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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města po projednání

A ) s ch va lu j e

1. poskytnutí dotace z rozpočtu roku 2017 Odboru kultury, sportu a sociálních služeb,
určené na oblast sportu „Mimořádné žádosti o dotace – Mimořádné žádosti nad
rámec“ a následné uzavření smlouvy s jednotlivými subjekty takto:

a) STK GEBERT z.s. (IČ 640 45 692) na částečnou úhradu nákladů spojených s
činností „STK GEBERT z.s. podpora tanečního páru Sliška a Valjentová“ ve
výši 30.000,- Kč

2. poskytnutí dotace z rozpočtu roku 2017 Odboru kultury, sportu a sociálních služeb,
určené na oblast sportu „Mimořádné žádosti o dotace – Podpora sportovních klubů
a jednot na pokrytí zvýšených provozních výdajů“ a následné uzavření smlouvy
s jednotlivými subjekty takto:

a) TJ Chemička Ústí nad Labem – oddíl plavání p.s. (IČ 057 81 191) na částečnou
úhradu nákladů spojených s „Úhrada zvýšených nákladů za pronájem PA
Klíše“ ve výši 340.000,- Kč

b) Městský plavecký klub Ústí nad Labem z.s. (IČ 266 47 567) na částečnou
úhradu nákladů spojených s „Úhrada zvýšených nákladů za pronájem plavecké
haly Klíše“ ve výši 350.000,- Kč.



Důvodová zpráva:
Zastupitelstvu města Ústí nad Labem předkládáme návrh na přerozdělení finančních
prostředků v rámci schváleného rozpočtu Odboru kultury, sportu a sociálních služeb z
dotačního „Programu pro poskytování dotací v oblasti SPORTU v roce 2017 z rozpočtu
statutárního města Ústí nad Labem“ (dále jen „Program“) - kategorie dotačního programu:

o „Mimořádné žádosti o dotace - Mimořádné žádosti nad rámec“
o „Mimořádné žádosti o dotace – Podpora sportovních klubů a jednot na pokrytí

zvýšených provozních výdajů“

Ad A1)
a) STK GEBERT z.s. (IČ 640 45 692)
Dne 5.4.2017 byla doručena na OKSS žádost o dotaci výše uvedeného subjektu na činnost
„STK GEBERT z.s. podpora tanečního páru Sliška a Valjentová“ ve výši 156.000,- Kč.
Dotace je požadována na částečnou úhradu nákladů spojených s reprezentací na tanečních
soutěžích v České republice a zahraničí. Pár Sliška-Valjentová získal v minulém roce na
MČR ve standardních tancích titul vicemistra ČR, v latinsko-amerických tancích se umístil
na 5. místě a v kombinaci 10 tanců ve Zlíně získal titul vicemistra ČR, který obhájil
v letošním roce. V letošním roce soutěží na MČR ve standardních tancích v Hradci
Královém, v latinsko-amerických v Praze, v 10 tancích ve Zlíně, v Plzni, v Brně na taneční
lize a dále v Německu, Polsku, Rumunsku a Itálii na International Open.
KMS RM tuto žádost projednala a doporučuje Radě města Ústí nad Labem souhlasit a
Zastupitelstvu města Ústí nad Labem činnosti finančně podpořit ve výši 30.000,- Kč.
(hlasováno: 5 pro – 0 proti – 0 zdržel se).

Ad A2a + b)
a) TJ Chemička Ústí nad Labem – oddíl plavání p.s. (IČ 057 81 191)
Dne 10. 3. 2017 byla doručena na OKSS žádost o dotaci výše uvedeného subjektu na
„Úhrada zvýšených nákladů za pronájem PA Klíše“ ve výši 340.000,- Kč.
b) Městský plavecký klub Ústí nad Labem z.s. (IČ 266 47 567)
Dne 21. 2. 2017 byla doručena na OKSS žádost o dotaci výše uvedeného subjektu na
„Úhrada zvýšených nákladů za pronájem plavecké haly Klíše“ ve výši 350.000,- Kč.

U obou klubu se jedná o podporu jejich činnosti v rámci celoroční práce s mládeží
s ohledem na nárůst úhrady za pronájem bazénů Plavecké haly Klíše po její rekonstrukci.
Komise na základě doplněných informací a kontroly předložených dokladů konstatuje, že
rozdíl výše pronájmů odpovídá předloženým žádostem a KMS RM proto doporučuje Radě
města Ústí nad Labem souhlasit a Zastupitelstvu města Ústí nad Labem schválit poskytnutí
dotací níže uvedeným subjektům takto:
- TJ Chemička Ústí nad Labem – oddíl plavání p.s. (IČ 057 81 191) na „Úhrada
zvýšených nákladů za pronájem PA Klíše“ ve výši 340.000,- Kč
- Městský plavecký klub Ústí nad Labem z.s. (IČ 266 47 567) na „Úhrada zvýšených
nákladů za pronájem plavecké haly Klíše“ ve výši 350.000,- Kč.



V případě nevyčerpání dotace oproti předloženým fakturám za pronájem bazénu Plavecké
haly Klíše budou finanční prostředky vráceny na účet statutárního města Ústí nad Labem.
(hlasováno: 5 pro – 0 proti – 0 zdržel se).

Znění smluv o poskytnutí dotací pro rok 2017 uzavírané mezi statutárním městem
Ústí nad Labem a příjemci dotací v oblastech podpory sportu, volnočasových aktivit,
kultury a sociálních služeb, bylo schváleno Zastupitelstvem města Ústí nad Labem dne
12. 12. 2016 usnesením č. 387/16.

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

Tento materiál byl konzultován s Právním odborem - oddělením  právním.


