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Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo města v kompetenci Rady města po projednání

A ) s ch v a l u je
1. poskytnutí dotací z rozpočtu roku 2016 Odboru kultury, sportu a sociálních

služeb určených na oblast sportu „Mimořádné žádosti o dotace“ a následné
uzavření smluv s jednotlivými subjekty takto:
a) FK Ústí nad Labem – ženy z.s., IČ 228 87 458, na částečnou úhradu nákladů

spojených s účastí na akci „ARMA WOMEN CUP – MEZINÁRODNÍ
TURNAJ ŽEN“ ve výši 13.000,- Kč

b) InlineSkating.cz, IČ 22607137, na částečnou úhradu nákladů spojených
s „Účast ústeckého týmu na závodech v rychlostním inline bruslení -
24 hodin Le Mans“ ve výši 16.000,- Kč

c) Šachový klub Spartak Ústí nad Labem, IČ 445 54 222, na částečnou úhradu
nákladů startovného, poplatků federacím a ubytování spojených s účastí na
akci „Mistrovství Evropy Praha“ ve výši 14.000,- 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“

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

Prozatím byla přerozdělena částka ve výši 169.000,- Kč.

Tato kategorie podpory se skládá z těchto podkategorií:
§ Mimořádné sportovní výkony na mezinárodní úrovni
§ Mimořádné sportovní výkony na celorepublikové úrovni
§ Podpora sportovních 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 žádosti 3 subjektů
zařazené do dotačního titulu „Mimořádné žádosti o dotace“.

Komise mládeže a sportu RM žádosti projednala a v souladu s Programem
a na základě hodnotících kritérií doporučuje subjekty podpořit takto:

a) FK Ústí nad Labem – ženy z.s., IČ 22887458
Dne 13. 6. 2016 byla doručena Odboru kultury, sportu a sociálních služeb žádost
o mimořádnou dotaci výše uvedeného subjektu ve výši 18.000,- Kč na akci
„ARMA WOMEN CUP – MEZINÁRODNÍ TURNAJ ŽEN“.
Jedná se fotbalový turnaj žen, který má propagovat rozvoj ženského fotbalu v Ústí
nad Labem. Zároveň bude konfrontací mezi celky příhraničních oblastí NSR.
Turnaje se zúčastní dva celky z Německa, Jablonec – Baumit a FK Ústí nad Labem
– ženy.

Komise mládeže a sportu RM doporučila podpořit tuto akci ve výši 13.000,- Kč
na základě hodnotících kritérií: 25/25/5/15. Hlasováno: pro 4; proti 0, zdržel se 0.

b) InlineSkating.cz, IČ 2260713
Dne 10. 6. 2016 byla doručena Odboru kultury, sportu a sociálních služeb žádost
o mimořádnou dotaci výše uvedeného subjektu ve výši 18.384,- Kč na akci „Účast
ústeckého týmu na závodech v rychlostním inline bruslení – 24 hodin Le Mans“.
Závod 24 hodin Le Mans v rychlostním inline bruslení se konal 2. – 3. 7. 2016,
ve Francii, na známém automobilovém okruhu v Le Mans již po šestnácté.



Na startu se každoročně sejde více jak 3000 sportovců z desítek zemí. Smyslem
závodu je ujet na okruhu za 24 hodin v sestavených 2 až 12ti členných týmech
štafetovým způsobem (s předáváním kolíku) co možná nejvíce kol, respektive
kilometrů.
Spolek vyvíjí řadu aktivit, ať už se jedná o sportovně pohybovou činnost
pro mládež – vedení kroužků bruslení pro děti na základních školách ve spolupráci
s DDM Ústí nad Labem, pořádání příměstských táborů nebo kurzy a aktivity
pro dospělé.

Komise mládeže a sportu RM doporučila podpořit tuto akci ve výši 16.000,- Kč
na základě hodnotících kriterií: 25/25/15/25. Hlasováno: pro 4; proti 0; zdržel se 0.

c) Šachový klub Spartak Ústí nad Labem, IČ 44554222
Dne 19. 7. 2016 byla doručena Odboru kultury, sportu a sociálních služeb žádost
o mimořádnou dotaci výše uvedeného subjektu ve výši 20.000,- Kč na akci
„Mistrovství Evropy Praha“.
Šesti mladým šachistům se podařilo splnit kvalifikační limity pro účast
na ME v Praze v kategoriích do 12, 14 a 16 let.
Jde o velmi prestižní a špičkovou akci pro mladé šachisty. V letošním roce
se Mistrovství Evropy koná v Praze. Akce trvá 10 pobytových dní a účastní
se jí 1400 šachistů ze 44 zemí Evropy.

Komise mládeže a sportu RM doporučila mimořádně podpořit tuto akci ve výši
14.000,- Kč s účelem na úhradu startovného, poplatků federacím a ubytování.
Hlasováno: pro 7; proti 0; zdržel se 0.

Zastupitelstvu města v kompetenci Rady města jsou nyní předkládány ke schválení
žádosti v navrhované celkové výši 43.000,- 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.


