
jednání Zastupitelstva
města Ústí nad Labem

dne: bod programu:

25. 4. 2018 8

věc :
Poskytnutí dotace v oblasti sportu z rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem v roce
2018 “Cyklistické akce pořádané subjekty na podporu cyklistiky“

důvod předložení:

Zákon 128/2000 Sb., o obcích

zpracoval:

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

předkládá:

MUDr. Jiří Madar, náměstek primátorky

projednáno:

Rada města Ústí nad Labem dne 4. 4. 2018, č. usn. 220/18
Komise mládeže a sportu Rady města dne 6. 3. 2018
Právní odbor – právní oddělení

přizváni k jednání:



Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města po projednání

A ) s ch va lu j e

1. poskytnutí dotací z rozpočtu roku 2018 Odboru kultury, sportu a sociálních služeb,
určených na oblast sportu „Cyklistické akce pořádané subjekty na podporu
cyklistiky“ a následné uzavření smlouvy s jednotlivými subjekty takto:
a) Bicykl Team Ústí nad Labem z.s. (IČ 061 60 964) na částečnou úhradu nákladů

spojených s akcí „Ústecký pohár horských kol 2018“ ve výši 55.000,- Kč.



Důvodová zpráva:
V souladu s „Programem pro poskytování dotací v oblasti SPORTU v roce 2018 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 – „Cyklistické akce pořádané subjekty na podporu
cyklistiky“.

Pro rok 2018 činí výše finančního objemu dotační kategorie „Cyklistické akce pořádané
subjekty na podporu cyklistiky“ 300.000,- Kč.

Dotaci je možno poskytnou na pořádání cyklistické akce na území SMÚ, přilehlého okolí a
dále v okolí jezera Milada. Akce bude uspořádána subjekty na podporu a rozvoj cyklistiky
v zájmu SMÚ.

Žadatelem o dotaci musí být hlavní organizátor akce/projektu (z této podmínky může KMS
RM v odůvodněných případech udělit výjimku).

Maximální výše jedné dotace činí 100.000,- Kč.

KMS RM žádost projednala dne 6. 3. 2018 a v souladu s Programem doporučuje subjekt
podpořit takto:

a) Bicykl Team Ústí nad Labem z.s. (IČ 061 60 964)

Dne 22. 1. 2018 byla doručena na Odbor kultury, sportu a sociálních služeb žádost o dotaci
výše uvedeného subjektu ve výši 91.000,- Kč na akci „Ústecký pohár horských kol 2018“.

Dotace bude poskytnuta na pořádání pěti závodů v průběhu cyklistické sezóny. Termíny
konání: 17. 3. 2018; 14. 4. 2018; 20. 5. 2018; 9. 6. 2018; 1. 9. 2018 - finále závodů.

Cílová skupina závodníků – děti, studenti, dospělí, rodiny s dětmi (odrážedla, Bobíci, žáci,
kadeti, junioři, ženy, muži). Závody se budou odehrávat v lokalitě Střížovického vrchu,
jezera Milada a v jednom případě v rámci akce UL-LET v letním kině.

(Akce pořádaná 5. 5. 2018 „Cyklozávod jezero Milada 2018“ není zahrnuta do rozpočtu
této žádosti, ale pouze do seriálu horských kol a propagace. Akce byla podpořena v jiném
dotačním titulu).

Komise mládeže a sportu RM tuto žádost projednala a na základě hodnotících kritérií
(25/25/5/5 = 60b./60%) doporučuje Radě města Ústí nad Labem souhlasit a následně
Zastupitelstvu města schválit poskytnutí dotace ve výši 55.000,- Kč.

(hlasováno: 7 pro - 0 proti - 0 zdržel se).

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

Tento materiál byl konzultován s Právním odborem – oddělením právním.


