
jednání Zastupitelstva
města Ústí nad Labem

dne: bod programu:

7. 12. 2016 19

věc :
Dotace v oblasti sportu z rozpočtu Statutárního města Ústí nad Labem v roce 2017
„Preferované sporty 2017“

důvod předložení:

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích

zpracoval:
Pavlína Veselá, referentka OKSS
Bc. Gabriela Krčilová, referentka OKSS
Ing. Martin Kohl vedoucí OKSS

předkládá:

MUDr. Jiří Madar – 1. náměstek primátorky

projednáno:

Komise mládeže a sportu RM hlasováním per – rollam ve dnech 18. – 22. 11. 2016
Právní odbor – oddělení právní

přizváni k jednání:



Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města po projednání

A) s c h v a l u j e

1. poskytnutí dotací z rozpočtu roku 2017 Odboru kultury, sportu a sociálních služeb
na oblast sportu „Preferované sporty“ v celkové výši 22 800 tis. Kč a následné
uzavření smluv s těmito subjekty takto:
a) FK Ústí nad Labem – mládež, z.s., IČ: 270 48 128 ve výši 4 300 tis. Kč,
b) Fotbalový klub Ústí nad Labem, a.s., IČ: 272 74 055 ve výši 1 400 tis. Kč,
c) HC SLOVAN ÚSTÍ NAD LABEM spolek, IČ: 442 27 116 ve výši

5 300 tis. Kč,
d) HOKEJ ÚSTÍ NAD LABEM s.r.o., IČ: 032 61 255 ve výši 400 tis. Kč,
e) Basketbalový klub Ústí nad Labem z.s., IČ: 148 66 714 ve výši 2 300 tis. Kč,
f) BASKETBALOVÝ KLUB ÚSTÍ N.L., a.s., IČ: 250 05 758 ve výši

2 500 tis. Kč,
g) SK VOLEJBAL Ústí nad Labem, z.s. – mládež, IČ: 266 32 217 ve výši

2 300 tis. Kč,
h) SK VOLEJBAL Ústí nad Labem, z.s. – dospělí, IČ: 266 32 217 ve výši

2 500 tis. Kč,
i) Florbal Ústí, z. s. - mládež, IČ: 014 95 615 ve výši 1 300 tis. Kč,
j) Florbal Ústí, z. s. - dospělí, IČ: 014 95 615 ve výši 500 tis. Kč.

2. znění smlouvy o poskytnutí dotace v oblasti sportu „Preferované sporty“ pro rok
2017 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

Příloha usnesení v elektronické podobě:
1. Smlouva o poskytnutí dotace v oblasti sportu „Preferované sporty“ pro rok 2017



Důvodová zpráva:
Ad A1)
Komise mládeže a sportu hlasováním per – rollam ve dnech 18. – 22. 11. 2016
projednala žádosti subjektů v rámci kategorie preferovaných sportů a v souladu s „Programem
pro poskytování dotací v oblasti SPORTU v roce 2017 z rozpočtu Statutárního města Ústí nad
Labem“ (dále jen „Program“), který byl schválen Zastupitelstvem města Ústí nad Labem, dne
21. 9. 2016, usnesením č. 290/16.

Zastupitelstvu města Ústí nad Labem je nyní předkládán návrh na rozdělení finančních
prostředků v oblasti „Preferovaných sportů“ takto:

§ FK Ústí nad Labem – mládež, z.s., IČ: 270 48 128 ve výši 4 300 tis. Kč,
§ Fotbalový klub Ústí nad Labem, a.s., IČ: 272 74 055 ve výši 1 400 tis. Kč,
§ HC SLOVAN ÚSTÍ NAD LABEM spolek, IČ: 442 27 116 ve výši 5 300 tis. Kč
§ HOKEJ ÚSTÍ NAD LABEM s. r. o., IČ: 032 61 255 ve výši 400 tis. Kč
§ Basketbalový klub Ústí nad Labem z.s., IČ: 148 66 714 ve výši 2 300 tis. Kč
§ BASKETBALOVÝ KLUB ÚSTÍ N.L., a.s., IČ: 250 05 758 ve výši 2 500 tis Kč
§ SK VOLEJBAL Ústí nad Labem, z.s. – mládež, IČ: 266 32 217 ve výši 2 300 tis. Kč
§ SK VOLEJBAL Ústí nad Labem, z.s. – dospělí, IČ: 266 32 217 ve výši 2 500 tis. Kč
§ Florbal Ústí, z. s. - mládež, IČ: 014 95 615 ve výši 1 300 tis. Kč
§ Florbal Ústí, z. s. - dospělí, IČ: 014 95 615 ve výši 500 tis. Kč.

V rámci podpory dlouhodobě preferovaných, divácky atraktivních sportů jsou finanční
prostředky určeny na úhradu nákladů, spojených s řízením a realizováním sportovní činnosti
jednotlivých subjektů.

Preferované sporty a kluby, které je představují (hokej, fotbal, basketbal, volejbal
a florbal), reprezentují Statutární město Ústí nad Labem v nejvyšších republikových soutěžích.
Uvedené kluby organizují mládež a nabízejí sportovní volnočasové aktivity
pro děti všech věkových kategorií. Sportovní klání jednotlivých klubů jsou navštěvována
širokou veřejností z města Ústí nad Labem a okolí.

Všechny uvedené kluby působí na území Statutárního města již několik desetiletí
a historie jednotlivých klubů sahá až do období po druhé světové válce (vyjma florbalu).

Během svého působení byly vždy v menší či větší míře podporovány Statutárním městem Ústí
nad Labem. Svou širokou členskou základnou, především v mládežnické kategorii, přispívají
k rozvoji sportovních aktivit dětí a mládeže. Za dobu své existence kluby vychovaly ve svých
řadách nejednoho reprezentanta a špičkového sportovce.

Dle schváleného Programu na rok 2017 je počítáno s částkou 4 mil. pro Fotbalový klub Ústí
nad Labem, a.s. a 5 mil. pro HOKEJ ÚSTÍ NAD LABEM s. r. o. Na základě vyjádření Úřadu
pro ochranu hospodářské soutěže (viz příloha č. 1 důvodové zprávy) jsme požádali právní
kancelář o stanovisko k aplikaci pravidel pro poskytování veřejné podpory v oblasti sportu.
Do dnešního dne nemáme k dispozici jejich vyjádření. Z tohoto důvodu předkládáme
Zastupitelstvu města ke schválení částky ve výši 1,4 mil. pro Fotbalový klub Ústí nad Labem,
a.s. a 0,4 mil. pro HOKEJ ÚSTÍ NAD LABEM s. r. o.



Ad A2)
Vzor dotační smluvy obsahuje vytečkované úseky, ve kterých bude docházet ke změnám v
souvislosti s žádostí o dotaci (příjemce dotace, účel poskytnutí, čísla usnesení, čísla smlouvy a
termínu vyúčtování).

Vzor smluvy o poskytnutí dotace je předkládán Zastupitelstvu města Ústí nad Labem v
souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů; § 85, kdy
zastupitelstvu obce je vyhrazeno rozhodování o těchto majetkoprávních úkonech:

· § 85 písm. c) „poskytování dotací nad 50 000 Kč v jednotlivých případech občanským
sdružením, humanitárním organizacím a jiným fyzickým nebo právnickým osobám
působícím v oblasti mládeže, tělovýchovy a sportu, sociálních služeb, podpory rodin,
požární ochrany, kultury, vzdělávání a vědy, zdravotnictví, protidrogových aktivit,
prevence kriminality a ochrany životního prostředí“;

· § 85 písm. j) „uzavření smlouvy o přijetí a poskytnutí úvěru nebo půjčky, o poskytnutí
dotace, o převzetí dluhu, o převzetí ručitelského závazku, o přistoupení k závazku a
smlouvy o sdružení“.

V souladu se  zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, došlo k úpravám ve
smlouvě o poskytnutí dotace.

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

Tento materiál byl konzultován s Právním odborem - oddělením  právním.

Příloha důvodové zprávy:
1. Vyjádření ÚOHS ze dne 3. 10. 2016


