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Poskytnutí dotace v oblasti sportu z rozpočtu Statutárního města Ústí nad Labem v roce
2017 „Mimořádné žádosti o dotace“
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Komise mládeže a sportu Rady města dne 7. 3. 2017
Právní odbor – právní oddělení

přizváni k jednání:



Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města po projednání

A ) s ch va lu j e

1. poskytnutí dotace z rozpočtu roku 2017 Odboru kultury, sportu a sociálních služeb,
určených na oblast sportu „Mimořádné žádosti o dotace“ a následné uzavření
smlouvy se subjektem Klub vodních motoristů – BRNÁ, z.s. (IČ 00526916)
na částečnou úhradu nákladů spojených s činností „Údržba loděnice – Brná“
ve výši 5.000,- 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 – „Mimořádné žádosti o dotace“.

Klub vodních motoristů – BRNÁ, z.s. (IČ 00526916)
Dne 27. 2. 2017 byla doručena na OKSS žádost o dotaci výše uvedeného subjektu ve výši
86.000,- Kč na činnost „Údržba loděnice – Brná“ (příloha v elektronické podobě).

Žádost byla podána do nové podkategorie „Správa a údržba sportovišť v majetku
sportovních klubů a jednot“. Jedná se podporu drobných oprav a údržbových prací
v majetku sportovních klubů. Finanční objem na tento titul je 200.000,- Kč. Výše
finančního příspěvku se stanovuje na základě hodnotících kritérií.

Minimální výše jedné dotace činí 5.000,- Kč a maximální výše jednotlivé dotace činí
40.000,- Kč.

Subjekt podal žádost na rekonstrukci objektu Klubu vodních motoristů – BRNÁ, z.s.
z důvodu častých povodní. Jedná se o výměnu oken (demontáž a montáž oken, zednické
začištění), rekonstrukce kuchyně (výměna kuchyně + instalatérské, elektrikářské,
obkladačské práce). Součástí žádosti jsou i náklady na kácení 5 vzrostlých topolů černého
na pozemku v ulici Říční. Kácení předmětných stromů bude provedeno na základě
vydaného povolení ke kácení stromů (povolení již bylo vydáno OŽP MmÚ).

Komise tuto žádost projednala, na svém jednání dne 7. 3. 2017, a na základě hodnotících
kritérií (0/5) je předpokládaná výše poskytnutí dotace 5.000,- Kč (0/5 → 12,5%).

Na základě hlasování (hlasováno: 4 pro - 1 proti – 3 zdržel se) KMS RM nedospěla
k jednoznačnému závěru.

Na základě usnesení č. 208/17 Rady města Ústí nad Labem ze dne 22. 3. 2017 bylo
rozhodnuto o poskytnutí dotace výše uvedenému subjektu ve výši 5.000,- Kč

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.

Originál žádosti je k dispozici na Odboru kultury, sportu a sociálních služeb.

Tento materiál byl konzultován s Právním odborem - oddělením  právním.

Příloha v elektronické podobě:

1. Žádost Klubu vodních motoristů – BRNÁ, z.s.


