
jednání Zastupitelstva
města Ústí nad Labem

dne: bod programu:

12. 10. 2016 47

věc :
Dotace v oblasti sportu z rozpočtu Statutárního města Ústí nad Labem v roce 2016
„Mimořádné žádosti o dotace“ – poskytnutí dotace, změna účelu a příjemce

důvod předložení:

Zákon 128/2000 Sb., o obcích

zpracoval:

Bc. Gabriela Krčilová, referentka OKSS
Ing. Martin Kohl, vedoucí OKSS

předkládá:

MUDr. Jiří Madar, náměstek primátorky

projednáno:

Hlasování per rollam Komise mládeže a sportu RM ve dnech 20. 7. – 22. 7. 2016
Komise mládeže a sportu Rady města dne 23.8. 2016 a 6. 9. 2016
Právní odbor – právní oddělení

přizváni k jednání:



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 na oblast sportu „Mimořádné žádosti o dotace“ a následné uzavření smluv
s jednotlivými subjekty takto:
a) Table tennis Club Ústí nad Labem, z.s., IČ 052 12 766, na částečnou úhradu

nákladů spojených s akcí „Memoriál Petra Hájka“ ve výši 40.000,- Kč
b) TJ Slavoj Ústí nad Labem, z.s., IČ 148 68 067, na částečnou úhradu nákladů

spojených s mimořádnými sportovními výkony „Mistrovství Evropy juniorů
a kadetů ve stolním tenisu“ ve výši 45.000,- Kč

c) TJ Slavoj Ústí nad Labem, z.s., IČ 148 68 067, na částečnou úhradu nákladů
spojených s mimořádnými sportovními výkony „Mistrovství ČR juniorů
ve stolním tenisu“ ve výši 30.000,- Kč

d) TJ Chemička Ústí nad Labem, IČ 005 55 061, na částečnou úhradu nákladů
spojených s mimořádnými sportovními výkony „Mimořádné sportovní výkony
na celorepublikové úrovni“ ve výši 30.000,- Kč

2. změnu účelu poskytnutí dotace z rozpočtu roku 2016 Odboru kultury, sportu
a sociálních služeb určených na oblast sportu „Mimořádné žádosti o dotace“
a následné uzavření smlouvy se subjektem: FK Ústí nad Labem – ženy z.s.,
IČ 228 87 458, ve výši 13 000,- Kč z akce „ARMA WOMEN CUP –
MEZINÁRODNÍ TURNAJ ŽEN“ na akci „ARMA WOMEN CUP“

3. změnu příjemce poskytnutí dotace z rozpočtu roku 2016 Odboru kultury, sportu
a sociálních služeb určených na oblast sportu „Mimořádné žádosti o dotace“
z příjemce InlineSkating.cz, IČ 226 07 137 na příjemce Spolek InlineSkating.cz,
IČ 226 07 137 a následné uzavření smlouvy s tímto subjektem na částečnou úhradu
nákladů spojených s akcí „Účast ústeckého týmu na závodech v rychlostním inline
bruslení – 24 hodin Le Mans“ ve výši 16.000,- Kč.

B ) n es ch va lu j e

1. poskytnutí dotace z rozpočtu roku 2016 Odboru kultury, sportu a sociálních služeb,
určených na oblast sportu „Mimořádné žádosti o dotace“ pro Fotbalový klub
Chuderov, o.s., IČ 442 26 381, na částečnou úhradu nákladů spojených s činností
klubu na „Sportovní činnost starší a mladší přípravky“ ve výši 36.000,- Kč
a následné uzavření smluvy.

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:
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“

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

Komise mládeže a sportu RM žádosti projednala a v souladu s Programem
a na základě hodnotících kritérií doporučuje subjekty podpořit takto:
AdA1)
a) Table tennis Club Ústí nad Labem, z.s., IČ 05212766

Dne 22. 8. 2016 byla doručena na OKSS žádost o mimořádnou dotaci výše
uvedeného subjektu ve výši 49.800,- Kč na akci „Memoriál Petra Hájka“.
Akce se uskuteční dne 22. 10. 2016. Jedná se o bodovací turnaj mládeže ve stolním
tenisu v kategorii mladšího žactva. Turnaje se zúčastní cca 80 účastníků ve věku
do 12 let z celého Ústeckého kraje. Cílem projektu je zkvalitnění hry a zároveň je
tento druh turnaje výbornou přípravou na celostátní bodovací turnaj. Součástí
turnaje bude představení nejnovějších trendů a prezentace nejlepších světových
hráčů na promítacím plátně s výkladem vrcholového trenéra. Memoriál je
pojmenován po zakládajícím členovi a trenérovi mládeže oddílu stolního tenisu
při TJ Slavoj Ústí nad Labem – panu Petru Hájkovi.
TTC Ústí nad Labem, z.s. byl založen členy oddílu stolního tenisu při TJ Slavoj
Ústí nad Labem, z.s.
KMS RM doporučila podpořit tuto žádost ve výši 40.000,- Kč – bodové hodnocení
15/25/25/15 (hlasováno: pro 6; proti 0; zdržel se 0).

b) TJ Slavoj Ústí nad Labem, z.s., IČ 14868067
Dne 22. 8. 2016 byla doručena na OKSS žádost o mimořádnou dotaci výše
uvedeného subjektu ve výši 45.000,- Kč za mimořádné sportovní výkony
„Mistrovství Evropy juniorů a kadetů ve stolním tenisu“.
Dotace je požadována na částečnou úhradu nákladů spojených s účastí
na ME ve stolním tenise. ME se konalo 8. - 17. 8. 2016 v Chorvatském Záhřebu.
Tomáš Polanský, který reprezentoval ČR v kategorii juniorů, získal 3. místo
v jednotlivcích, 2. místo v družstvech juniorů a 2. místo ve čtyřhře juniorů mix.
Komise mládeže a sportu RM doporučila podpořit tuto žádost ve výši 45.000,- Kč
(hlasováno: pro 6; proti 0; zdržel se 0).



c) TJ Slavoj Ústí nad Labem, z.s., IČ 14868067
Dne 22. 8. 2016 byla doručena na OKSS žádost o mimořádnou dotaci výše
uvedeného subjektu ve výši 30.000,- Kč za mimořádné sportovní výkony
„Mistrovství ČR juniorů ve stolním tenisu“.
Dotace je požadována na částečnou úhradu nákladů spojených s účastí
na MČR juniorů a kadetů (dorostenců) ve stolním tenise. MČR se konalo
30. 4. - 1. 5. 2016 v Čeladné. Tomáš Polanský reprezentoval svůj mateřský oddíl
a Statutární město Ústí nad Labem velmi úspěšně. V kategorii jednotlivců zvítězil,
ve čtyřhře s Vojtěchem Rozínkem (SKST Havířov) obsadili 1. místo a ve čtyřhře –
mix se Zdenou Blažkovou (TJ Libín Prachatice) zvítězili na 1. místě. Celkově
se stal absolutně nejúspěšnějším účastníkem MČR.
KMS RM doporučila podpořit tuto žádost ve výši 30.000,- Kč (hlasováno: pro 6;
proti 0; zdržel se 0).

d) TJ Chemička Ústí nad Labem, IČ 00555061
Dne 12. 8. 2016 byla doručena na OKSS žádost o mimořádnou dotaci výše
uvedeného subjektu ve výši 40.000,- Kč za mimořádné sportovní výkony
na celorepublikové úrovni.
Dotace je požadována na částečnou úhradu nákladů závodníků TJ Chemičky Ústí
nad Labem v rychlostní kanoistice. Závodníci se účastní veřejných závodů
pro mládež, Českých pohárů a Mistrovství ČR. Prvním závodem a prvním měřením
sil po zimní přípravě je MČR na dlouhých tratích, vrcholem závodní sezóny je pak
MČR na krátkých tratích ke kterému je směřována celá příprava. Kanoisté obsadili
na MČR mládeže na dlouhých tratích ve dnech 23. – 24. 4. 2016 v Mostě
2x 1. místo a 2x  2. místo. Na MČR na krátkých tratích ve dnech 22. – 24. 7. 2016
v Račicích v kategoriích mládeže získali 9x titul Mistra ČR, 3x 2. místo
a 3x 3. místo. Za své výkony byli závodníci, dorostenec Vilém Kukačka a juniorka
Adéla Vonešová, nominováni na závod Olympijských nadějí, který se jel
v maďarském Szegedu ve dnech 23. – 25. 9. 2016.
KMS RM doporučila podpořit tuto žádost ve výši 30.000,- Kč (hlasováno: pro 6;
proti 0; zdržel se 0).

Zastupitelstvu města v kompetenci Rady města jsou nyní předkládány ke schválení
žádosti v navrhované celkové výši 145.000,- Kč.

AdA2) Dne 24. 8. 2016 byla doručena na OKSS žádost o změnu údajů dotace
v oblasti sportu subjektu FK Ústí nad Labem – ženy z.s., IČ 22887458. Předmětem
žádosti je změna názvu akce, která se konala dne 6. 8. 2016, z důvodu odřeknutí
zahraničních týmů FORTUNA DRESDEN a DINAMO MINSK dva a tři dny před
hraním turnaje. Tyto týmy byly nahrazeny týmy z Čech. Rozpočet a počet týmů zůstal
nezměněn. Touto změnou dochází ke změně účelu poskytnutí dotace - změně názvu
turnaje z původního „ARMA WOMEN CUP – MEZINÁRODNÍ TURNAJ ŽEN“
na nový „ARMA WOMEN CUP“.
KMS RM souhlasí se změnou údajů dotace (hlasováno: pro 7; proti 0; zdržel se 0).



AdA3) U příjemce dotace InlineSkating.cz, IČ 22607137, došlo ke změně názvu
příjemce. Součástí žádosti o poskytnutí dotace na akci „Účast ústeckého týmu
na závodech v rychlostním inline bruslení – 24hodin Le Mans“, ze dne 10. 6. 2016,
bylo prohlášení předsedy spolku o zahájené přeregistraci spolku u Krajského soudu
na nový název Spolek InlineSkating.cz. V době, kdy byl zpracován materiál
do Zastupitelstva města Ústí nad Labem, však tato změna ještě nebyla zapsaná
ve veřejném spolkovém rejstříku, příjemcem dotace byl schválen subjekt
InlineSkating.cz. Touto změnou dochází ke změně názvu příjemce poskytnutí dotace
z původního InlineSkating.cz na nový Spolek InlineSkating.cz.

AdB) Fotbalový klub Chuderov, o. s., IČ 44226381
Dne 18. 7. 2016 byla doručena na OKSS žádost o mimořádnou dotaci výše uvedeného
subjektu ve výši 50.000,- Kč na celoroční podporu „Sportovní činnost starší a mladší
přípravky“.
Jedná se o podporu 39 mladých sportovců (z toho 36 s trvalým pobytem v Ústí nad
Labem), kteří pravidelně navštěvují výše uvedený fotbalový klub. Tito sportovci
nebyli podpořeni v rámci podpory „Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let –
šeky“ z důvodu nesplnění podmínky žadatele. Dle podmínek Programu může být
žadatelem právnická osoba založená nebo zřízená za účelem provozování sportovní
činnosti se sídlem na území Statutárního města Ústí nad Labem, kterou FK Chuderov
nesplňuje. Komise na žádost vedení města tuto žádost znovu projednala a je toho
názoru, že udělení výjimky a poskytnutí dotace s ohledem na skutečnost, že se jedná
převážně o děti s trvalým bydlištěm na území Statutárního města Ústí nad Labem,
o které se klub stará a děti zde pravidelně sportují, je oprávněné.
KMS RM po projednání žádosti uděluje výjimku a souhlasí s poskytnutím dotace
uvedenému subjektu ve výši 36.000,- Kč. Tato žádost již byla komisí projednávána
dne 19. 7. 2016 a hlasováním per rollam ve dnech 20. - 22. 7. 2016 jednohlasně
odsouhlasena (hlasováno: pro 7; proti 0; zdržel se 0) a dále dne 23. 8. 2016
(hlasováno: pro 6; proti 0; zdržel se 0).

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.


