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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) CRAZY Production s.r.o., IČ 28363086, na částečnou úhradu nákladů akce „5.

Festival dřeva“ ve výši 100.000,- Kč
b) Lukáš Konečný, IČ 71692240, na částečnou úhradu nákladů akce „Box Live

Ústí – Galavečer profesionálního boxu“ ve výši 200.000,- 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“.

a) CRAZY Production s. r. o., IČ 28363086
Dne 26. 4. 2016 byla doručena Odboru kultury, sportu a sociálních služeb žádost
o dotaci výše uvedeného subjektu ve výši 100.000,- Kč na akci „5. Festival dřeva“.
Jedná se o významnou, jedinečnou, hojně navštěvovanou akci z řad široké
veřejnosti a dnes již akci tradiční. V loňském roce tuto akci navštívilo 6000
příznivců. Tato akce byla také prezentována v německém rádiu.
Letošní ročník je i finále české série STIHL TIMBERSPORTS SERIES za účasti
nejúspěšnějších sportovních dřevorubců a vícemistra světa a nejlepšího Evropana
v dřevorubeckých sportech Martina Komárka. Dále byla potvrzena účast Dirka
Brauna, německého šampiona a několikanásobného evropského šampiona v této
disciplíně.
Akce se bude konat dne 24. 9. 2016 v prostorách ústeckého letního kina. Součástí
programu je i charitativní akce, kdy festival podpoří vybraný subjekt z města Ústí
nad Labem.

Komise mládeže a sportu RM doporučila podpořit tuto žádost ve výši
100.000,- Kč. Hlasováno: pro 4; proti 0; zdržel se 0.



b) Lukáš Konečný, IČ 71692240
Dne 20. 5. 2016 byla doručena Odboru kultury, sportu a sociálních služeb žádost
o dotaci výše uvedeného subjektu ve výši 200.000,- Kč na akci „Box Live Ústí –
Galavečer profesionálního boxu“.
Jedinečná akce proběhla dne 25. 6. 2016 v hale Slunety na Klíši v Ústí nad Labem
s účastí mistrů Evropy a světa. Uskutečnilo se 7 duelů profesionálního boxu, z toho
3 o velké tituly světových organizací které obhájili Fabiána Bytyqi, Lucie
Sedláčková a plzeňský Štěpán Horváth. Galavečer byl živě vysílán na TV Nova
Sport. Akce se zúčastnilo více jak 1500 diváků.

Komise mládeže a sportu RM doporučila podpořit tuto žádost ve výši
200.000,- Kč. Hlasováno: pro 6; proti 0; zdržel se 1.

Komise mládeže a sportu RM opět projednala na svém jednání dne 19. 7. 2016
obě tyto žádosti a je toho názoru, že jsou tyto akce svým rozsahem a významem
pro veřejnost a Statutární město Ústí nad Labem opravdu přínosem a opakovaně
doporučuje Zastupitelstvu města Ústí nad Labem schválit poskytnutí dotace
těmto subjektům.
HLASOVÁNO:     PRO:   7          PROTI:   0          ZDRŽEL SE:   0

Zastupitelstvu města Ústí nad Labem jsou nyní předkládány
ke schválení žádosti v navrhované celkové výši 300.000,- Kč.

Znění smluv 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.


