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Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo města po projednání 

A) s c h v a l u j e 

 
1 .  poskytnutí dotace z rozpočtu roku 2019 odboru kultury, sportu a sociálních služeb  

určených na oblast ostatní činnosti a následné uzavření smlouvy s tímto subjektem 

takto: 

a)  Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje, IČ: 708 86 300, na akci 

„Mistrovství České republiky v požárním sportu“ ve výši  

300.000,- Kč 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Důvodová zpráva: 
 

Rada města Ústí nad Labem, na základě usnesení č. 397/15R/19 ze dne 3. 6. 2019, 

předkládá Zastupitelstvu města Ústí nad Labem ke schválení poskytnutí dotace  

dle níže uvedené důvodové zprávy: 

 

Na odbor kultury, sportu a sociálních služeb byla doručena žádost nad rámec dotačního 

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

Statutárního města Ústí nad Labem“ tohoto subjektu: 

 

 Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje, IČ: 708 86 300, na akci 

„Mistrovství České republiky v požárních sportech“ ve výši 300.000,- Kč. 

 

Komise mládeže a sportu Rady města Ústí nad Labem na svém jednání dne 22. 5. 2019 

tuto žádost projednala a doporučuje: 

 

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

schválit poskytnutí dotace uvedenému subjektu takto: 

 

 Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje, IČ: 708 86 300, na akci 

„Mistrovství České republiky v požárních sportech“ ve výši 300.000,- Kč. 

HLASOVÁNO:        ANO:  6       NE:  0      ZDRŽEL SE:   1 

 

Jednotlivé dotace nad 50 tis. Kč podléhají schválení Zastupitelstva města Ústí  

nad Labem podle § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění. 

 

Originál žádosti je přílohou tohoto materiálu. 

 

Tento materiál byl konzultován s Právním odborem – oddělením právním. 

 

Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje a Krajské sdružení hasičů Čech, Moravy  

a Slezska v letošním roce pořádá 48. Mistrovství České republiky v požárním sportu 

družstev HZS ČR a 66. Mistrovství Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska 

v požárním sportu za účasti České hasičské jednoty a Moravské hasičské jednoty. 

 

Tento svátek požárního sportu se bude konat 30. srpna až 1. září 2019 na Městském 

stadionu v Ústí nad Labem. 

 

Účastní se ho každoročně vítězná družstva profesionálních hasičů všech krajů a dále 

také vítězná družstva mužů a žen dobrovolných hasičů reprezentujících jednotlivé kraje 

Čech, Moravy a Slezska. 

 

Toto třídenní sportovní klání je vrcholem soutěžní sezóny požárního sportu. 

 

 



Mistrovství je velmi divácky atraktivní, celá akce je vysílána prostřednictvím 

internetové televize, Česká televize pořizuje záznam, který pak vysílá na ČT 4 sport,  

a jednotlivé týmy jsou přímo v místě podporovány stovkami fanoušků. 

 

Akce se každoročně účastní řada vzácných hostů z vedení ministerstva vnitra, 

vrcholných představitelů samosprávy, politické reprezentace kraje, vedení HZS ČR, 

představitelů spolků dobrovolných hasičů a též se této akce zúčastňují významné firmy. 

Mistrovství České republiky v požárním sportu se zúčastní na 560 soutěžících,  

dále cca 80 rozhodčích a 150 členů technické čety. 

 

Předpokládaná výše finančních prostředků vynaložených na tuto akci činí  

cca 3.240.000,- Kč, které budou pokryty z mimorozpočtových zdrojů od jednotlivých 

dárců a sponzorů. Dalším partnerem je Krajský úřad Ústeckého kraje 

v předpokládaném objemu 500.000,- Kč. 

 

Dotace poskytnutá statutárním městem Ústí nad Labem by sloužila k pokrytí částečné 

úhrady nákladů za ubytování a stravování účastníků, nákupy materiálu potřebného  

pro konání akce, pronájem prostor pro konání společenského večera pro účastníky 

soutěží a nákup cen pro soutěžící. 

 

Logo města bude umístěno ve vybraných oficiálních tiskovinách a dokumentech 

spojených s touto akcí, dále bude uvedeno statutární město Ústí nad Labem  

jako partner akce v průběhu konání včetně verbálního poděkování, dále poděkování  

na webových stránkách MRPS 2019. 

 

Další podporou statutárního města Ústí nad Labem je i spolupráce a součinnost  

při nutných záborech jednotlivých komunikací a parkovacích míst pro organizátory  

a aktéry soutěže a v neposlední řadě pro návštěvníky akce. 

 

 

 

 

 

Příloha č. 1 – Žádost o spolupráci a příspěvek z rozpočtu statutárního města Ústí  

nad Labem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


