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Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo města po projednání 

A) s c h v a l u j e 

 
1. poskytnutí bezúročné zápůjčky FK Ústí nad Labem – mládež, z. s., IČ: 270 48 128, 

na zajištění předfinancování přeshraničního projektu SN – CZ 2020 – „Ve čtyřech 

jsme silní“ ve výši 1 mil. Kč se splatností do 31. 12. 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Důvodová zpráva: 
 

     Dne 9. 1. 2019 byla doručena žádost FK Ústí nad Labem – mládež, z. s.,  

IČ: 270 48 128 na poskytnutí finanční podpory – půjčky k předfinancování 

přeshraničního projektu SN-CZ 2020 – „Ve čtyřech jsme silní“ ve výši 1.000.000,- Kč. 

Jedná se o spolupráci fotbalových klubů SG Dynamo Dresden a FK Ústí nad Labem – 

mládež, z. s.  

Akce je 2. fází projektu SN CZ 2020 a je naplánována na období 42 měsíců, byla 

zahájena 1. 7. 2018. 

Projekt byl schválen v září 2016 a bankovní instituce nejsou schopné poskytnout 

finanční krytí subjektu FK Ústí nad Labem – mládež, z. s. jako neziskové organizaci. 

V rámci projektu se uskuteční mnoho akcí v samotném Ústí nad Labem  

(seriál mezinárodních mládežnických turnajů doprovázených multikulturním 

programem), tak i preshraniční akce včetně vzdělávání mladých fotbalistů,  

kteří se budou pohybovat mezi oběma městy díky tréninkovému vzdělávacímu 

procesu. 

Ve smlouvě bude uvedeno, že v případě nevrácení zápůjčky bude o tuto částku klub 

FK Ústí nad Labem – mládež, z. s. pokrácen v rámci podpory „Preferovaných sportů“ 

na další období. 

Komise mládeže a sportu Rady města Ústí nad Labem obdržela tuto žádost  

na své jednání dne 30. 1. 2019. 

Komise tuto žádost projednala a přijala toto usnesení:  

     Komise bere na vědomí žádost o finanční podporu – půjčku FK Ústí nad Labem – 

mládež, z. s., IČ: 270 48 128, a doporučuje souhlasit Radě města Ústí nad Labem  

a Zastupitelstvu města Ústí nad Labem schválit poskytnutí finanční podpory – 

půjčky na přeshraniční projekt SN CZ 2020 – „Ve čtyřech jsme silní“ s ohledem  

na platební možnosti FK Ústí nad Labem – mládež, z. s. Upozorňuje však, že je třeba 

v délce poskytnutí půjčky počítat s delším postupem vyúčtování a úhrady ze strany 

vyhlašovatele programu - Evropské unie. 

HLASOVÁNO:  PRO:   8  PROTI:   0 ZDRŽEL SE:   0 

 

V roce 2017 byla FK Ústí nad Labem – mládež poskytnuta zápůjčka na 1. fázi 

přeshraničního projektu SN – CZ 2020 – „Dvě země, dva jazyky spojené fotbalem“  

ve výši 1.000.000,- Kč se splatností do 31. 12. 2018. 

Tato zápůjčka byla řádně a včas splacena. 

 

     Rada města Ústí nad Labem tuto žádost projednala dne 4. 2. 2019 a usnesením  

č. 140/6R19 souhlasí s poskytnutím bezúročné zápůjčky FK Ústí nad Labem  

– mládež, z. s. a předkládá Zastupitelstvu města Ústí nad Labem tuto žádost  

ke schválení.  

 

Tento materiál byl konzultován s Právním odborem – oddělením právním.  

 



 

Program spolupráce, smlouva o poskytnutí dotace v rámci Programu spolupráce 

Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014 – 2020 je k nahlédnutí na Odboru 

kultury, sportu a sociálních služeb. 

 

Příloha: 

1. Žádost o finanční podporu (půjčku) přeshraničního projektu SN-CZ 2020  

– „Ve čtyřech jsme silní“ FK Ústí nad Labem – mládež, z. s. 

 


