
Statutární město Ústí nad Labem

16. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Labem

dne: bod programu:

1. 3. 2021 5.

věc:

Žádosti o změnu údajů dotace v oblasti sportu 

důvod předložení:

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích

dopad na rozpočet:

Bez nároku na rozpočet

zpracoval:

Pavlína Veselá, referent, Ing. Martin Kohl, vedoucí odboru, školství kultury, sportu a sociálních 
služeb

předkládá:

Mgr. Michal Ševcovic, neuvolněný náměstek

projednáno:

komise mládeže a sportu dne 21. 1. 2021
Rada města dne 8. 2. 2021, č. usn. 1603/67R/21
Mgr. Alena Nováková, vedoucí právního odboru

přizváni k jednání:



Zastupitelstvo města Ústí nad Labem po projednání

schvaluje

1. změnu v položkách rozpočtu nemající vliv na výši a účel dotace poskytnuté a uskutečněné 
akce/činnosti/projektu v oblasti sportu v roce 2020 z rozpočtu Odboru školství, kultury, sportu a 
sociálních služeb u následujících příjemců:
a) FK Ústí nad Labem – mládež, z. s., IČ: 270 48 128, úprava rozpočtu činnosti "Podpora 
dlouhodobě preferovaného sportu – fotbal – práce s mládeží do 21 let“
b) HC SLOVAN ÚSTÍ NAD LABEM spolek, IČ: 442 27 116, úprava rozpočtu činnosti "Podpora 
dlouhodobě preferovaného sportu – hokej – práce s mládeží do 21 let“
c) Basketbalový klub Ústí nad Labem, z. s., IČ: 148 66 714, úprava rozpočtu činnosti "Podpora 
dlouhodobě preferovaného sportu – basketbal – práce s mládeží do 21 let“
d) BASKETBALOVÝ KLUB ÚSTÍ N. L., a. s., IČ: 250 05 758, úprava rozpočtu činnosti 
"Podpora dlouhodobě preferovaného sportu – basketbal – částečná úhrada nákladů spojených s 
řízením a realizováním sportovní činnosti subjektu za rok 2020“
e) Florbal Ústí, z. s., IČ: 014 95 615, úprava rozpočtu činnosti "Podpora dlouhodobě 
preferovaného sportu – florbal – práce
s mládeží do 21 let“
f) Florbal Ústí, z. s., IČ: 014 95 615, úprava rozpočtu činnosti "Podpora dlouhodobě 
preferovaného sportu – florbal - částečná úhrada nákladů spojených s řízením a realizováním 
sportovní činnosti subjektu za rok 2020“
g) SK Volejbal Ústí nad Labem z. s., IČ: 266 32 217, úprava rozpočtu činnosti "Podpora 
dlouhodobě preferovaného sportu – volejbal – částečná úhrada nákladů spojených s řízením a 
realizováním sportovní činnosti subjektu
za rok 2020“
h) SK Volejbal Ústí nad Labem z. s., IČ: 266 32 217, úprava rozpočtu činnosti "Podpora 
dlouhodobě preferovaného sportu – volejbal – práce s mládeží do 21 let“
ch) Ústecká akademie plaveckých sportů z. s., IČ: 046 10 881, úprava rozpočtu činnosti „Podpora 
individuálního sportu – plavání – částečná úhrada nákladů spojených s řízením a realizováním 
sportovní činnosti subjektu za rok 2020“
i) TJ Saně Ústí, z. s., (IČ 042 65 688), úprava rozpočtu akce „Pohár Palivového kombinátu Ústí, s. 
p.“.

Návrh na usnesení:



Odbor školství, kultury, sportu a sociálních služeb předkládá Zastupitelstvu města Ústí nad Labem k 
projednání a schválení žádosti o úpravu položek rozpočtu na základě skutečně vynaložených nákladů 
poskytnuté dotace v roce 2020.

Rada města Ústí nad Labem schválila dne 14. 10. 2019 usn. č. 632/27R/19 znění „Programu pro 
poskytování dotací v oblasti sportu v roce 2020 z rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem“ V 
rámci tohoto „Programu“ je řešeno podávání žádostí
o změnu údajů dotace v oblasti sportu s tím, že změny rozpočtu u akce/činnosti/projektu budou 
předkládány Komisi mládeže a sportu RM ke schválení. Vzhledem k tomu, že Komise mládeže a 
sportu RM byla ke dni 31. 5. 2020 zrušena a nahrazena pouze pracovní skupinou (která však nemá 
kompetence Komise mládeže a sportu RM), jsou veškeré žádosti o změnu předkládány Radě města 
Ústí nad Labem k projednání.

Pracovní skupina všechny žádosti o změnu projednala a souhlasí s uvedenými změnami. Rada města 
Ústí nad Labem, usnesením č. 1603/67R/21 ze dne 8. 2. 2021 vzala žádosti o změnu údajů poskytnuté 
dotace na vědomí a postoupila je
k projednání Zastupitelstvu města Ústí nad Labem.

Ad 1) Žádosti o změnu údajů dotace v oblasti sportu 2020

a) FK Ústí nad Labem – mládež, z. s., IČ: 270 48 128, úprava rozpočtu činnosti "Podpora dlouhodobě 
preferovaného sportu – fotbal – práce s mládeží do 21 let“
Zastupitelstvo města Ústí nad Labem dne 16. 12. 2019, usn. č. 92/8Z/19, schválilo výše uvedenou 
dotaci ve výši
4.500.000,- Kč.
Dne 4. 12. 2020, ev. Č. 390627/2020 a 18. 1. 2021, ev. č. 18974/2021 (doplněná žádost), byla OŠKS 
doručena žádost o změnu údajů dotace v oblasti sportu 2020 - úprava položek v rozpočtu poskytnuté 
dotace. Změna položek rozpočtu je v souladu
s Programem – jedná se o uznatelné náklady.
Důvodem změny je situace a omezení v souvislosti s COVID-19 a skutečně vynaložených nákladů na 
činnost v roce 2020.
Pracovní skupina žádost projednala a souhlasí s uvedenými změnami.

b) HC SLOVAN ÚSTÍ NAD LABEM spolek, IČ: 442 27 116, úprava rozpočtu činnosti "Podpora 
dlouhodobě preferovaného sportu – hokej – práce s mládeží do 21 let“
Zastupitelstvo města Ústí nad Labem dne 16. 12. 2019, usn. č. 92/8Z/19, schválilo výše uvedenou 
dotaci ve výši
5.500.000,- Kč.
Dne 11. 1. 2021, ev. č. 11332/2021, byla OŠKS doručena žádost o změnu údajů dotace v oblasti sportu 
2020 - úprava položek v rozpočtu poskytnuté dotace. Změna položek rozpočtu je v souladu s 
Programem – jedná se o uznatelné náklady.
Důvodem změny je situace a omezení v souvislosti s COVID-19 a skutečně vynaložených nákladů na 
činnost v roce 2020.
Pracovní skupina žádost projednala a souhlasí s uvedenými změnami.

c) Basketbalový klub Ústí nad Labem, z. s., IČ: 148 66 714, úprava rozpočtu činnosti "Podpora 
dlouhodobě preferovaného sportu – basketbal – práce s mládeží do 21 let“.
Zastupitelstvo města Ústí nad Labem dne 16. 12. 2019, usn. č. 92/8Z/19, schválilo výše uvedenou 
dotaci ve výši
2.500.000,- Kč.

Důvodová zpráva:



Dne 19. 1. 2021, ev. č. 20321/2021, byla OŠKS doručena žádost o změnu údajů dotace v oblasti sportu 
2020 - úprava položek v rozpočtu poskytnuté dotace. Změna položek rozpočtu je v souladu s 
Programem – jedná se o uznatelné náklady.
Důvodem změny je situace a omezení v souvislosti s COVID-19 a skutečně vynaložených nákladů na 
činnost v roce 2020.
Pracovní skupina žádost projednala a souhlasí s uvedenými změnami.

d) BASKETBALOVÝ KLUB ÚSTÍ N. L., a. s., IČ: 250 05 758, úprava rozpočtu činnosti "Podpora 
dlouhodobě preferovaného sportu – basketbal – částečná úhrada nákladů spojených s řízením a 
realizováním sportovní činnosti subjektu za rok 2020“.
Zastupitelstvo města Ústí nad Labem dne 16. 12. 2019, usn. č. 92/8Z/19, schválilo výše uvedenou 
dotaci ve výši
3.500.000,- Kč.
Dne 13. 1. 2021, ev. č. 20321/2021, byla OŠKS doručena žádost o změnu údajů dotace v oblasti sportu 
2020 - úprava položek v rozpočtu poskytnuté dotace. Změna položek rozpočtu je v souladu s 
Programem – jedná se o uznatelné náklady.
Důvodem změny je situace a omezení v souvislosti s COVID-19 a skutečně vynaložených nákladů na 
činnost v roce 2020.
Pracovní skupina žádost projednala a souhlasí s uvedenými změnami.

e) Florbal Ústí, z. s., IČ: 014 95 615, úprava rozpočtu činnosti "Podpora dlouhodobě preferovaného 
sportu – florbal – práce
s mládeží do 21 let“.
Zastupitelstvo města Ústí nad Labem dne 16. 12. 2019, usn. č. 92/8Z/19, schválilo výše uvedenou 
dotaci ve výši
1.500.000,- Kč.
Dne 8. 1. 2021, ev. č. 6837/2021, byla OŠKS doručena žádost o změnu údajů dotace v oblasti sportu 
2020 - úprava položek
v rozpočtu poskytnuté dotace. Změna položek rozpočtu je v souladu s Programem – jedná se o 
uznatelné náklady.
Důvodem změny je situace a omezení v souvislosti s COVID-19 a skutečně vynaložených nákladů na 
činnost v roce 2020.
Pracovní skupina žádost projednala a souhlasí s uvedenými změnami.

f) Florbal Ústí, z. s., IČ: 014 95 615, úprava rozpočtu činnosti "Podpora dlouhodobě preferovaného 
sportu – florbal - částečná úhrada nákladů spojených s řízením a realizováním sportovní činnosti 
subjektu za rok 2020“.
Zastupitelstvo města Ústí nad Labem dne 16. 12. 2019, usn. č. 92/8Z/19, schválilo výše uvedenou 
dotaci ve výši
1.000.000,- Kč
Dne 8. 1. 2021, ev. č. 20321/2021, byla OŠKS doručena žádost o změnu údajů dotace v oblasti sportu 
2020 - úprava položek
v rozpočtu poskytnuté dotace. Změna položek rozpočtu je v souladu s Programem – jedná se o 
uznatelné náklady.
Důvodem změny je situace a omezení v souvislosti s COVID-19 a skutečně vynaložených nákladů na 
činnost v roce 2020.
Pracovní skupina žádost projednala a souhlasí s uvedenými změnami.

g) SK Volejbal Ústí nad Labem, z. s., IČ: 266 32 217, úprava rozpočtu činnosti "Podpora dlouhodobě 
preferovaného sportu – volejbal – částečná úhrada nákladů spojených s řízením a realizováním 
sportovní činnosti subjektu za rok 2020“.

Důvodová zpráva:



Zastupitelstvo města Ústí nad Labem dne 16. 12. 2019, usn. č. 92/8Z/19, schválilo výše uvedenou 
dotaci ve výši
3.500.000,- Kč.
Dne 28. 1. 2021, ev. č. 30581/2021, byla OŠKS doručena žádost o změnu údajů dotace v oblasti sportu 
2020 - úprava položek v rozpočtu poskytnuté dotace. Změna položek rozpočtu je v souladu s 
Programem – jedná se o uznatelné náklady.
Důvodem změny je situace a omezení v souvislosti s COVID-19 a skutečně vynaložených nákladů na 
činnost v roce 2020.
Pracovní skupina žádost projednala a souhlasí s uvedenými změnami.

h) SK Volejbal Ústí nad Labem z. s., IČ: 266 32 217, úprava rozpočtu činnosti "Podpora dlouhodobě 
preferovaného sportu – volejbal – práce s mládeží do 21 let“.
Zastupitelstvo města Ústí nad Labem dne 16. 12. 2019, usn. č. 92/8Z/19, schválilo výše uvedenou 
dotaci ve výši
2.500.000,- Kč.
Dne 28. 1. 2021, ev. č. 30580/2021, byla OŠKS doručena žádost o změnu údajů dotace v oblasti sportu 
2020 - úprava položek v rozpočtu poskytnuté dotace. Změna položek rozpočtu je v souladu s 
Programem – jedná se o uznatelné náklady.
Důvodem změny je situace a omezení v souvislosti s COVID-19 a skutečně vynaložených nákladů na 
činnost v roce 2020.
Pracovní skupina žádost projednala a souhlasí s uvedenými změnami.

ch) Ústecká akademie plaveckých sportů z. s., IČ: 046 10 881, úprava rozpočtu činnosti „Podpora 
individuálního sportu – plavání – částečná úhrada nákladů spojených s řízením a realizováním 
sportovní činnosti subjektu za rok 2020“.
Zastupitelstvo města Ústí nad Labem dne 16. 12. 2019, usn. č. 92/8Z/19, schválilo výše uvedenou 
dotaci ve výši 150.000,- Kč.
Dne 27. 1. 2021, ev. č. 28726/2021, byla OŠKS doručena žádost o změnu údajů dotace v oblasti sportu 
2020 - úprava položek v rozpočtu poskytnuté dotace. Změna položek rozpočtu je v souladu s 
Programem – jedná se o uznatelné náklady.
Důvodem změny je situace a omezení v souvislosti s COVID-19 a skutečně vynaložených nákladů na 
činnost v roce 2020.
Pracovní skupina žádost projednala a souhlasí s uvedenými změnami.

i) TJ Saně Ústí, z. s., (IČ 042 65 688), úprava rozpočtu akce „Pohár Palivového kombinátu Ústí, s.p.“.
Rada města Ústí nad Labem dne 15. 6. 2020, usn. č. 1185/48R/20, schválila výše uvedenou dotaci ve 
výši 33.300,- Kč.
Akce se uskutečnila dne 25. 9. 2020.
Dne 18. 1. 2021, ev. č. 18493/2021, byla OŠKS doručena žádost o změnu údajů dotace v oblasti sportu 
2020 – úprava položek v rozpočtu. Změna položek rozpočtu je v souladu s Programem – jedná se o 
uznatelné náklady.
K úpravě celkových nákladů došlo v návaznosti na poskytnutou výši přidělené dotace.
Pracovní skupina žádost projednala a souhlasí s uvedenými změnami.

Přílohy:
č. 1 Rozpočty_změny

č. 2 Změna_Basketbal - dospělí

č. 3 Změna_Basketbal - mládež

č. 4 Změna_Fotbal - mládež

Důvodová zpráva:



č. 5 Změna_Florbal - dospělí

č. 6 Změna_Florbal - mládež

č. 7 Změna_TJ Saně

č. 8 Změna_Plavání

č. 9 Změna_Volejbal - dospělí

č. 10 Změna_Volejbal - mládež

Důvodová zpráva:


