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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města po projednání

A ) s ch va lu j e

1. zvýšení poskytnuté dotace z finančních prostředků rozpočtu roku 2019 Odboru
kultury, sportu a sociálních služeb, určených na oblast sportu „Akce mimořádného
významu pro statutární město Ústí nad Labem“ pro subjekt Sportovní klub policie
Sever Ústí nad Labem, z.s. (IČ 442 26 306), ve výši 100 tis. Kč na celkovou výši
dotace 300 tis. Kč a následné uzavření dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace,
jejímž účelem je částečná úhrada nákladů spojených s akcí „50. ročník GRAND
PRIX města Ústí nad Labem v boxu“.



Důvodová zpráva:
Dne 15. 4. 2019 schválilo Zastupitelstvo města Ústí nad Labem, v rámci usnesení
č. 43/4Z/19 poskytnutí dotace ve výši 200.000,- Kč na částečnou úhradu nákladů
spojených s akcí „50. ročník GRAND PRIX města Ústí nad Labem v boxu“ pro subjekt
Sportovní klub policie Sever Ústí nad Labem z.s. (IČ 442 26 306).

Dne 15. 5. 2019 byla doručena žádost o navýšení finančního příspěvku na akci
„50. ročník GRAND PRIX města Ústí nad Labem v boxu“ o 100 tis. Kč na celkovou výši
dotace 300 tis. Kč. Součástí žádosti je podrobný rozpočet akce.

Vzhledem k tomu, že se v letošním roce uskutečnil jubilejní 50. ročník této akce, požádal
organizátor o účast „A reprezentace“ Kuby, v jejichž řadách startují medailisté z OH, MS,
kontinentu i mistři Kuby. Na základě startu kubánské reprezentace
se na turnaj přihlásilo rekordních 29 zemí mezi nimi i nováčci – Austrálie, Brazílie,
Kanada, Ekvádor, Korea, Maroko, Nepál, Seychely, Tádžikistán a Thajsko.

Kuba svůj přílet podmínila úhradou veškerých cestovních nákladů – letenky
pro 8 boxerů a 2 trenéry ve výši 246.430,- Kč. Ostatní účastnické země si náklady
na dopravu hradí samy, organizátor hradí pouze ubytování a stravu.

Navýšení dotace o 100 tis. Kč je na úhradu zvýšených a neočekávaných nákladů
za letenky pro účastníky Kuby.

Komise mládeže a sportu RM po projednání navrhuje nalézt finanční zdroje a zvýšit
dotaci o požadovanou výši 100 tis. Kč, tj. celkem na 300 tis. Kč.

V rozpočtu odboru kultury, sportu a sociálních služeb byla vytvořena rezerva, jejíž část
navrhujeme převést do oblasti sportu „Akce mimořádného významu pro statutární město
Ústí nad Labem“ na zajištění zdrojů pro výše uvedený účel.

Originál žádosti je k dispozici na Odboru kultury, sportu a sociálních služeb.
Tento materiál byl konzultován s Právním odborem – oddělením právním.

Příloha důvodové zprávy v el. podobě
1. Žádost o navýšení dotace - Sportovní klub policie Sever Ústí nad Labem, z.s.


