
 

 

jednání Zastupitelstva 

města Ústí nad Labem 
 

 

dne:                                                                                              bod programu: 

15. 4. 2019  5 

                                                                                                  

 

věc : 

Poskytnutí dotací v roce 2019 v oblasti sportu „Akce mimořádného významu pro 

statutární město Ústí nad Labem“ 

 

 

důvod předložení: 

Zákon 128/2000 Sb., o obcích 

 

 

zpracoval: 

Bc. Gabriela Krčilová, referentka OKSS 

Ing. Martin Kohl, vedoucí OKSS 

 

 

předkládá: 

 

Ing. Věra Nechybová, I. náměstkyně primátora 

 

 

projednáno: 
 

Rada města Ústí nad Labem dne 25. 2. 2019, č. usn. 182/8R/19 

Komise mládeže a sportu Rady města dne 30. 1. 2019  

Právní odbor – právní oddělení 

 

přizváni k jednání: 

 

 

 



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 sportu „Akce mimořádného významu pro statutární město Ústí 

nad Labem“ a následné uzavření smluv s jednotlivými subjekty takto:  

a) Aeroklub Ústí nad Labem z.s. (IČ 183 81 928) na částečnou úhradu nákladů 

spojených s akcí „Ústecké nebe plné letadel 2019“ ve výši 100.000,- Kč 

b) Athletic Club Ústí nad Labem z.s. (IČ 270 43 584) na částečnou úhradu 

nákladů spojených s akcí „Grand Prix Ústí nad Labem v atletice 2019“ ve výši 

200.000,- Kč 

c) CRAZY Production s.r.o. (IČ 283 63 086) na částečnou úhradu nákladů 

spojených s akcí „7. Festival dřeva“ ve výši 100.000,- Kč 

d) FINCORP s.r.o. (IČ 250 28 057) na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí 

„50. Mezinárodní taneční festival 2019“ ve výši 300.000,- Kč 

e) Geometry Prague, s.r.o. (IČ 257 16 964) na částečnou úhradu nákladu 

spojených s akcí „RunTour Ústí nad Labem 2019“ ve výši 250.000,- Kč 

f) Městský plavecký klub Ústí nad Labem z.s. (IČ 266 47 567) na částečnou 

úhradu nákladů spojených s akcí „VELKÁ CENA Ústí nad Labem v plavání“ 

ve výši 100.000,- Kč 

g) Mgr. Michal Neustupa (IČ 014 95 101) na částečnou úhradu nákladů spojených 

s akcí „Milada Run 2019“ ve výši 150.000,- Kč 

h) SK KAMURA RYU SHOTOKAN z.s. (IČ 661 10 351) na částečnou úhradu 

nákladů spojených s akcí „XXXII.CZECH OPEN KARATE CUP 2019“ ve 

výši 200.000,- Kč  

i) SPORT UNION, z.s. (IČ 445 54 044) na částečnou úhradu nákladů spojených 

s akcí „51. GRAND PRIX NORTHBOHEMIA karate“ ve výši 200.000,- Kč 

j) Sportovní klub policie Sever Ústí nad Labem z.s. (IČ 442 26 306) na částečnou 

úhradu nákladů spojených s akcí „50. ročník GRAND PRIX města Ústí nad 

Labem v boxu“ ve výši 200.000,- Kč 

k) TJ Chemička Ústí nad Labem – oddíl rychlostní kanoistika p.s. (IČ 057 80 853) 

na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí „Závod dračích lodí – Den Labe“ 

ve výši 100.000,- Kč 

l) Ústecká freeridová organizace, z.s. (IČ 226 70 238) na částečnou úhradu 

nákladů spojených s akcí „UL-LET 2019“ ve výši 190.000,- Kč 

m) Mgr. Jan Vácha (nar. 1981) na částečnou úhradu nákladů spojených 

s akcí „Cyklozávod Milada 2019“ ve výši 110.000,- Kč 

n) Xterra squadra s.r.o. (IČ 273 29 259) na částečnou úhradu nákladů spojených 

s akcí „Miladatlon 2019“ ve výši 100.000,- Kč 

B )  n es ch va lu j e   

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

určených na oblast sportu „Akce mimořádného významu pro statutární město Ústí 

nad Labem“ a s následné uzavření smluv s jednotlivými subjekty takto:  



a) BASTA CHEERLEADERS, z.s. (IČ 054 22 698) na částečnou úhradu nákladů 

spojených s akcí „7. BASTA CHEER CUP Ústí n.L.“ ve výši 262.000,- Kč 

b) Ústecká freeridová organizace, z.s. (IČ 226 70 238) na částečnou úhradu 

nákladů spojených s akcí „POHYB dětem“ ve výši 100.000,- Kč. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Důvodová zpráva: 
 

Zastupitelstvu města Ústí nad Labem předkládáme návrh na přerozdělení finančních 

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

dotačního „Programu pro poskytování dotací v oblasti SPORTU v roce 2019 z rozpočtu 

statutárního města Ústí nad Labem“ (dále jen „Program“) schváleného dne 12. 9. 2018 

usnesením č. 554/18. 

Dotační kategorie - „Akce mimořádného významu pro statutární město Ústí nad 

Labem“ 

Dotaci je možno poskytnout na realizaci konkrétní, krátkodobé a časově omezené akce 

mimořádného významu pro statutární město Ústí nad Labem s celorepublikovou i 

mezinárodní účastí.  

Jde především o akce pravidelně pořádané na území statutárního města Ústí nad Labem a 

v okolí jezera Milada s velkou účastí startujících sportovců i atraktivitou pro širokou 

veřejnost. 

Pro rok 2019 činí výše finančního objemu této dotační kategorie 2.300 tis. Kč.  

Do této dotační kategorie bylo v rámci dotační výzvy v oblasti sportu pro rok 2019 na 

Odbor kultury, sportu a sociálních služeb (dále jen „OKSS“) doručeno 16 žádostí.  

Oproti loňskému roku došlo k mírnému nárůstu podaných žádostí v této dotační kategorii, 

a to na základě podmínky v dotační kategorii „Akce sportovního kalendáře“, kdy 

maximální výše jednotlivě požadované a poskytnuté dotace činí 50 tis. Kč. Subjekty 

požadující dotace vyšší než 50 tis. Kč automaticky podávaly žádosti do této dotační 

kategorie.     

Komise mládeže a sportu Rady města Ústí nad Labem (dále jen „KMS“) na svém jednání 

dne 30. 1. 2019 všechny došlé žádosti projednala a na základě definice dotační kategorie 

„Akce mimořádného významu pro statutární město Ústí nad Labem“ nesouhlasila u dvou 

subjektů s poskytnutím finančních prostředků a doporučuje žádosti podpořit v dotační 

kategorii „Akce sportovního kalendáře“. Oba subjekty v rámci dotační výzvy pro rok 

2019 podaly žádosti na stejnou akci i do dotační kategorie „Akce sportovního kalendáře“ 

ve které byly podpořeny v maximální výši 50 tis. Kč. Jedná se o subjekt BASTA 

CHEERLEADERS, z.s. (IČ 054 22 698) na akci „7. BASTA CHEER CUP Ústí n.L.“ a 

subjekt Ústecká freeridová organizace, z.s. (IČ 226 70 238) na akci „POHYB dětem“ (viz 

návrh na usnesení bod B). 

 

KMS RM na svém jednání dne 30. 1. 2019 na základě schváleného Programu doporučuje 

Radě města Ústí nad Labem souhlasit a Zastupitelstvu města Ústí nad Labem schválit 

poskytnutí dotací v celkové výši 2.290 tis. Kč. 

Na základě usnesení Rady města Ústí nad Labem ze dne 25. 2. 2019 č. 182/8R/19 bylo 

rozhodnuto o poskytnutí dotací v celkové výši 2.300 tis. Kč (viz návrh na usnesení bod 

A). 

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 – Akce mimořádného významu pro statutární město Ústí nad Labem 

 

 

 




