KLUB ÚSTÍ NAD LABEM, IČ: 266 47 567,  

na „Úhradu zvýšených nákladů za pronájem plavecké haly Klíše“ ve výši 

450.000,- Kč 

 TJ Chemička Ústí nad Labem, IČ: 005 55 061, na „Úhradu zvýšených nákladů 

za pronájem plavecké haly Klíše“ ve výši 349.000,- Kč 

 

Komise mládeže a sportu RM obě žádosti projednala a doporučuje Zastupitelstvu 

města Ústí nad Labem schválit poskytnutí mimořádné dotace těmto plaveckým klubům 

takto: 

 MĚSTSKÝ PLAVECKÝ KLUB ÚSTÍ NAD LABEM, IČ: 266 47 567,  

na „Úhradu zvýšených nákladů za pronájem plavecké haly Klíše“ ve výši 

270.500,- Kč 

 TJ Chemička Ústí nad Labem, IČ: 005 55 061, na „Úhradu zvýšených nákladů 

za pronájem plavecké haly Klíše“ ve výši 315.400,- Kč 

 

HLASOVÁNO:          PRO     6          PROTI     0          ZDRŽEL SE     0 

 

U obou klubů se jedná o podporu jejich činnosti v rámci celoroční práce s mládeží  

a mimořádnou finanční pomoc města s ohledem na nárůst úhrady za pronájem bazénů 

Plavecké haly Klíše po její rekonstrukci. 

Znění smlouvy o poskytnutí dotací pro rok 2016 uzavírané mezi Statutárním městem 

Ústí nad Labem a příjemci dotací v oblastech podpory sportu, kultury a sociálních 

služeb, bylo schváleno Zastupitelstvem města Ústí nad Labem dne 2. 12. 2015 

usnesením č. 143/15. 

Tento materiál byl konzultován s Právním odborem - oddělením  právním. 

 

Přílohy: 

1. Žádost o mimořádnou dotaci Městského plaveckého klubu Ústí nad Labem 

2. Žádost o mimořádnou dotaci TJ Chemička Ústí nad Labem 

 

 
 


