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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) Štípek Rudolf ( ) na akci „ROCKEMPIRE LEZECKÉ
ZÁVODY DĚTÍ“ ve výši 6.000,- Kč

b) DS Mladá Scéna (IČ 26558441) na akci „Premiéra nové inscenace
GULLIVEROVY CESTY II – Mezi obry“ ve výši 35.000,- 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:

a) Svaz tělesně postižených v České republice z.s. okresní organizace Ústí
nad Labem (IČ 44225466) na akci „Prohlídka parlamentu České republiky,
vyhlídková plavba po Vltavě, Hradčany a Strahovský klášter“

C ) z mo cňu j e

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

D ) uk lád á

1. Ing. Martinu Kohlovi, vedoucímu OKSS
a) rozeslat vyrozumění dle bodu B) 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) Štípek Rudolf ( )
Dne 5. 9. 2016 byla doručena Kanceláři primátorky žádost o dotaci výše
uvedeného subjektu ve výši 6.000,- Kč na akci „ROCKEMPIRE LEZECKÉ
ZÁVODY DĚTÍ“. Závody jsou pořádány již třetím rokem. Akce proběhne dne
5. 11. 2016 na ústecké HUDY stěně ve Vaňově. Požadovaná částka bude použita
na pořízení cen - pohárů a medailí.

Komise mládeže a sportu RM tuto žádost projednala a doporučuje Zastupitelstvu
města Ústí nad Labem v kompetenci Rady města Ústí nad Labem akci finančně
podpořit ve výši 6.000,- Kč (hlasováno: 7 pro - 0 proti – 0 zdržel se).

b) DS Mladá Scéna (IČ 26558441)
Dne 23. 8. 2016 byla doručena Kanceláři primátorky žádost o dotaci výše
uvedeného subjektu ve výši 35.000,- Kč na akci „Premiéra nové inscenace
GULLIVEROVY CESTY II – Mezi obry“. Mladá scéna je soubor s více než
35letou tradicí se specializací na tvorbu pro děti a mládež. Premiéra představení se
uskuteční v kinosále Domu kultury Ústí nad Labem dne 15. 10. 2016.
Kulturní komise RM tuto žádost projednala a doporučuje  Zastupitelstvu města
Ústí nad Labem v kompetenci Rady města Ústí nad Labem akci finančně podpořit
ve výši 35.000,- Kč (hlasováno: 7 pro – 0 proti – 0 zdržel se).

c) Svaz tělesně postižených v České republice z.s. okresní organizace Ústí nad
Labem (IČ 44225466)
Dne 9. 8. 2016 byla doručena Kanceláři primátorky žádost o finanční příspěvek
výše uvedeného subjektu na akci „Prohlídka parlamentu ČR, vyhlídková plavba
po Vltavě, Hradčany a Strahovský klášter“ ve výši 30 000,- Kč. Akce je míněna
jako ocenění pracovníků STP, kteří vykonávají svou dlouholetou činnost zcela
dobrovolně.
Komise pro sociálně zdravotní problematiku a místní Agendu 21 žádost
projednala a nedoporučuje Zastupitelstvu města Ústí nad Labem v kompetenci
Rady města Ústí nad Labem akci finančně podpořit z důvodu toho, že Fond
určený na „Mimořádné akce a události“ není určen k zajištění odměn pracovníků
neziskových organizací. (hlasováno: 5 pro – 0 proti – 0 zdržel se)



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.




