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Návrh na usnesení:  
 

    Zastupitelstvo města po projednání 

 

A )  s  c  h  v  a  l  u  j  e  

1. poskytnutí dotací z rozpočtu roku 2018 Odboru kultury, sportu a sociálních 

služeb v oblasti sportu – Mimořádné žádosti o dotaci – Podpora sportovních 

klubů a jednot na pokrytí zvýšených provozních výdajů a následné uzavření 

smluv s těmito subjekty takto: 

a) 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 

b) TJ Chemička Ústí nad Labem – oddíl plavání p. s., IČ: 057 81 191, 

na „Úhrada zvýšených nákladů za pronájem PA Klíše“ ve výši 

350.000,- Kč 

 

2. poskytnutí dotací z rozpočtu roku 2018 Odboru kultury, sportu a sociálních 

služeb v oblasti sportu – Mimořádné žádosti o dotaci – Mimořádné žádosti  

nad rámec a následné uzavření smluv s tímto subjektem takto: 

a)   FC Rapid Ústí nad Labem, z. s., IČ: 063 50 488, na „Provozování                                                                                                               

tělovýchovné a sportovní činnosti – Futsalu“ ve výši 58.000,- Kč 

s účelem využití na úhradu startovného a nákupu vybavení            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



Důvodová zpráva: 
Rada města Ústí nad Labem na základě usnesení č. 282/18 ze dne 9. 5. 2018 předkládá 

Zastupitelstvu města Ústí nad Labem návrh na rozdělení finančních prostředků 

v oblasti sportu – Mimořádné žádosti o dotaci –H3) Podpora sportovních klubů  

a jednot na pokrytí zvýšených provozních výdajů a H4) Mimořádné žádosti  

nad rámec. 

 

Na Odbor kultury, sportu a sociálních služeb byly doručeny žádosti v oblasti sportu – 

kategorie osmé – Mimořádné žádosti o dotaci těchto subjektů: 

 

H3) Podpora sportovních klubů a jednot na pokrytí zvýšených provozních výdajů: 

 

 Městský plavecký klub Ústí nad Labem z. s., IČ: 266 47 567, na „Úhrada 

zvýšených nákladů za pronájem plavecké haly Klíše“ ve výši 378.700,- Kč 

 TJ Chemička Ústí nad Labem – oddíl plavání p. s., IČ: 057 81 191,  

na „Úhrada zvýšených nákladů za pronájem PA Klíše“ ve výši  

353.000,- Kč 

 

H4) Mimořádné žádosti nad rámec: 

 

 FC Rapid Ústí nad Labem, z. s., IČ: 063 50 488, na „Provozování      

tělovýchovné a sportovní činnosti – futsalu“ ve výši 88.000,- Kč 

 

 

Komise mládeže a sportu Rady města Ústí nad Labem všechny tyto žádosti projednala 

a v souladu s „Programem pro poskytování dotací v oblasti SPORTU v roce 2018 

z rozpočtu Statutárního města Ústí nad Labem“ doporučila Radě města Ústí  

nad Labem souhlasit a následně Zastupitelstvu města Ústí nad Labem schválit 

poskytnutí dotací jednotlivým subjektům takto: 

 

 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 

 TJ Chemička Ústí nad Labem – oddíl plavání p. s., IČ: 057 81 191,  

na „Úhrada zvýšených nákladů za pronájem PA Klíše“ ve výši  

350.000,- Kč 

 

HLASOVÁNO:        ANO:  8       NE:  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. 

 

 

 

 



 

 FC Rapid Ústí nad Labem, z. s., IČ: 063 50 488, na „Provozování      

tělovýchovné a sportovní činnosti – futsalu“ ve výši 28.000,- Kč – 

s účelem využití na úhradu startovného 

 

HLASOVÁNO:        ANO:  8       NE:  0      ZDRŽEL SE:   0 

 

Rada města Ústí nad Labem na svém jednání dne 9. 5. 2018, usnesením č. 282/18 

doporučila navýšení poskytnutí dotace subjektu FC Rapid Ústí nad Labem, z. s.  

na částku 58.000,- Kč. 

 

Jednotlivé dotace nad 50 tis. Kč podléhají schválení Zastupitelstvu města Ústí  

nad Labem podle § 85 písm. c)zákona č. 128/200 Sb., o obcích, v platném znění a jsou 

vyznačeny tučně. 

 

Znění smlouvy o poskytnutí dotací pro rok 2018 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 20. 9. 2017, 

usnesením č. 464/17. 

 

 

Tento materiál byl konzultován s Právním odborem – oddělením právním.  

 

 

Žádosti o dotace jednotlivých sportovních klubů jsou k dispozici k nahlédnutí  

na Odboru kultury, sportu a sociálních služeb.  

 

 

 

 

 

 

 

 


