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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města v kompetenci Rady města po projednání

A ) s ch va lu 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) Krajská zdravotní, a.s. (IČ: 25488627) na úhradu nákladů na pořízení
tiskovin spojených s akcí „23. Nadregionální konference s mezinárodní
účastí Slámův den – Chirurgie nádorů orofaryngu“ ve výši 7.500,- Kč;

b) Bateau, z.s. (IČ: 01507311) na pořízení Sady - baterie
psychodiagnostických testů a mobilního terapeutického pískoviště
s chytrým pískem dle žádosti ve výši 20.000,- Kč;

c) Nadační fond GAUDEAMUS (IČ: 25228633) na „XXV. ročník Dějepisné
soutěže studentů gymnázií České a Slovenské republiky“ ve výši
8.000,- Kč;

d) Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy, o.p.s. (IČ: 26670763) na „Jak lépe
zvládnout výchovu svého dítěte – preventivní programy pro rodiče z Ústí
nad Labem“ ve výši 6.000,- Kč;

e) Trost František  na akci „VII. Sochařské sympozium
LAVY Řehlovice 2016“ ve výši 25.000,- Kč;

f) Okresní rada Asociace školních a sportovních klubů České republiky Ústí
nad Labem, pobočný spolek (IČ: 44557523) na akci „Pohár primátora“
ve výši 46.000,- Kč.

B ) n es ch va lu j e

1. poskytnutí dotací z rozpočtu roku 2016 Odboru kultury, sportu a sociálních služeb,
určených na oblast „Mimořádné akce a události“ těmto subjektům takto:

a) Nadační fond Nové Česko (IČ: 69411239) na „Příjezd protidrogového
vlaku do Ústí n. L. v období 6. 6. – 13. 6. 2016“ ve výši 45.000,- Kč;

b) Severočeský Metropol a.s. (IČ: 28668898) na „OSOBNOST ROKU
ÚSTECKÉHO KRAJE 2015“ ve výši 35.000,- Kč;

c) Nerudný fest.cz (IČ: 26578824) na akci „Mladí Ladí Dětem“ ve výši
21.000,- Kč.

v a r i an ta  I .

C ) s c h v a l u j e

1 . poskytnutí dotace 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 Univerzitě Jana Evangelisty
Purkyně v Ústí nad Labem (IČ: 44555601) na úhradu nákladů spojených s akcí
„Měsíc humanitárních věd pořádáný FF UJEP k 10. výročí založení fakulty“
ve výši 46.000,- Kč a následné uzavření smlouvy



v a r i a n t a II.

C) n e s c h v a l u j e

1. poskytnutí dotace 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 Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně
v Ústí nad Labem (IČ: 44555601) na úhradu nákladů spojených s akcí „Měsíc
humanitárních věd pořádáný FF UJEP k 10. výročí založení fakulty“ ve výši
46.000,- Kč a následné uzavření smlouvy

D ) z mo cňu j e

1. Ing. Martina Kohla, vedoucího OKSS
a) k podpisu vyrozumění o neschválení dotace dle bodu B) a C) tohoto usnesení

E ) uk lád á

1. Ing. Martinu Kohlovi, vedoucímu OKSS
a) rozeslat vyrozumění dle bodu B) a C) tohoto usnesení



Důvodová zpráva:
Poskytnutí dotací – „Mimořádné akce a události“:

Zastupitelstvu města v kompetenci Rady města Ústí nad Labem předkládáme 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 určené na „Mimořádné akce a události“:

a) Krajská zdravotní, a.s. (IČ: 25488627)
Dne 8. 4. 2016 byla doručena Kanceláři primátorky žádost o dotaci výše
uvedeného subjektu ve výši 30.000,- Kč na 23. Odbornou nadregionální
konferenci „Slámův den – Chirurgie nádorů orofaryngu“. Konference bude
probíhat 30. 9. 2016 na Větruši a je zařazena mezi oficiální akce konané
pod hlavičkou České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku
české lékařské společnosti J. E. Purkyně. Cílem projektu je zvyšování
a prohlubování kvalifikace odborného personálu. Projekt je pořádán
ve spolupráci s Okresním sdružením České lékařské komory a Profesní
a odbornou unií zdravotnických pracovníků.

Komise RM pro sociálně zdravotní problematiku a místní Agendu 21 doporučila
podpořit tuto žádost pouze ve výši 7.500,- Kč na zajištění tiskovin s podmínkou,
že na těchto tiskovinách bude formou loga propagováno i Statutární město Ústí
nad Labem (hlasováno: 4 pro - 0 proti – 0 zdržel se).

b) Bateau, z.s. (IČ: 01507311)
Dne 8. 4. 2016 byla doručena Kanceláři primátorky žádost o dotaci výše
uvedeného subjektu na zajištění bezpečného a komfortního prostředí pro dětské
klienty ve výši 30.000,- Kč. Jedná se o zajištění odhlučnění dvou dveří
v terapeutických místnostech, zakoupení mobilního pískoviště s chytrým pískem
pro terapeutické účely a sady – baterie psychodiagnostických testů sloužících
k diagnostice chování či osobnosti dětských klientů. Cílovou skupinou jsou
zejména děti traumatizované rozchody rodičů, ztrátou jednoho nebo obou rodičů,
vyrůstající s náhradními pečovateli, či děti a rodiny nacházející se v momentální
tíživé situaci.

Komise RM pro sociálně zdravotní problematiku a místní Agendu 21 doporučila
podpořit tuto žádost pouze ve výši 20.000,- Kč na nákup mobilního pískoviště
a sady – baterie psychodiagnostických testů. Zajištění odhlučnění dveří
nedoporučuje podpořit z toho důvodu, že organizace je v daném objektu,
pouze v nájmu (hlasováno: 4 pro - 0 proti – 0 zdržel se).

c) Nadační fond GAUDEAMUS (IČ: 25228633)
Dne 4. 4. 2016 byla doručena Kanceláři primátorky žádost Nadačního fondu
GAUDEAMUS o poskytnutí dotace v rámci mimořádných akcí a událostí
na akci „XXV. ročník Dějepisné soutěže studentů gymnázií České a Slovenské
republiky“ ve výši 8.000,- Kč. Jedná se o největší středoškolskou soutěž v České
republice, jejíž krajského kola se pravidelně účastní přes 250 gymnázií České



a Slovenské republiky.

Usnesení ŠK:
Školská komise doporučuje RM podpořit akci „XXV. ročník Dějepisné soutěže
studentů gymnázií České a Slovenské republiky“ od žadatele Nadační fond
GAUDEAMUS, IČ: 25228633 ve výši 8.000,- Kč. Hlasováno: pro 8; proti 0;
zdržel se 0.

d) Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy, o.p.s. (IČ: 26670763)
Dne 27. 4. 2016 byla doručena Kanceláři primátorky žádost o dotaci výše
uvedeného subjektu ve výši 12.500,- Kč na projekt „Jak lépe zvládnout výchovu
svého dítěte – preventivní programy pro rodiče z Ústí nad Labem“. Projekt je
zaměřen na realizaci preventivních programů pro rodiče dětí z Ústí n. L., které
budou realizovány formou dvouhodinových tématických seminářů s možností
následných krátkých individuálních konzultací s odborným lektorem. Snahou
projektu je preventivně působit na rodiče a předcházet tak možnému vzniku
problémů v rodinách či konfliktních situací mezi jednotlivými členy, které
v důsledku mohou vést až k rozpadu rodiny či vzniku patologií v rodině.

Komise RM pro sociálně zdravotní problematiku a místní Agendu 21
po projednání konstatovala, že k žádosti je přiloženo doporučení oddělení
sociálních věcí ÚMO Severní Terasa, ale finančně se ÚMO Severní Terasa
na podpoře nepodílí. Proto doporučuje podpořit tuto žádost pouze ve výši
6.000,- Kč na zajištění odborných lektorů a organizaci doporučuje obrátit se
s dofinancováním na ÚMO Severní Terasa (hlasováno: 4 pro – 0 proti –
0 zdržel se).

e) Trost František
Dne 15. 6. 2016 byla doručena Kanceláři primátorky žádost o dotaci výše
uvedeného subjektu ve výši 25.000,- Kč na akci „VII. Sochařské sympozium
LAVY Řehlovice“. Kulturní komise po zhodnocení žádosti doporučuje podpoření
v plné výši.

Návrh na usnesení:
Kulturní komise doporučuje RM/ZM podpořit žádost Františka Trosta ml.
o poskytnutí dotace v rámci mimořádných akcí a událostí na akci „VII. Sochařské
sympozium LAVY Řehlovice“ ve výši 25.000,- Kč.

HLASOVÁNO: 4 pro            0 proti 0 zdržel se

Usnesení:
Kulturní komise doporučuje RM/ZM podpořit žádost Františka Trosta ml.
o poskytnutí dotace v rámci mimořádných akcí a událostí na akci „VII. Sochařské
sympozium LAVY Řehlovice“ ve výši 25.000,- Kč.

f) Okresní rada Asociace školních sportovních klubů České republiky Ústí nad
Labem, pobočný spolek (IČ: 44557523)
Dne 30. 5. 2016 byla doručena Kanceláři primátorky žádost o dotaci výše
uvedeného subjektu ve výši 46.000,- Kč na akci „Pohár primátora“. Smyslem této
akce je přivést k rekreačnímu a výkonnostnímu sportu co nejvíce žáků a zároveň
je tím motivovat pro pohybové aktivity komplexně. OR AŠSK Ústí nad Labem



pořádá více než 30 soutěží pro žáky základních škol. Cílovou skupinou projektu
jsou žáci základních škol 1. – 9. tříd.
Školská komise RM doporučuje podpořit tuto akci ve výši 46.000,- Kč
(hlasováno: pro 10; proti 1; zdržel se 0).

g) Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (IČ: 44555601)
Dne 3. 5. 2016 byla doručena Kanceláři primátorky žádost Univerzity Jana
Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem o poskytnutí dotace v rámci mimořádných
akcí a událostí na akci „Měsíc humanitárních věd pořádaných FF UJEP k 10.
výročí založení fakulty“ ve výši 46.000,- Kč.

Návrh na usnesení:
Kulturní komise doporučuje RM/ZM podpořit žádost Univerzity Jana Evangelisty
Purkyně v Ústí nad Labem o poskytnutí dotace v rámci mimořádných akcí
a událostí na akci „Měsíc humanitárních věd pořádaných FF UJEP k 10. výročí
založení fakulty“ ve výši 46.000,- Kč.

HLASOVÁNO:              2 pro            0 proti 2 zdržel se

Tato žádost byla Kulturní komisí projednána, avšak usnesení nebylo přijato.
Z tohoto důvodu OKSS předkládá variantní řešení vypořádání žadosti.

h) Nadační fond Nové Česko (IČ: 69411239)
Dne 30. 3. 2016 byla doručena Kanceláři primátorky žádost o dotaci výše
uvedeného subjektu ve výši 45.000,- Kč na „Příjezd protidrogového vlaku
do Ústí n. L. v období 9. 6. – 15. 6. 2016“. Jednalo se o termínovanou návštěvu
vlaku Revolution Train ve městě Ústí n. L. a zpřístupnění primární drogové
prevence netradiční zážitkovou formou obyvatelům města. Vlaková souprava
přivezla unikátní projekci s ověřeným silným dopadem na přemýšlení mládeže
o drogách (vč. legálních), schopnostech samostatně se rozhodovat a přejímat
odpovědnost za kvalitu svého života, a také s pozitivním dopadem na hledání
způsobu efektivní komunikace a řešení problémů v rámci celých rodin.

Usnesení Komise RM pro sociálně zdravotní problematiku a místní Agendu 21:

KSZMA21 po projednání nedoporučuje Radě města podpořit tuto žádost
a to zejména z toho důvodu, že se nejedná o zajištění dlouhodobé a systematické
prevence, a že žádost vykazuje základní nedostatky (určena pro město Cheb), což
vzbuzuje nedůvěryhodnost žadatele (hlasováno: 4 pro - 0 proti - 0 zdržel se).

Žádost byla předána k projednání i Komisi prevence kriminality, která dospěla
k závěru, že projekt využívá zastaralé metody, které nepůsobí preventivně vůči
negativním účinkům užívání „drog“ a naopak vytváří v oblasti primární prevence
návodné situace pro užívání „drog“ ve vztahu k cílové skupině. Žádost nebyla
doporučena k finanční podpoře. Dále byla žádost předána k projednání
i Školské komisi, která žádost rovněž nedoporučila finančně podpořit.

Usnesení Komise prevence kriminality:

44/16 Žádost o příspěvek na projekt „Protidrogový vlak – Revolution train“
Komise prevence kriminality



A) bere na vědomí
1. Obsah výše uvedeného projektu, včetně vyjádření Sociálně-

zdravotní komise ze dne 11. 1. 2016.

B) nedoporučuje
1. Radě města Ústí nad Labem

a) schválit finanční podporu předkládanému projektu.

Hlasováno: 9 pro - 0 proti - 0 zdržel se

Usnesení Školské komise:

Školská komise nedoporučuje RM finančně podpořit akci „Příjezd protidrogového
vlaku do Ústí n. L. v období 9. 6. - 15. 6. 2016“ ve výši 45.000,- Kč. Žádost
podaná žadatelem o dotaci odkazuje na přínos pro město Cheb (hlasováno: 8 pro -
0 proti - 0 zdržel se).

i) Severočeský Metropol a.s. (IČ: 28668898)
Dne 15. 3. 2016 byla doručena žádost Kanceláři primátorky společnosti
Severočeský Metropol a.s. o poskytnutí dotace v rámci mimořádných akcí
a událostí na akci „OSOBNOST ROKU ÚSTECKÉHO KRAJE 2015“ ve výši
35.000,- Kč. Kulturní komise po celkovém zhodnocení žádosti a v návaznosti
na předložený rozpočet akce nedoporučuje její podpoření. Subjekt do nákladů
rozpočtu akce zahrnul redakční a grafické služby v celkové výši 31.000,- Kč, které
však, dle názoru komise, nejsou přímo vázány na slavnostní vyhlášení, které
se konalo v Clarion Congress Hotelu v Ústí nad Labem. Výše uvedené náklady
jsou spjaté s anketou, která této akci předcházela a byla vyhlášena již v roce 2015.

Usnesení Kulturní komise:

Kulturní komise nedoporučuje podpoření žádosti společnosti Severočeský
Metropol a.s. o poskytnutí dotace v rámci mimořádných akcí a událostí na akci
„OSOBNOST ROKU ÚSTECKÉHO KRAJE 2015“.

HLASOVÁNO:              6 pro            0 proti             0 zdržel se

j) Nerudný fest.cz (IČ: 26578824)
Dne 21. 3. 2016 byla doručena žádost Kanceláři primátorky sdružení Nerudný
fest.cz o poskytnutí dotace v rámci mimořádných akcí a událostí na akci „Mladí
Ladí Dětem“ ve výši 21.000,- Kč. Projekt představuje metodu alternativního
hudebního vzdělání Timbaloo vyvinutou a úspěšně aplikovanou v zahraničí
držitelem ceny Grammy, Oranem Etkinem.

Usnesení Školské komise:

Citace ze zápisu Školské komise ze dne 4. 4. 2016:

„Školská komise nedoporučuje RM podpořit akci „Mladí Ladí Dětem“
od žadatele Nerudný fest.cz ve výši 21.000,- Kč.

HLASOVÁNO:              0 pro            0 proti 8 zdržel se

Odůvodnění: V žádosti není uveden zjevný přínos pro děti MŠ a děti 1. stupně
ZŠ.“



Příslušné komise Rady města Ústí nad Labem dle určených oblastí jednotlivé žádosti,
které jsou předmětem předloženého návrhu na usnesení, projednaly
s výše uvedenými závěry.

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

Tento materiál byl konzultován s Právním odborem – oddělením právním.




