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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) Table tennis Club Ústí nad Labem, z.s. (IČ 052 12 766) na částečnou
úhradu nákladů spojených s akcí „Vánoční turnaj ve stolním tenisu
s mezinárodní účastí“ ve výši 25.000,- Kč, s tím, že poskytnutá dotace
nebude použita na úhradu nákladů spojených s kulturním programem –
návštěvou kina

b) Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (IČ 44555601) na
částečnou úhradu nákladů spojených s akcí „Dny vědy a umění“ ve výši
30.000,- Kč

c) Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky,
zapsaný spolek, Oblastní odbočka v Ústí nad Labem (IČ 65399447) na
částečnou úhradu nákladů spojených s akcí „Klub moderních mužů a žen“



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“.
Příslušné komise Rady města Ústí nad Labem dle určených oblastí jednotlivé žádosti,
které jsou předmětem předloženého návrhu na usnesení, projednaly
s níže uvedenými závěry:

a) Table tennis Club Ústí nad Labem, z.s. (IČ 052 12 766)
Dne 7. 11. 2016 byla doručena Kanceláři primátorky žádost o dotaci výše
uvedeného subjektu ve výši 30.000,- Kč na akci „Vánoční turnaj ve stolním tenisu
s mezinárodní účastí“. Vánoční turnaj bude hrát mládež do 18 let i senioři 60+,
současně se turnaje účastní spřátelený oddíl z Schwarzenbergu ze SRN. Turnaje se
mohou zúčastnit i neregistrovaní hráči. Součástí turnaje bude prohlídka města Ústí
nad Labem zaměřená na kulturní program – návštěva kina.

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 25.000,- Kč, s tím, že poskytnutá dotace nebude použita na
úhradu nákladů spojených s kulturním programem – návštěvou kina (hlasováno: 7
pro - 0 proti – 0 zdržel se).

b) Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (IČ 44555601)
Dne 3. 3. 2016 byla doručena Kanceláři primátorky žádost o dotaci výše
uvedeného subjektu ve výši 30.000,- Kč na akci „Dny vědy a umění“. Akce
proběhla ve dnech 26. – 27. 4. 2016 v prostorách před OC FORUM v Ústí nad
Labem a v Hraničáři. Univerzita touto formou představila široké veřejnosti, žákům
ZŠ a studentům SŠ populární formou všechny své fakulty, jejich činnost a
úspěchy, kterých v uplynulém čtvrtstoletí dosáhly. V letech 2014 a 2015 se tyto
dny konaly v atriu Magistrátu města Ústí nad Labem.
Školská komise RM tuto žádost projednala a doporučuje Zastupitelstvu města Ústí
nad Labem v kompetenci Rady města Ústí nad Labem akci finančně podpořit ve
výši 30.000,- Kč (hlasováno: 9 pro – 0 proti – 2 zdržel se).

c) Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky, zapsaný
spolek, Oblastní odbočka v Ústí nad Labem (IČ 65399447)
Dne 12. 10. 2016 byla doručena Kanceláři primátorky žádost o dotaci výše
uvedeného subjektu ve výši 6 300,- Kč na akci „Klub moderních mužů a žen“.
Jedná se o skupinová setkání osob s těžkým zrakovým postižením, která probíhají
jednou měsíčně a jsou tematicky zaměřena na trénink aktivit běžných
každodenních činností (sebeobsluha, trávení volného času, prostorová orientace a
samostatný pohyb, čtení a psaní Braillova písma). Současně probíhá edukace



v historii problematiky osob s těžkým zrakovým postižením. Žádost je
nasměrována na spolufinancování setkání v říjnu, listopadu a prosinci.

Komise RM pro sociálně zdravotní problematiku a místní Agendu 21 tuto žádost
projednala a doporučuje Zastupitelstvu města Ústí nad Labem v kompetenci Rady
města Ústí nad Labem akci podpořit ve výši 6 300,- Kč. (hlasováno: 5 pro - 0 proti –
0 zdržel se).

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

Tento materiál byl konzultován s Právním odborem – oddělením právním.


