
 

 

jednání Zastupitelstva 

města Ústí nad Labem 
 

 

dne:                                                                                              bod programu: 

22. 6. 2016  22 

                                                                                                  

 

věc : 

Poskytnutí dotací v oblasti sportu, ostatních činností a volnočasových aktivit  

v roce 2016 

 

 

důvod předložení: 

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

 

 

zpracoval: 

        Pavlína Veselá,  referentka OKSS 

 Ing. Martin Kohl, vedoucí OKSS 
 

 

 

předkládá: 

        MUDr. Jiří Madar – 1. náměstek primátorky 

 

 

projednáno: 
 

Komise mládeže a sportu Rady města dne 17. 5. 2016 

Hlasování per rollam KMS ve dnech 1. – 3. 6. 2016 

Hlasování per rollam Školské komise ve dnech 7. – 10. 6. 2016 

Právní odbor – oddělení právní 

 

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 na oblast sportu „Akce mimořádného významu pro Statutární město Ústí 

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

a) CRAZY Production s. r. o., IČ: 283 63 086, na akci „5. Festival dřeva“ ve výši 

100.000,- Kč 

b) Lukáš Konečný, IČ: 716 92 240, na akci „Box Live Ústí – Galavečer 

profesionálního boxu“ ve výši 200.000,- Kč 

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

určených na oblast ostatní činnosti a volnočasové aktivity „Mimořádné akce  

a události“ a následné uzavření smlouvy s tímto subjektem: 

a)   Potápěči Ústí nad Labem, p. s., IČ: 050 84 750, na „Kurz záchrany tonoucích 

pro 8. ročníky ZŠ Ústí nad Labem“ ve výši 70.000,- 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“) předkládáme 

Zastupitelstvu města Ústí nad Labem návrh na rozdělení finančních prostředků v rámci 

schváleného rozpočtu města Ústí nad Labem v oblasti sportu.  

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 1.340.000,- Kč.. 

Na odbor kultury, sportu a sociálních služeb byly doručeny mimořádné žádosti  

o dotaci 2 subjektů.  

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

v souladu s Programem, a s ohledem na jejich rozsah a význam, doporučuje zařadit 

tyto žádosti do kategorie dotačního programu „Akce mimořádného významu  

pro Statutární město Ústí nad Labem“. 

 CRAZY Production s. r. o., IČ: 283 63 086, na akci „5. Festival dřeva“  

ve výši 100.000,- Kč. 

HLASOVÁNO:          PRO     4          PROTI     0          ZDRŽEL SE     0 

Jedná se o významnou, jedinečnou, hojně navštěvovanou akci z řad široké veřejnosti a 

dnes již akci tradiční. Letošní ročník je i finále české série STIHL TIMBERSPORTS 

SERIES za účasti nejúspěšnějších sportovních dřevorubců  

a vicemistra světa a nejlepšího Evropana v dřevorubeckých sportech Martina 

Komárka. 

 Lukáš Konečný, IČ: 716 92 240, na akci „Box Live Ústí – Galavečer 

profesionálního boxu“ ve výši 200.000,- Kč. 

HLASOVÁNO:          PRO     6          PROTI     0          ZDRŽEL SE     1 

Jedná se o jedinečnou a ojedinělou akci v Ústí nad Labem s účastí mistrů Evropy  

a světa. Uskuteční se minimálně 6 duelů profesionálního boxu, z toho 3 o velké tituly 

světových organizací. O tituly se utkají Fabiána Bytyqi, Lucie Sedláčková a plzeňský 

Štěpán Horváth. Galavečer bude vysílán živě na TV Nova Sport. Tato akce je kvalitou 

zápasů a titulů mistra Evropy a světa naprosto ojedinělá. 

Zastupitelstvu města Ústí nad Labem jsou nyní předkládány  

ke schválení žádosti v navrhované celkové výši 300.000,- Kč. 

 



Oblast ostatní činnosti a volnočasové aktivity – „Mimořádné akce a události“ 

 

Do kanceláře primátorky byla dne 6. 6. 2016 doručena žádost subjektu: 

 Potápěči Ústí nad Labem, p. s., IČ: 050 84 750, na „Kurz záchrany tonoucích 

pro 8. ročníky ZŠ Ústí nad Labem“. 

 

Projekt je určený pro rozvoj sportovně technických a branných schopností a dovedností 

dětí a mládeže do 18 let. Jedná se o 6 na sebe navazujících akcí, které budou vždy 

zakončeny praktickou zkouškou, která prokáže osvojení získaných praktických, 

teoretických znalostí a dovedností. 

Projekt je spolufinancován Sdružením sportovních svazů České republiky, z. s.  

ve spolupráci s Českou unií sportu, z. s. 

 

Školská komise Rady města tuto žádost projednala a hlasováním metodou per rollam 

ve dnech 7. – 10. 6. 2016 doporučuje podpořit tuto žádost ve výši 70.000,- Kč. 

 

Usnesení:  
ŠK doporučuje ZM podpořit žádost p.s. Potápěči Ústí nad Labem na akci  

„Kurz záchrany tonoucích pro 8. ročníky ZŠ Ústí nad Labem“ ; IČ: 05084750, ve výši  

70 tis. Kč. 

  

HLASOVÁNO:          PRO 9              PROTI 1               ZDRŽEL SE  1     

 

 

 

 

 

 

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. 

 


