
 

 

jednání Zastupitelstva 
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dne:                                                                                              bod programu: 

20. 4. 2016  14 

                                                                                                  

 

věc : 

Poskytnutí dotací v oblasti podpory „Mimořádné akce a události“  

a smlouva o poskytnutí dotací v této oblasti  

 

 

důvod předložení: 

Zákon 128/2000 Sb. o obcích; § 85 písm. c) 

 

 

zpracoval: 

Pavlína Veselá,  referentka OKSS 

Šárka Šmilauerová, referentka OKSS 

Ing. Martin Kohl, vedoucí OKSS 

 

 

 

předkládá: 

MUDr. Jiří Madar, náměstek primátorky 

 

 

projednáno: 
Kulturní komise Rady města Ústí nad Labem 25. 2., 17. 3. 2016 

Školská komise Rady města Ústí nad Labem 4. 1., 1. 2. 2016 

Komise mládeže a sportu Rady města Ústí nad Labem 2. 2., 16. 3. 2016 

Komise sociálně zdravotní Rady města Ústí nad Labem 29. 2. 2016 a 21. 3. 2016 

Právní odbor, oddělení právní 

Rada města Ústí nad Labem dne 30. 3. 2016 

 

 

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 pro mimořádné žádosti o poskytnutí dotace, které byly 

podány mimo Statutárním městem vyhlášené programy a následné uzavření 

smluv s jednotlivými subjekty takto:  

a) Aeroklub Ústí nad Labem, IČ: 183 81 928, na částečnou úhradu nákladů 

spojených s „Uznáním statutu letiště Ústí nad Labem“ ve výši 110 tis. Kč 

b) SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Ústí nad Labem II, IČ: 751 15 905, 

pro „SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Ústí nad Labem II – částečná 

úhrada nájmu dle předloženého rozpočtu“ ve výši 30 tis. Kč 

c) Prosapia, z. ú., společnost pro rodinu, IČ: 694 11 239, na částečnou úhradu 

nákladů dle projektu „Pomoc obětem trestných činů“ ve výši 50 tis. Kč 

d) Ivo Jiroušek, IČ: 134 73 867 na „PŘEVOZNÍ LOĎ MARIE – ZAJIŠTĚNÍ 

LODNÍ DOPRAVY NA CYKLOSTEZCE“ ve výši 149.000,- Kč. 

 

2. znění smlouvy o poskytnutí dotace v oblasti „Mimořádné akce a události“,  

dle přílohy č. 1 tohoto usnesení včetně všech příloh smlouvy o poskytnutí 

dotace 

 

3. znění smlouvy o poskytnutí dotace v oblasti ostatní činnosti a volnočasové 

aktivity (lodní doprava), dle přílohy č. 2 tohoto usnesení včetně všech příloh 

smlouvy o poskytnutí dotace 

 

B) n e 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 „Mimořádné akce a události“ těmto subjektům: 

a) DRUG-OUT Klub, z. s., IČ: 445 54 559, na částečnou úhradu nákladů  

dle projektu „Ambulantní adiktologické služby – program pro rodiny  

a mladistvé z Ústí nad Labem“ ve výši 130 tis. Kč.  

b) Člověk v tísni, o. p. s., IČ: 257 55 277, na částečné zajištění poskytované 

sociální služby „Nízkoprahový klub Nový Svět“ ve výši 98,5 tis. Kč; 

 

C )  zmo cňu j e  

1. Ing. Martina Kohla, vedoucího OKSS 

a) k podpisu vyrozumění o neschválení dotace dle bodu B) tohoto usnesení 

 

D )  uk lád á  

1. Ing. Martinu Kohlovi, vedoucímu OKSS 

a) rozeslat vyrozumění dle bodu B) tohoto usnesení 

  

Příloha usnesení č. 1 – Smlouva o poskytnutí dotace – oblast „Mimořádné akce  

 a události“ včetně příloh 

Příloha usnesení č. 2 – Smlouva o poskytnutí dotace – oblast „Ostatní činnosti  

a volnočasové aktivity (lodní doprava)“ 



 

Důvodová zpráva: 
 

Ad A) 1) Poskytnutí dotací – „Mimořádné akce a události“: 

 

V souladu s usnesením Rady města Ústí nad Labem, předkládáme Zastupitelstvu 

města Ústí nad Labem návrh na přerozdělení finančních prostředků v rámci 

schváleného rozpočtu Odboru kultury, sportu a sociálních služeb v oblasti - 

Žádosti o dotaci podané mimo Statutárním městem vyhlášené dotační programy: 

 

a) Aeroklub Ústí nad Labem, IČ: 183 81 928 

Dne 19. 2. 2016 byla doručena Kanceláři primátorky žádost o dotaci výše 

uvedeného subjektu na částečnou úhradu nákladů spojených s „Uznání statutu 

letiště Ústí nad Labem“ ve výši 110 tis. Kč. 

Komise mládeže a sportu Rady města Ústí nad Labem tuto žádost projednala 

(hlasováno: 5 pro – 0 proti – 2 zdržel se), doporučila Radě města Ústí  

nad Labem souhlasit a Zastupitelstvu města Ústí nad Labem schválit 

poskytnutí dotace tomuto subjektu; 

 

Poskytnutí této dotace se zahrnuje do režimu podpory DE MINIMIS; 

 

b) SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Ústí nad Labem II,  

IČ: 751 15 905 

Dne 29. 2. 2016 byla doručena Kanceláři primátorky žádost o dotaci výše 

uvedeného subjektu na částečnou úhradu nákladů spojených s jeho činností  

ve výši 75 tis. Kč. 

Komise mládeže a sportu Rady města Ústí nad Labem tuto žádost projednala 

(hlasováno: 5 pro – 0 proti – 0 zdržel se) a doporučila Radě města Ústí  

nad Labem souhlasit a Zastupitelstvu města Ústí nad Labem schválit 

poskytnutí dotace tomuto subjektu ve výši 30 tis. Kč, účelově vázáno  

na úhradu nákladů za pronájem dle předloženého rozpočtu. 

 

c) Prosapia, z. ú., společnost pro rodinu, IČ: 694 11 239 

Žádost o finanční podporu ve výši 150 tis. Kč, na částečnou úhradu nákladů  

dle projektu „Pomoc obětem trestných činů“. Služba je realizována na základě 

akreditace udělené Ministerstvem spravedlnosti ČR, v listopadu 2013,  

jako jediná služba tohoto typu v Ústí nad Labem, resp. Ústeckém kraji. Pomoc 

obětem trestných činů funguje mimo systém sociálních služeb, proto není 

možné na její provoz získat finanční prostředky z dotačních programů  

na podporu sociálních služeb. S ohledem na skutečnost, že se jedná stále  

o novou službu (zákon o obětech trestných činů je účinný teprve od srpna 

2013), k jejímuž poskytování je v celé republice akreditováno pouze  

24 subjektů (pro Ústí nad Labem je jediným subjektem právě organizace 

Prosapia, z. ú.), neexistuje specializované dotační řízení na podporu pomoci 

obětem trestné činnosti, vyjma dotačního řízení Ministerstva spravedlnosti. 

Bohužel dotace ze státního rozpočtu, kapitoly MS ČR zdaleka nestačí pokrýt 

celoroční provozní náklady služby, a proto je nutné využít i jiné zdroje k jejímu 

financování. 

 

Komise RM pro sociálně zdravotní problematiku a místní Agendu 21 

doporučila podpořit tuto žádost ve výši 50 tis. Kč (hlasováno: 4 pro - 0 proti – 



0 zdržel se) a Rada města Ústí nad Labem na svém jednání dne 30. 3. 2016  

usn. č. 186/16 odsouhlasila poskytnutí této dotace. 

d) Rozpočtovým opatřením byly na Odbor kultury, sportu a sociálních služeb 

převedeny finanční prostředky z Odboru strategického rozvoje, oddělení 

cestovního ruchu ve výši 400 tis. Kč, určené na oblast „Lodní dopravy“. 

Na Odbor kultury, sportu a sociálních služeb byla doručena mimořádná žádost 

o dotaci subjektu: 

 Ivo Jiroušek, IČ: 134 73 867, na činnost související s „Převozní loď Marie – 

zajištění lodní dopravy na cyklostezce“ ve výši 149.000,- Kč. 

Komise mládeže a sportu RM tuto žádost projednala a doporučila Radě města 

souhlasit s poskytnutím dotace tomuto subjektu. 

Rada města Ústí nad Labem tento návrh projednala a Zastupitelstvu města Ústí  

nad Labem je nyní předkládán návrh na schválení poskytnutí dotace tomuto 

subjektu. 

Dotace je poskytována na částečnou úhradu nákladů spojených 

s provozováním pravidelné regionální lodní dopravy podél cyklostezky mezi 

stanicemi Ústí nad Labem – Vaňov a Píšťany s využitím i nově vzniklých mol 

na Labi (cyklokemp Brná, Církvice, Marina Labe) pro cyklisty, turisty, rodiny 

s dětmi a důchodce. 

Poskytnutí této dotace se zahrnuje do režimu podpory DE MINIMIS; 

 

1) Smlouva o poskytování dotací v oblasti podpory „Mimořádné akce  

a události“ uzavíraná mezi Statutárním městem Ústí nad Labem  

a příjemci dotací: 

 

Odbor kultury, sportu a sociálních služeb ve spolupráci s oddělením právním, 

Právního odboru, připravil návrh smlouvy o poskytnutí dotace v oblastech 

podpory „Mimořádné akce a události“. 

 

Smlouvy budou uzavírány mezi poskytovatelem (Statutárním městem Ústí  

nad Labem) a příjemci dotací. Dotace jsou poskytovány na základě rozhodnutí 

Zastupitelstva města Ústí nad Labem (žádosti o dotaci nad 50 tis. Kč). 

 

Návrh dotační smlouvy obsahuje úseky, ve kterých bude docházet ke změnám 

v souvislosti s konkrétními žádostmi (název subjektu, účel použití, usnesení, číslo 

smlouvy, termín vyúčtování, vhodná propagace města). Dále mohou být doplněna 

ustanovení, která budou vyplývat z potřeby jednotlivých žádostí či zákona. 

 

V souladu se změnou zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů, došlo k úpravám ve smlouvách o poskytnutí dotace, 

a to zejména ve vymezení podmínek, jejichž porušení bude považováno za méně 

závažné, a za které bude příjemcům dotace nařízen menší odvod. 

 

2) Smlouva o poskytování dotací v oblasti podpory „Ostatní činnosti  

a volnočasové aktivity“ uzavíraná mezi Statutárním městem Ústí  

nad Labem a příjemci dotací: 



 

Odbor kultury, sportu a sociálních služeb ve spolupráci s oddělením právním, 

Právního odboru, připravil návrh smlouvy o poskytnutí dotace v oblastech 

podpory „Ostatní činnosti a volnočasové aktivity – lodní doprava“. 

 

Tato dotační smlouva vzhledem ke svému specifickému předmětu plnění vyžaduje 

samostatnou úpravu. 

 

V souladu se změnou zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů, došlo k úpravám ve smlouvách o poskytnutí dotace, 

a to zejména ve vymezení podmínek, jejichž porušení bude považováno za méně 

závažné, a za které bude příjemcům dotace nařízen menší odvod. 

 

Ad B)  a)  Člověk v tísni, o. p. s., IČ: 257 55 277 

Žádost o dotaci na zachování poskytované sociální služby Nízkoprahový klub 

Nový svět v Matiční ulici 182, v Krásném Březně. Tato registrovaná sociální 

služba je od roku 2007 jedinou službou tohoto typu v této lokalitě. Za toto 

období zde bylo úspěšně realizováno mnoho projektů zaměřených na realizaci 

volnočasových, výchovně preventivních a vzdělávacích aktivit. Vzhledem 

k tomu, že společnost nezískala dostatek financí z dotačních zdrojů (projekt 

vyřazen z důvodu porušení článku 4. Zásad dotačního programu  

pro poskytování účelových dotací z rozpočtu Statutárního města Ústí  

nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním, citace: 

požadovaná částka dotace z rozpočtu SMÚ nesmí přesahovat 30 % celkových 

nákladů rozpočtu na každý jednotlivý dílčí projekt - jednotlivou službu, vyjma 

titulu č. 3, kde je stanovena maximální výše dotace) a musí dodržet 10% 

spolufinancování, žádá o finanční dotaci ve výši 98 500,- Kč. Bohužel, 

v současnosti není jiný dotační systém jak finanční dotaci na zachování 

poskytované sociální služby Nízkoprahový klub Nový svět poskytnout a proto 

KSZMA21 doporučila žádost podpořit v plné výši z oblasti Mimořádné žádosti a 

události (hlasováno: 6 pro – 0 proti – 0 zdržel se), ale Rada města Ústí nad 

Labem na svém jednání dne 30. 3. 2016 usn. č. 186/16 neodsouhlasila poskytnutí 

této dotace. 

 

b) DRUG-OUT Klub, z. s., IČ: 445 54 559 

Žádost o finanční podporu ve výši 130 tis. Kč, na částečnou úhradu nákladů  

dle projektu „Ambulantní adiktologické služby – program pro rodiny  

a mladistvé z Ústí nad Labem“. Projekt je zaměřen na terapeutickou a sociální 

pomoc lidem, kteří se rozhodli ukončit svou drogovou kariéru ambulantní 

formou léčby. Jedná se o podporu fakultativních činností služby, které nejsou 

hrazeny z jiného dotačního titulu Statutárního města Ústí n. L. 

Vzhledem k navýšení schváleného rozpočtu určeného na dotace v oblasti 

sociálních služeb a služeb blízkých službám sociálním, ze kterého byla 

podpořena stejná služba této organizace „Ambulantní adiktologická služba – 

odborné sociální poradenství“ ve výši 180 tis. Kč, Komise RM pro sociálně 

zdravotní problematiku a místní Agendu 21 nedoporučila tuto žádost podpořit 

(hlasováno: 4 pro – 0 proti – 0 zdržel se) a Rada města Ústí nad Labem na svém 

jednání dne 30. 3. 2016 usn. č. 186/16 neodsouhlasila poskytnutí této dotace. 

 

Originály všech žádostí jsou k dispozici na Odboru kultury, sportu  

a sociálních služeb. 
 


