
 

 

jednání Zastupitelstva 

města Ústí nad Labem 
 

 

dne:                                                                                              bod programu: 

22. 6. 2016  49 

                                                                                                  

 

věc : 

Poskytnutí dotací v oblasti sportu v roce 2016  

 

 

důvod předložení: 

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, §102 odst. 3 

 

 

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 26. 4. 2016, 17. 5. 2016 

Hlasování per rollam ve dnech 6. – 8. 6. 2016 

Právní odbor – oddělení právní 

 

přizváni k jednání: 

  

 



Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo města v kompetenci Rady 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 „Mimořádné žádosti o dotace – Podpora sportovních 

aktivit handicapovaných sportovců“ a následné uzavření smluv s jednotlivými 

subjekty takto: 

a) Společnost Parkinson, z. s., IČ: 604 58 887, na „Částečnou úhradu nákladů 

spojených s činností klubu v Ústí nad Labem“ ve výši 25.000,- Kč 

b) Ústecký Arcus, z. s., IČ: 445 53 374, na „Aktivizační cvičení a plavání 

v bazénu MN Ústí nad Labem“ ve výši 11.000,- Kč 

c) Miroslava Hájková Beberová, RČ: 665913/1281, bytem Obvodová 746/5,  

Ústí nad Labem na „Celoroční sportovní činnost zdravotně postižené dcery 

Elišky Hájkové, nar. 12. 12. 2001“ ve výši 15.000,- Kč 

 

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

určených na oblast sportu „Cyklistické akce pořádané subjekty na podporu 

cyklistiky“ a následné uzavření smluv s jednotlivými subjekty takto: 

a) SK CYKLOTOUR Ústí nad Labem, IČ: 148 68 229, na „Seriál cyklistických 

výletů – 25 let na kole s Cyklotourem“ ve výši 20.000,- Kč 

b) Ústecká freeridová organizace, z. s., IČ: 226 70 238, na akci „EXHIBICE 

BIKE PARKU NA STŘIŽÁKU“ ve výši 35.000,- 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 v kompetenci Rady města Ústí nad Labem návrh 

na rozdělení finančních prostředků v rámci schváleného rozpočtu města Ústí  

nad Labem v oblasti sportu.  

Oblast sportu – „Mimořádné žádosti o dotace – Podpora sportovních aktivit 

handicapovaných sportovců“ 

Rozpočet na rok 2016 v této oblasti činí 1.500.000,- Kč. 

Prozatím byla přerozdělena částka ve výši 118.000,- Kč. 

Tato kategorie podpory se skládá z těchto podkategorií: 

 Mimořádné sportovní výkony na mezinárodní úrovni 

 Mimořádné sportovní výkony na celorepublikové úrovni 

 Podpora sportovní aktivit handicapovaných sportovců  

 Podpora sportovní činnosti klubů a jednot v případě mimořádných událostí 

v průběhu roku 

 Mimořádné žádosti v důsledku přírodních katastrof 

 

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

o dotaci těchto subjektů: 

 Společnost Parkinson, z. s., IČ: 604 58 887, na „Částečnou úhradu nákladů 

spojených s činností klubu v Ústí nad Labem“ ve výši 25.000,- Kč 

 Ústecký Arcus, z. s., IČ: 445 53 374, na „Aktivizační cvičení a plavání 

v bazénu MN Ústí nad Labem“ ve výši 11.000,- Kč 

 

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

doporučuje tyto subjekty podpořit. 

HLASOVÁNO:          PRO     4          PROTI     0          ZDRŽEL SE     0 

 Miroslava Hájková Beberová, RČ: 665913/1281, bytem Obvodová 746/5, Ústí 

nad Labem na Celoroční sportovní činnost zdravotně postižené dcery Elišky 

Hájkové, nar. 12. 12. 2001“ ve výši 15.000,- Kč 

 

Komise mládeže a sportu RM tuto žádost projednala formou hlasování per rollam  

ve dnech 6. – 9. 6. 2016 a v souladu s Programem doporučuje tuto žádot podořit. 

HLASOVÁNO:          PRO     6         PROTI     0         ZDRŽEL SE     1 

Zastupitelstvu města v kompetenci Rady města jsou nyní předkládány ke schválení 

žádosti v navrhované celkové výši 36.000,- Kč. 



Oblast sportu – „Cyklistické akce pořádané subjekty na podporu cyklistiky“ 

Rozpočet na rok 2016 v této oblasti činí 500.000,- Kč. 

Prozatím byla přerozdělena částka ve výši 129.000,- Kč. 

Na Odbor kultury, sportu a sociálních služeb byly doručeny žádosti o dotaci těchto 

subjektů: 

 SK CYKLOTOUR Ústí nad Labem, IČ: 148 68 229, na „Seriál cyklistických 

výletů – 25 let na kole s Cyklotourem“ ve výši 20.000,- Kč 

 

 Ústecká freeridová organizace, z. s., IČ: 226 70 238, na akci „EXHIBICE BIKE 

PARKU NA STŘIŽÁKU“ ve výši 50.000,- Kč 

 

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

a na základě hodnotících kritérií doporučuje subjekty podpořit takto: 

 SK CYKLOTOUR Ústí nad Labem ve výši 20.000,- Kč. 

Hodnotící kritéria: 25/25/25/25 

HLASOVÁNO:          PRO     4          PROTI     0          ZDRŽEL SE     0 

 Ústecká freeridová organizace ve výši 35.000,- Kč. 

Hodnotící kritéria: 25/25/15/5 

HLASOVÁNO:          PRO     7          PROTI     0          ZDRŽEL SE     0 

Zastupitelstvu města v kompetenci Rady města jsou nyní předkládány ke schválení 

žádosti v navrhované celkové výši 55.000,- Kč. 

 

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. 

 

 

 

 

 
 


