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Věc:

Dotace z rozpočtu Statutárního města Ústí nad Labem v roce 2016 – poskytnutí dotace,
změna příjemce a účelu

důvod předložení:

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích

zpracoval:

Bc. Gabriela Krčilová, referentka OKSS
Ing. Martin Kohl, vedoucí OKSS

předkládá:

MUDr. Jiří Madar, náměstek primátorky

projednáno:

Komise mládeže a sportu Rady města dne 25. 10. 2016
Hlasování per rollam Komise mládeže a sportu RM ve dnech 23. – 27. 9. 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 dotace z rozpočtu roku 2016 Odboru kultury, sportu a sociálních služeb,
určených na oblast sportu „Mimořádné žádosti o dotace“ a následné uzavření
smlouvy se subjektem Veslařský klub Paprsek, z.s. (IČ 27022757) na „Rozšíření
lodního parku VK Paprsek“ ve výši 87.500,- Kč

2. změnu příjemce poskytnutí dotace z rozpočtu roku 2016 Odboru kultury, sportu a
sociálních služeb určených na oblast sportu „Podpora celoročního sportování dětí a
mládeže do 18 let (šeky)“ z příjemce TJ Mojžíř, (IČ 44552521) na příjemce T.J.
Mojžíř, z.s., (IČ 44552521) - navýšení a následné uzavření smlouvy s tímto
subjektem ve výši 34.200,- Kč

3. změnu účelu poskytnutí dotace z rozpočtu roku 2016 Odboru kultury, sportu
a sociálních služeb určené pro mimořádné žádosti o poskytnutí dotace, která byla
podána mimo Statutárním městem vyhlášené programy v oblasti „Mimořádné akce
a události“, z akce „Podpora tanečního páru – Ondřej Sliška a Daniela Valjentová“ -
částečná úhrada nákladů startovného na soutěžích, na akci „Podpora tanečního páru
– Ondřej Sliška a Daniela Valjentová“ - částečná úhrada nákladů startovného na
soutěžích a částečná úhrada nákladů cestovného na taneční soutěže a následné
uzavření smlouvy se subjektem STK GEBERT z.s., (IČ 64045692), ve výši
28.000,- Kč.



Důvodová zpráva:
V souladu s „Programem pro poskytování dotací v oblasti SPORTU v roce 2016 z
rozpočtu Statutárního města Ústí nad Labem“ (dále jen „Program“) předkládáme
Zastupitelstvu města Ústí nad Labem návrh na rozdělení finančních prostředků v rámci
schváleného rozpočtu města Ústí nad Labem v oblasti sportu – „Mimořádné žádosti o
dotace – podpora sportovních aktivit handicapovaných sportovců“.

Ad A1)
Veslařský klub Paprsek, z.s., (IČ 27022757)
Dne 7. 10. 2016 byla doručena na OKSS žádost o mimořádnou dotaci výše uvedeného
subjektu ve výši 87.500,- Kč na „Rozšíření lodního parku VK Paprsek“.
Dotace je požadována na pořízení dvoumístné veslařské lodi – dvojskifu pro zajištění
sportovních aktivit těžce zdravotně postižených veslařů. Díky získání této lodi se klub
může zapojit do veslařských regat i v kategorii dvojskifů. V současné době má klub
k dispozici loď pro čtyři veslaře a ne vždy se sejdou stejně postižení sportovci
k utvoření posádky. Projekt je určen pro členy klubu VK Paprsek, kterými jsou i jinak
handicapovaní sportovci. Cena dle předloženého rozpočtu je 167.000,- Kč, na pořízení
dvojskifu se finančně spolupodílí Český olympijský výbor a Nadace Leontýnka.
KMS RM tuto žádost projednala a s ohledem na skutečnost, že se jedná o podporu a
zajištění sportovních aktivit těžce zdravotně postižených veslařů uděluje výjimku ve
výši poskytnuté dotace a doporučuje podpořit tuto žádost v plné výši 87.500,- Kč
(hlasováno: pro 6; proti 0; zdržel se 0).

Zastupitelstvu města Ústí nad Labem je dále předkládán návrh na změnu příjemce a
účelu dotace v oblasti poskytování dotací z rozpočtu Statutárního města Ústí nad Labem
v roce 2016.

Ad A2)
U příjemce dotace TJ Mojžíř (IČ 44552521) došlo ke změně názvu příjemce. V době,
kdy byl materiál do Zastupitelstva města Ústí nad Labem již zpracován a odevzdán
došlo ve veřejném spolkovém rejstříku ke změně názvu příjemce na T.J. Mojžíř, z.s. (IČ
44552521). Touto změnou dochází ke změně názvu příjemce poskytnutí dotace z
původního TJ Mojžíř na nový TJ. Mojžíř, z.s.

Ad A3)
Dne 20. 9. 2016 byla doručena na OKSS žádost o změnu údajů dotace subjektu STK
GEBERT z.s., IČ 640 45 692. Jedná se o podporu tanečního páru ve standardních a
latinskoamerických tancích na zahraničních soutěžích v roce 2016. Tento taneční pár
patří k nejlepším v ČR a reprezentuje Statutární město Ústí nad Labem téměř každý
víkend jak na domácích, tak i zahraničních soutěžích.
Předmětem žádosti je změna účelu poskytnutí dotace z akce „Podpora tanečního páru –
Ondřej Sliška a Daniela Valjentová“ – částečná úhrada nákladů startovného na
soutěžích, na akci „Podpora tanečního páru – Ondřej Sliška a Daniela Valjentová“ -



částečná úhrada nákladů startovného na soutěžích a částečná úhrada nákladů
cestovného na taneční soutěže.
Subjekt není schopen doložit doklady na soutěže uvedené v žádosti (květen - září 2016)
z důvodu chybějících dokladů a neúčasti na některých soutěžích. Tato situace nastala
v důsledku pozdějšího schválení dotace. Z tohoto důvodu subjekt žádá o navýšení
v položce cestovné – doprava na soutěže. Startovné na soutěžích by se mělo pohybovat
kolem 10 tis. Kč, zbytek finančních prostředků by byl využit na úhradu cestovného na
taneční soutěže.
Příslušná komise Rady města Ústí nad Labem, dle určené oblasti, žádost, která je
předmětem předloženého návrhu na usnesení, projednala s výše uvedeným závěrem.
KMS RM po projednání žádosti souhlasí se změnou účelu použití dotace (hlasováno:
pro 7; proti 0; zdržel se 0).

Originál žádostí je k dispozici na Odboru kultury, sportu a sociálních služeb.

Tento materiál byl konzultován s Právním odborem - oddělením  právním.


