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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města po projednání

A ) s ch va lu j e

1. poskytnutí dotací z rozpočtu roku 2017 Odboru kultury, sportu a sociálních služeb,
určených na oblast sportu „Akce sportovního kalendáře“ a následné uzavření smluv
s jednotlivými subjekty takto:
a) Česká asociace skateboardingu z. s. (IČ 22820752) na částečnou úhradu

nákladů spojených s akcí „Skate Contest Ústí nad Labem 2017“ ve výši
46.000,- Kč

b) MEATWAY s.r.o. (IČ 04436831) na částečnou úhradu nákladů spojených
s akcí „BEAUTIFUL AND STRONG“ ve výši 26.000,- Kč

c) Taneční skupina Freedom z.s. (IČ 22670904) na částečnou úhradu nákladů
spojených s akcí „MISTROVSTVÍ SVĚTA STREET DANCE SHOW
A SVĚTOVÝ POHÁR DISCO DANCE 2017“ ve výši 300.000,- Kč

d) TJ Chemička Ústí nad Labem – oddíl plavání p.s. (IČ 05781191) na částečnou
úhradu nákladů spojených s akcí „Závody mládeže – Memoriál Zdeňka
Vaněčka“ ve výši 48.000,- Kč

e) VCC Ústí nad Labem, spolek (IČ 02853906) na částečnou úhradu nákladů
spojených s akcí „Jízda veteránů do vrchu“ ve výši 28.000,- Kč.



Důvodová zpráva:
V souladu s „Programem pro poskytování dotací v oblasti SPORTU v roce 2017 z rozpočtu
Statutárního města Ústí nad Labem“ (dále jen „Program“) předkládáme Zastupitelstvu města
Ústí nad Labem návrh na rozdělení finančních prostředků v rámci schváleného rozpočtu
města Ústí nad Labem v oblasti sportu – „Akce sportovního kalendáře“.

Jedná se o konkrétní, krátkodobé a časově omezené akce uspořádané na území Statutárního
města Ústí nad Labem. Žadatelem o dotaci musí být hlavní organizátor akce (z této
podmínky může KMS RM udělit výjimku).

Minimální výše jednotlivě poskytnuté dotace činí 10.000,- Kč.
Maximální výše jednotlivě poskytnuté dotace činí 50.000,- Kč (z tohoto může KMS RM
udělit výjimku).

Výše finančního objemu pro tuto dotační kategorii činí 1.500.000,- Kč.
Částka určená k přerozdělení je ve výši 448.000,- Kč.

Komise mládeže a sportu RM dne 7. 3. 2017 projednala žádosti nad 50 tis. Kč a v souladu
s Programem doporučuje subjekty podpořit takto:

AdA1)
a) Česká asociace skateboardingu z.s. (IČ 22820752)
Dne 24. 1. 2017 byla doručena na Odbor kultury, sportu a sociálních služeb (dále jen
„OKSS“) žádost o dotaci výše uvedeného subjektu ve výši 84.500,- Kč na akci „Skate
Contest Ústí nad Labem 2017“.
Akce se uskuteční ve skateparku Ústí nad Labem (Skorotická ul.). Závod je rozdělen na
dvě poloviny – pro začátečníky a pro pokročilé. Startovat mohou i děti (Day for Kids).
Závodit se bude v disciplínách Street a Bowl z důvodu využití možností skateparku.
Předpokládaná účast je celkem 100 jezdců z ČR a SR. Předpokládaný termín akce
červenec/srpen 2017.
KMS RM tuto žádost projednala a na základě hodnotících kritérií (20/10/15/10)
doporučuje Radě města Ústí nad Labem a Zastupitelstvu města Ústí nad Labem akci
finančně podpořit ve výši 46.000,- Kč.
(hlasováno: 8 pro - 0 proti – 0 zdržel se).

b) MEATWAY s.r.o. (IČ 04436831)
Dne 28. 2. 2017 byla doručena na OKSS žádost o dotaci výše uvedeného subjektu ve výši
85.000,- Kč na akci „BEAUTIFUL AND STRONG“.
Jedná se již o 3. ročník soutěže kulturistiky a fitness v kategoriích – váhová kulturistika,
klasická kulturistika, body fitness, physic muži aj. Akce se uskuteční dne 14. 10. 2017.
KMS RM tuto žádost projednala a na základě hodnotících kritérií (0/10/0/20) doporučuje
Radě města Ústí nad Labem a Zastupitelstvu města Ústí nad Labem akci finančně podpořit
ve výši 26.000,- Kč.
(hlasováno: 5 pro - 0 proti – 3 zdržel se).

c) Taneční skupina Freedom z.s. (IČ 22670904)
Dne 28. 2. 2017 byla doručena na OKSS žádost o dotaci výše uvedeného subjektu ve výši



500.000,- Kč na akci „MISTROVSTVÍ SVĚTA STREET DANCE SHOW A SVĚTOVÝ
POHÁR DISCO DANCE 2017“.
Akce se uskuteční na Zimním stadionu v Ústí nad Labem ve dnech 21. – 24. 9. 2017. Jedná
se o prestižní mezinárodní taneční soutěž, které se budou účastnit tanečníci a taneční
kolektivy z jednotlivých zemí celého světa, které jsou členem IDO a dále tanečníci dětské
(6-11 let), juniorské (11-15 let) a hlavní (15 a více) věkové kategorie. Světový pohár disco
dance je otevřená soutěž pro tanečníky celého světa. Předpokládaný počet 2500 účastníků
a 6000 diváků.
KMS RM uděluje výjimku z ustanovení čl. III B tohoto Programu (maximální výše
jednotlivě poskytnuté dotace činí 50.000,- Kč).
KMS RM tuto žádost projednala a na základě hodnotících kritérií (20/0/20/20) doporučuje
Radě města Ústí nad Labem a Zastupitelstvu města Ústí nad Labem akci finančně podpořit
ve výši 300.000,- Kč. (hlasováno: 8 pro - 0 proti – 0 zdržel se)

d) TJ Chemička Ústí nad Labem – oddíl plavání p.s. (IČ 05781191)
Dne 24. 2. 2017 byla doručena na OKSS žádost o dotaci výše uvedeného subjektu ve výši
80.500,- Kč na akci „Závody mládeže – Memoriál Zdeňka Vaněčka“.
Ve dnech 13. – 14. 5. 2017 se uskuteční již 48. ročník tradičních plaveckých závodů (od
roku 2014 jsou věnovány památce Z. Vaněčka). Soutěže se každoročně účastní přes 20
klubů ČR a příhraničních klubů SRN. Startuje zde 350 až 400 závodníků - převážně
mládeže do 18 let.
KMS RM tuto žádost projednala a na základě hodnotících kritérií (20/20/20/0) doporučuje
Radě města Ústí nad Labem a Zastupitelstvu města Ústí nad Labem akci finančně podpořit
ve výši 48.000,- Kč. (hlasováno: 6 pro - 0 proti – 2 zdržel se)

e) VCC Ústí nad Labem, spolek (IČ 02853906)
Dne 28. 2. 2017 byla doručena na OKSS žádost o dotaci výše uvedeného subjektu ve výši
70.000,- Kč na akci „Jízda veteránů do vrchu“.
V září 2017 se bude konat druhý ročník obnovené ústecké akce. V loňském roce se na
Mírovém náměstí sjelo na 42 historických vozidel vyrobených do roku 1986. Pro letošní
rok se předpokládá účast vozidel z klubů severních a středních Čech a dále ze SRN.
Součástí akce je i doprovodný program pro rodiny s dětmi.
KMS RM tuto žádost projednala a na základě hodnotících kritérií (10/10/0/20) doporučuje
Radě města Ústí nad Labem a Zastupitelstvu města Ústí nad Labem akci finančně podpořit
ve výši 28.000,- Kč. (hlasováno: 5 pro - 1 proti – 2 zdržel se)

Znění smluv o poskytnutí dotací pro rok 2017 uzavírané mezi Statutárním městem
Ústí nad Labem a příjemci dotací v oblastech podpory sportu, volnočasových aktivit,
kultury a sociálních služeb, bylo schváleno Zastupitelstvem města Ústí nad Labem dne
12. 12. 2016 usnesením č. 387/16.

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

Tento materiál byl konzultován s Právním odborem - oddělením  právním.


