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Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo města po projednání 

A) s c h v a l u j e 

 
1. poskytnutí dotací z rozpočtu roku 2016 odboru kultury, sportu  

a sociálních služeb v oblasti sportu – „Akce mimořádného významu  

pro Statutární město Ústí nad Labem“ a následné uzavření smluv s těmito 

subjekty takto: 

a) ALK s. r. o., IČ: 271 53 681, na akci „All Stars Game 2016“ ve výši 

90.000,- Kč 

b) Athletic Club Ústí nad Labem o. s., IČ: 270 43 584, na akci „GRAND 

PRIX ÚSTÍ NAD LABEM V ATLETICE 2016“ ve výši 150.000,- Kč 

c) Mgr. Jan Vácha, RČ: 810828/3447, na akci „Cyklozávod jezero Milada 

2016“ ve výši 120.000,- Kč 

d) SPORTOVNÍ KLUB KAMURA RYU SHOTOKAN, IČ: 661 10 351,  

na akci „XXIX. CZECH KARATE OPEN CUP 2016 – GRAND PRIX 

KARATE ÚSTÍ N. L.“ ve výši 50.000,- Kč 

e) TJ Chemička Ústí nad Labem, IČ: 005 55 061, na akci „Závod dračích 

lodí – Den Labe“ ve výši 80.000,- Kč 

f) Ústecká freeridová organizace, o. s., IČ: 226 70 238, na akci  

„UL – LET 2016“ ve výši 200.000,- Kč 

 

2. poskytnutí dotace z rozpočtu roku 2016 odboru kultury, sportu  

a sociálních služeb určených na oblast sportu „Mimořádné žádosti  

o dotaci“ a následné uzavření smlouvy s tímto subjektem: 

a) Oldřich Koza, RČ: 650107/2149, bytem Malečov 16, 403 27 Ústí  

nad Labem, na akce „Helsinki International Masters Indoor Beach Volley 

Tournament, Master Beach Volley Cap d′Agde, Slavanské země Cup“  

ve výši 50.000,- Kč 

 

 

  

B) r e v o k u j e 

 

1.   usnesení Zastupitelstva města Ústí nad Labem č. 140/15 ze dne 2. 12. 2015 

v bodě A) odst. 1 písm l) a to v celém rozsahu 

 

 

 

  
 



 

Důvodová zpráva: 
 

Ad A) V souladu s „Programem pro poskytování dotací v oblasti SPORTU v roce 

2016 z rozpočtu Statutárního města Ústí nad Labem“ (dále jen „Program“)  

a usnesením Rady města Ústí nad Labem ze dne 10. 2. 2016, usnesením č. 89/16, 

předkládáme Zastupitelstvu města Ústí nad Labem návrh na rozdělení finančních 

prostředků v rámci schváleného rozpočtu města Ústí nad Labem v oblasti Ostatní 

sport:  

 „Akce mimořádného významu pro Statutární město Ústí nad Labem“ 

 „Mimořádné žádosti o dotaci“ 

 

 

1. Akce mimořádného významu pro Statutární město Ústí nad Labem 

 

Rozpočet na rok 2016 na tuto kategorii dotačního programu činí 1 500 000,- Kč. 

 

Do řádného termínu 30. 1. 2016 bylo na Odbor kultury, sportu a sociálních služeb 

doručeno 10 žádostí kategorie dotačního programu „Akce mimořádného významu 

pro Statutární město Ústí nad Labem“. 

 

Komise mládeže a sportu Rady města Ústí nad Labem na svém jednání dne  

2. 2. 2016 všechny tyto žádosti projednala a předložila Radě města Ústí  

nad Labem k udělení souhlasu žádosti v celkové výši 690 000,- Kč.  

 

Zastupitelstvu města Ústí nad Labem je nyní předkládán návrh na rozdělení 

finančních prostředků v rámci výše uvedené kategorie dotačního programu 

v celkové výši 690 000,- Kč dle přílohy č. 1. 

 

2. Mimořádné žádosti o dotace 

 

Rozpočet na rok 2016 na tuto kategorii dotačního programu činí 50 000,- Kč 

 

Na Odbor kultury, sportu a sociálních služeb byla doručena žádost o mimořádnou 

dotaci pana Oldřicha Kozi, nar. 7. 1. 1965, bytem Malečov 16, 403 27 Ústí  

nad Labem na akce „Helsinki International Masters Indoor Beach Volley 

Tournament, Master Beach Volley Cap d′Agde, Slavanské země Cup“  

ve výši 100 000,- Kč. 

 

Komise mládeže a sportu Rady města Ústí nad Labem na svém jednání dne  

2. 2. 2016 tuto žádost projednala a doporučila Radě města Ústí nad Labem 

souhlasit s poskytnutím dotace ve výši 50 000,- Kč. 

 

Zastupitelstvu města Ústí nad Labem je nyní předkládán návrh na schválení 

poskytnutí dotace výše uvedenému subjektu ve výši 50 000,- Kč. 

 

 

 

 

 

 



Ad B) Zastupitelstvo města Ústí nad Labem dne 2. 12. 2015, usnesením č. 140/15 

schválilo navýšení dotace v rámci „Podpory celoročního sportování dětí a mládeže 

do 18 let“ tomuto subjektu: 

 

 Sbor dobrovolných hasičů Svádov, IČ: 650 82 371 ve výši 6 055,- Kč. 

 

Na odbor kultury, sportu a sociálních služeb bylo doručeno prohlášení výše 

uvedeného subjektu, že schválenou částku navýšení finanční dotace nebudou 

čerpat. 

Zastupitelstvu města Ústí nad Labem je nyní předkládána revokace tohoto 

usnesení. 

 

  

 

 

Tento materiál byl konzultován s Právním odborem, právním oddělením. 

 

 

 

Příloha č. 1 – Přehled dotací „Akce mimořádného významu pro Statutární      

město Ústí nad Labem“ 

Příloha č. 2 –  Mimořádná žádost o dotaci Oldřich Koza 

Příloha č. 3    -  Prohlášení o nečerpání dotace SDH Svádov 

Příloha č. 4    -  Usnesení Zastupitelstva města Ústí nad Labem č. 140/15 

  Příloha č. 5    -  Žádosti o dotace v rámci „Akcí mimořádného významu pro      

Statutární město Ústí nad Labem“ – v elektronické verzi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


