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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 na oblast sportu „Akce mimořádného významu pro Statutární město Ústí 

nad Labem“ a následné uzavření smluv s jednotlivými subjekty takto: 

a) Geometry Global, s. r. o., IČ: 257 16 964, na akci „Run Tour 2016“  

ve výši 300.000,- Kč; 

b) MĚSTSKÝ PLAVECKÝ KLUB ÚSTÍ NAD LABEM, IČ: 266 47 567, na akci 

„Velká cena města Ústí nad Labem v plavání“ ve výši  

100.000,- Kč; 

c) Sportovní klub policie Sever Ústí nad Labem, občanské sdružení,  

IČ: 442 26 306 na akci „47. ročník GRAND PRIX města Ústí nad Labem 

v boxu“ ve výši 300.000,- Kč; 

 

2. poskytnutí dotací z rozpočtu roku 2016 odboru kultury, sportu a sociálních služeb 

určených na oblast sportu „Akce sportovního kalendáře“ a následné uzavření smluv 

s jednotlivými subjekty takto: 

a) Česká asociace skateboardingu z. s., IČ: 228 20 752, na akci  

„Skate Contest Ústí nad Labem 2016“ ve výši 37.000,- Kč; 

b) MĚSTSKÝ PLAVECKÝ KLUB ÚSTÍ NAD LABEM, IČ: 266 47 567, na akci 

„Letní mistrovství České republiky staršího žactva 2016  

pro ročníky 2002 a 2003 v plavání“ ve výši 50.000,- Kč; 

c) TJ Chemička Ústí nad Labem, IČ: 005 55 061, na akci „Závody mládeže – 

memoriál Zd. Vaněčka“ ve výši 47.000,- Kč 

 

3. poskytnutí dotací z rozpočtu roku 2016 odboru kultury, sportu a sociálních služeb 

určených na oblast sportu „Celoroční sportování dětí a mládeže  

do 18 let (šeky)“ a následné uzavření smluv s jednotlivými subjekty takto: 

a) Aerobic Junior Club Ivany Mrňákové Ústí nad Labem, o. s.,  

IČ: 265 27 537 ve výši 164.400,- Kč; 

b) Athletic club Ústí nad Labem o. s., IČ: 270 43 584 ve výši 145.600,- Kč; 

c) BK SLOVAN Ústí nad Labem, IČ: 226 05 797 ve výši 57.200,- Kč; 

d) FK ČESKÝ LEV Neštěmice, IČ: 692 91 969 ve výši 253 200,- Kč; 

e) Judo Ústí nad Labem, z. s., IČ: 228 85 064 ve výši 126.800,- Kč; 

f) MĚSTSKÝ PLAVECKÝ KLUB ÚSTÍ NAD LABEM, IČ: 266 47 567  

ve výši 205.800,- Kč; 

g) Michaela Gebertová, IČ: 718 68 470 ve výši 205.600,- Kč; 

h) Radka Bandasová, IČ: 402 22 837 ve výši 84.400,- Kč; 

i) SK KAMURA RYU SHOTOKAN, IČ: 661 10 351 ve výši 114.000,- Kč; 

j) Sportovní klub policie Sever Ústí nad Labem, IČ: 442 26 306 ve výši  

194.200,- Kč; 

k) SPORT UNION, o. s., IČ“ 445 54 044 ve výši 178.600,- Kč; 

l) Šachový klub Spartak Ústí nad Labem, IČ: 445 54 222 ve výši  

53.000,- Kč; 

m) Školní sportovní klub AŠSK ČR při Základní škole Pod Vodojemem,  

se sídlem Pod Vodojemem 323/3A, Ústí nad Labem, PSČ 400 10,  

IČ: 042 49 143 ve výši 61.600,- Kč; 

 



n) Školní sportovní klub AŠSK ČR při Základní škole Ústí nad Labem, Vinařská 

1016/6, p. o., pobočný spolek, IČ: 042 49 313 ve výši  

166.400,- Kč; 

o) Taneční skupina Freedom z. s., IČ: 226 70 904 ve výši 62.400,- Kč; 

p) TENIS CLUB Ústí nad Labem, IČ: 183 80 514 ve výši 120.800,- Kč; 

q) TJ Chemička Ústí nad Labem, IČ: 005 55 061 ve výši 490.800,- Kč; 

r) TJ Mojžíř, IČ: 445 52 521 ve výši 112.200,- Kč; 

s) TJ Skorotice, IČ: 442 26 292 ve výši 101.400,- Kč; 

t) Tělocvičná jednota Sokol Ústí nad Labem, IČ: 004 82 129 ve výši  

164.000,- Kč; 

u) Tělovýchovná jednota Spartak Ústí nad Labem, IČ: 442 26 110 ve výši 

218.200,- Kč; 

v) TJ Stadion Ústí nad Labem, IČ: 442 25 261 ve výši 62.200,- Kč; 

w) TJ Střekov, z. s., IČ: 005 27 033 ve výši 87.600,- Kč; 

x) USK PROVOD, z. s., IČ: 183 81 375 ve výši 320.400,- Kč; 

y) Universitní sportovní klub Slávie, IČ: 445 52 319 ve výši 62.000,- Kč; 

z) Ústecká asociace futsalu, z. s., IČ: 041 02 584 ve výši 66.000,- Kč; 

 

4. poskytnutí dotace z rozpočtu roku 2016 odboru kultury, sportu  

a sociálních služeb určených na oblast nesoutěžních volnočasových aktivit 

„Celoroční volnočasová činnost dětí a mládeže do 18 let“ a následné uzavření 

smlouvy s tímto subjektem: 

a) Pionýr, z. s. – Pionýrská skupina Dravci, IČ: 706 93 501 ve výši  

53.000,- 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“) a usnesením 

Rady města Ústí nad Labem ze dne 30. 3. 2016, usnesením č. 189/16 předkládáme 

Zastupitelstvu města Ústí nad Labem návrh na rozdělení finančních prostředků 

v rámci schváleného rozpočtu města Ústí nad Labem v oblasti sportu a oblasti 

volnočasových aktivit. 

Oblast sportu – „Akce mimořádného významu pro Statutární město Ústí  

nad Labem“ 

Rozpočet na rok 2016 v této oblasti činí 2.000.000,- Kč a byl posílen o částku 

120.000,- Kč z Odboru dopravy. 

Prozatím byla přerozdělena částka ve výši 690.000,- Kč. 

Na odbor kultury, sportu a sociálních služeb byly doručeny další žádosti do této 

kategorie podpory. 

Komise mládeže a sportu RM tyto žádosti projednala a v souladu s Programem 

předložila Radě města Ústí nad Labem ke schválení žádost ve výši 50.000,- Kč. 

Zastupitelstvu města Ústí nad Labem jsou nyní předkládány  

ke schválení žádosti v navrhované celkové výši 700.000,- Kč (viz. příloha č. 1). 

Dotace subjektu SKP Sever Ústí nad Labem bude zahrnuta do podpory v režimu  

DE MINIMIS. 

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

nad Labem podle § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění 

a jsou vyznačeny tučně. 

Oblast sportu – „Akce sportovního kalendáře“ 

Rozpočet na rok 2016 v této oblasti činí 2.500.000,- Kč. 

Do řádného termínu 29. 2. 2016 bylo na Odbor kultury, sportu a sociálních služeb 

doručeno do této kategorie 46 žádostí o dotaci, 2 žádosti, které již byly projednávány 

v jiné kategorii Programu a 2 žádosti nesplňující kritéria. 

Komise mládeže a sportu RM všechny tyto žádosti projednala a v souladu 

s Programem předložila Radě města Ústí nad Labem ke schválení žádosti v celkové 

výši 639.000,- Kč. Zastupitelstvu města Ústí nad Labem jsou nyní předkládány  

ke schválení žádosti v navrhované celkové výši 134.000,- Kč. V příloze č. 2 jsou 

vyznačeny tučně. 

Dle schváleného Programu jednotlivá výše dotace této kategorie činí minimální 

částku 10.000,- Kč a maximální 50.000,- Kč. 

 



Žádosti těchto 3 subjektů musí být postoupeny k projednání Zastupitelstvu města Ústí 

nad Labem, protože požadovaná výše dotace přesáhla částku 50 tis. Kč. 

 

Oblast sportu – „Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let (šeky)“ 

Rozpočet na rok 2016 v této oblasti činí 5.000.000,- Kč. 

Do řádného termínu 30. 1. 2016 bylo na Odbor kultury, sportu a sociálních služeb 

doručeno do této kategorie 75 žádostí o dotaci (včetně šeků) a 1 žádost nesplňující 

kritéria. Celkem bylo zkontrolováno 3027 dětí a 5479 ks šeků.  

Po kontrole bylo vyřazeno 128 dětí a 251 ks šeků, z důvodů nesplnění nastavených 

kritérií. 

Komise mládeže a sportu RM všechny tyto žádosti projednala a v souladu 

s Programem předložila Radě města Ústí nad Labem ke schválení žádosti v celkové 

výši 898.600,- Kč. Zastupitelstvu města jsou nyní předkládány ke schválení žádosti 

v celkové výši 3.845.800,- Kč. V příloze č. 3 jsou vyznačeny tučně. 

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

nad Labem podle § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění. 

 

Ostatní činnosti a volnočasové aktivity – Nesoutěžní volnočasové aktivity 

Rozpočet na rok 2016 v této oblasti činí 650.000,- Kč. 

Tato oblast se skládá ze dvou podkategorií: 

 Akce volnočasového kalendáře 

 Celoroční volnočasová činnost dětí a mládeže do 18 let 

Akce volnočasového kalendáře 

Do řádného termínu 29. 2. 2016 bylo na Odbor kultury, sportu a sociálních služeb 

doručeno 25 žádostí o dotaci této kategorie podpory. 

Minimální výše jednotlivé dotace v této kategorii činí 5.000,- Kč. 

Rada města Ústí nad Labem přerozdělila v této podkategorii dotace v celkové výši 

298.500,- Kč. 

„Celoroční volnočasová činnost dětí a mládeže do 18 let“ 

Do řádného termínu 29. 2. 2016 bylo na Odbor kultury, sportu a sociálních služeb 

doručeno 8 žádostí o dotaci této kategorie podpory. 

Dle schváleného Programu výše dotace na jednoho člena činí 500,- Kč. 

Komise mládeže a sportu RM všechny tyto žádosti projednala a v souladu 



s Programem předložila Radě města Ústí nad Labem ke schválení žádosti v celkové 

výši 146.000,- Kč. Zastupitelstvu města je nyní předkládána ke schválení žádost  

ve výši 53.000,- Kč. V příloze č. 4 je vyznačena tučně. 

 

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

nad Labem podle § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění. 

 

Znění smlouvy o poskytnutí dotací pro rok 2016 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 2. 12. 2015 

usnesením č. 143/15. 

 

Originály všech žádostí jsou k dispozici na Odboru kultury, sportu a sociálních služeb. 

Tento materiál byl konzultován s Právním odborem - oddělením  právním. 

 

 

 

 

 

Přílohy: 

 č. 1 - Akce mimořádného významu pro Statutární město Ústí nad Labem  

 č. 2 - Akce sportovního kalendáře 

 č. 3 - Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let (šeky) 

 č. 4 - Celoroční volnočasová činnost dětí a mládeže do 18 let 

 


