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Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo města po projednání 

A )  s ch va lu j e  

1. poskytnutí dotací z rozpočtu roku 2019 Odboru kultury, sportu a sociálních služeb, 

určených na oblast volnočasových aktivit „Celoroční volnočasová činnost dětí a 

mládeže do 18 let“ a následné uzavření smluv s jednotlivými subjekty takto:  

a) Junák – český skaut, středisko Šíp Neštěmice, z. s. (IČ 442 27 892) na 

částečnou úhradu nákladů spojených s činností ve výši 77.200,- Kč 

b) Junák – český skaut, středisko Ústí nad Labem, z. s. (IČ 442 27 094) na 

částečnou úhradu nákladů spojených s činností ve výši 62.725,- Kč 

c) Pionýr, z. s. – Pionýrská skupina Dravci (IČ 706 93 501) na částečnou úhradu 

nákladů spojených s činností ve výši 105.185,- Kč 

d) YMCA Ústí nad Labem (IČ 265 33 839) na částečnou úhradu nákladů 

spojených s činností ve výši 124.485,- Kč. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



Důvodová zpráva: 
 

Zastupitelstvu města Ústí nad Labem předkládáme návrh na přerozdělení finančních 

prostředků v rámci schváleného rozpočtu Odboru kultury, sportu a sociálních služeb (dále 

jen „OKSS“) dle dotačního „Programu pro poskytování dotací v oblasti 

VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT v roce 2019 z rozpočtu statutárního města Ústí nad 

Labem“ (dále jen „Program“) schváleného dne 12. 9. 2018 usnesením č. 555/18. 

Dotační kategorie – „Celoroční volnočasová činnost dětí a mládeže do 18 let“ 

Pro rok 2019 činí výše finančního objemu této dotační kategorie 500 tis. Kč.  

Dotaci je možno poskytnout na podporu celoroční volnočasové a pohybové aktivity 

nesoutěžního zaměření, kde nejsou účastníci registrovaní ve sportovních organizacích a 

svazech. 

Subjekt v rámci celoroční volnočasové činnosti dětí a mládeže do 18 let může podat 

maximálně jednu žádost za daný kalendářní rok. V případě subjektu s více volnočasovými 

odvětvími se omezení týká jednotlivých volnočasových odvětví. 

Dotace se poskytuje na: 

- členy s trvalým bydlištěm na území SMÚ 

- docházkou na organizované volnočasové aktivity minimálně 1x týdně  

- účastí alespoň na jedné volnočasové aktivitě pořádané subjektem za dané pololetí. 

Dotace se přiděluje organizaci na základě vyplněného formuláře žádosti (včetně povinných 

příloh). Součástí žádosti musí být seznam členů s uvedením jména, příjmení, adresy a data 

narození (rozhodný je ročník narození – člen dosáhne v roce 2019 maximálně věku 18 let). 

Výše dotace na jednoho člena dle schváleného Programu činí 900,- Kč.  

Na základě původního propočtu celkové členské základny a výše dotace na jednoho člena 

(518 členů x 900,- Kč na osobu = 466.200,- Kč) došla Komise mládeže a sportu Rady 

města Ústí nad Labem (dále jen „KMS RM“) k závěru přerozdělit celou alokovanou výši 

500 tis. Kč na tuto dotační kategorii a to navýšením z původní částky 900,- Kč na 965,- Kč 

na jednoho člena. Novým propočtem bude přerozděleno celkem 499.870,- Kč. 

(hlasováno: 8 pro - 0 proti – 0 zdržel se). 

Tuto změnu schválila Rada města Ústí nad Labem dne 25. 2. 2019, usnesením č. 

185/8R/19. 

Na OKSS bylo doručeno celkem 9 žádostí do této dotační kategorie.  KMS RM na svém 

jednání dne 30. 1. 2019 projednala všechny žádosti a v souladu s Programem doporučuje 

subjekty podpořit v celkové výši 499.870,- Kč. 

KMS RM na základě schváleného Programu doporučuje Radě města Ústí nad Labem 

schválit poskytnutí dotací v celkové výši 130.275,- Kč a Zastupitelstvu města Ústí nad 

Labem schválit poskytnutí dotací v celkové výši 369.595,- Kč (viz příloha č. 1 důvodové 

zprávy). 

(hlasováno: 8 pro - 0 proti – 0 zdržel se) 

 



Zastupitelstvu města Ústí nad Labem jsou předloženy ke schválení pouze žádosti nad 

50 tis. Kč (viz příloha č. 1 důvodové zprávy).  

Jednotlivé dotace nad 50 tis. Kč podléhají schválení Zastupitelstvu města podle § 85 písm. 

c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů. 

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

Tento materiál byl konzultován s Právním odborem – oddělením právním.  

 

 

Příloha: 

1. Tabulka – Celoroční volnočasová činnost dětí a mládeže do 18 let 

  

 

 


