Statutární město Ústí nad Labem
Magistrát města Ústí nad Labem

Usnesení
18. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Labem
konaného dne 11. 1. 2017
č. 392/2017 – 393/2017

=================================================================

392/17
Preferované sporty – hokej a fotbal 2017
Zastupitelstvo města po projednání
A) schvaluje
1. poskytnutí dotací z rozpočtu roku 2017 odboru kultury, sportu a sociálních služeb
(OKSS) na oblast sportu „Preferované sporty“ v celkové výši 7 200 tis. Kč
a následné uzavření smluv s těmito subjekty takto:
a) Fotbalový klub Ústí nad Labem a.s., IČ: 272 74 055 ve výši 2 600 tis. Kč
b) HOKEJ ÚSTÍ NAD LABEM s. r. o., IČ: 032 61 255 ve výši 4 600 tis. Kč
2. znění smlouvy o poskytnutí dotace v oblasti sportu „Preferované sporty – fotbal
(dospělí), hokej (dospělí)“ pro rok 2017 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení
B) navrhuje
ve smyslu ust. § 84 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění
pozdějších právních předpisů
1. Ing. Martina Kohla, vedoucího OKSS MmÚ
a) do dozorčí rady společnosti HOKEJ ÚSTÍ NAD LABEM s. r. o. (IČ 032 61 255)

393/17
Odměny neuvolněným členům ZM
Zastupitelstvo města po projednání
A) schvaluje
1. v souladu s § 72 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, a s nařízením
vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev,
v platném znění, poskytování měsíční odměny neuvolněným členům zastupitelstva
města za výkon funkcí s účinností od 1. 2. 2017 takto:

a) člen ZM
1 973,- Kč
b) člen RM
5 798,- Kč
c) předseda komise RM, výboru ZM
4 356,- Kč
d) člen komise RM, výboru ZM
4 024,- Kč
2. v souladu s § 77 odst. 3 zákona o obcích poskytování neuvolněnému členovi
zastupitelstva obce měsíční odměnu do výše souhrnu odměn za jednotlivé funkce
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