
 

 

 

jednání Zastupitelstva 

města Ústí nad Labem 
 

 

dne:                                                                                              bod programu: 

18. 2. 2019  10 

                                                                                                  

 

věc : 
 

Poskytnutí dotací v oblasti sportu z rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem v roce 

2019 – Mimořádné žádosti o dotace 

 

 

 

důvod předložení: 

 Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích 

 

 

zpracoval: 

  Pavlína Veselá,  referentka OKSS 

  Ing. Martin Kohl vedoucí OKSS 
 

 

 

předkládá: 

 Ing. Věra Nechybová, 1. náměstkyně primátora 

 

 

projednáno: 
 

  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 2019 Odboru kultury, sportu a sociálních služeb 

v oblasti sportu – Mimořádné žádosti o dotaci – Mimořádné žádosti nad rámec  

a následné uzavření smlouvy s tímto subjektem: 

 

a) Česká unie boxerů profesionálů, z. s. (zkráceně ČUBP), IČ: 005 40 641,  

na akci „Mezinárodní galavečer profesionálního boxu“ ve výši  

300.000,- Kč  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Důvodová zpráva: 
 

Rada města Ústí nad Labem na základě usnesení č. 139/6R19 ze dne 4. 2. 2019 

předkládá Zastupitelstvu města Ústí nad Labem návrh na rozdělení finančních 

prostředků v oblasti sportu – Mimořádné žádosti o dotaci – H4) Mimořádné žádosti  

nad rámec. 

 

Na odbor kultury, sportu a sociálních služeb byla doručena žádost v oblasti sportu – 

kategorie osmé –Mimořádné žádosti o dotaci tohoto subjektu: 

 

H4) Mimořádné žádosti nad rámec: 

 Česká unie boxerů profesionálů, z. s. (zkráceně ČUBP), IČ: 005 40 641, na akci 

„Mezinárodní galavečer profesionálního boxu“ ve výši 300.000,- Kč 

 

Komise mládeže a sportu Rady města Ústí nad Labem na svém jednání dne 30. 1. 2019 

tuto žádost projednala a v souladu s „Programem pro poskytování dotací v oblasti 

SPORTU v roce 2019 z rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem“,  

doporučila Radě města Ústí nad Labem souhlasit s poskytnutím dotace níže 

uvedenému subjektu takto: 

 

 Česká unie boxerů profesionálů, z. s. (zkráceně ČUBP), IČ: 005 40 641, na akci 

„Mezinárodní galavečer profesionálního boxu“ ve výši 300.000,- Kč 

HLASOVÁNO:      ANO: 8         NE: 0         ZDRŽEL SE: 0 

 

 

Rada města Ústí nad Labem doporučuje v souvislosti s významem, rozsahem  

a unikátností akce Zastupitelstvu města Ústí nad Labem schválit poskytnutí dotace 

výše uvedenému subjektu v plném rozsahu, tj. ve výši 300.000,- Kč. 

 

Jednotlivé dotace nad 50 tis. Kč podléhají schválení Zastupitelstvu města  

Ústí nad Labem podle § 85 písm. c) zákona č. 128/200 Sb., o obcích, v platném znění. 

 

Znění smlouvy o poskytnutí dotací v oblastech podpory sportu bylo schváleno Radou 

města Ústí nad Labem dne 12. 9. 2018, usnesením č. 544/18. 

 

Žádost Česká unie boxerů profesionálů, z. s. (zkráceně ČUBP): 

Jedná se o akci velkého rozsahu nejen pro sportovce, ale i pro sportovní veřejnost. 

Svým mediálním rozsahem jde o jedinečnou a unikátní prezentaci Statutárního města 

Ústí nad Labem. Akce bude přenášena živě v TV (O₂ TV Sport) a Live stream  

na internetu. Hlavním zápasem bude obhajoba titulu mistryně světa organizace WBC 

Fabiány Bytygi. Druhým titulovým zápasem bude obhajoba titulu mistra ČR v nejtěžší 

váhové kategorii. S držitelem tohoto titulu Pavlem Šourem bude bojovat Ústecký boxer 

Tomáš Šálek. Na programu je ještě dalších 8 duelů domácích a zahraničních boxerů. 

 

Tento materiál byl konzultován s Právním odborem - oddělením  právním.   
 


