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MAGISTRÁT MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM 

Odbor kultury, sportu a sociálních služeb 

Velká Hradební 8, 400 01 Ústí nad Labem 

 

ZÁPIS 

z 1. jednání Komise mládeže a sportu RM Ústí nad Labem ze dne 9. 1. 2018    

 

Zahájení jednání: 14:00 hodin 

Přítomni: dle prezenční listiny 

 

KMS je usnášení schopná 9 hlasy. 

 

Hosté: 

 

Ing. Věra Nechybová – 1. náměstkyně primátora 

Lukáš Konečný – radní 

Petr Křivan – zastupitel 

Ing. Martin Kohl – vedoucí odboru kultury, sportu a sociálních služeb 

Bc. Gabriela Krčilová – referentka odboru kultury, sportu a sociálních služeb 

 

 

1. Zahájení 

 

Jednání zahájil předseda KMS Mgr. Zdeněk Kubec  

 

Program jednání: 

 

1. Administrativa. 

2. Statut Komise mládeže a sportu RM. 

3. Jednací řád Komise mládeže a sportu RM. 

4. Seznámení s náplní činnosti Komise mládeže a sportu RM. 

5. Termíny jednání Komise mládeže a sportu RM v roce 2019. 

6. Žádosti o změnu údajů dotace v roce 2018 v oblasti sportu a volnočasových aktivit. 

7. Různé. 

 

       Schválení programu jednání:  

 

       HLASOVÁNO:  PRO:   9 PROTI:   0 ZDRŽEL SE:   0 

 

       Usnesení:  KMS je usnášení schopná a schvaluje navržený program 1. jednání v roce 2019. 
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2. Administrativa 

Po zahájení prvního jednání nově jmenované Komise předsedou Mgr. Zdeňkem 

Kubcem, se postupně představili jednotliví členové Komise. 

Tajemnice Komise p. Veselá předala členům Komise jmenovací dekrety a všichni 

členové Komise podepsali „Prohlášení o povinnosti zachovávat mlčenlivost o osobních 

údajích a bezpečnostních opatřeních“. 

Členové komise byli informováni o zřízení osobních přístupů na web města, aby jim 

mohly být zasílány materiály k jednání. 

Dále byly všem členům Komise předány vzájemné kontakty vč. kontaktu na tajemnici 

Komise.  

Všichni členové Komise dále obdrželi schválené „Programy“ pro poskytování dotací 

na rok 2019, dle kterých budou posuzovány podané žádosti o dotaci jednotlivých subjektů 

(sport, volnočasové aktivity). 

V souvislosti s nutností zpracovat „Program pro poskytování dotací z Fondu Rady 

města Ústí nad Labem v roce 2019 z rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem“ byl členům 

Komise předán „Program“ roku 2018, aby se seznámili s jeho obsahem a popřípadě vznesli 

své podněty a připomínky pro zapracování na rok 2019. Jedná se především o články I. – III. 

 

3. Statut Komise mládeže a sportu RM 

 

Členům Komise byl předán k seznámení platný „Statut komise mládeže a sportu RM 

statutárního města Ústí nad Labem“. Po jeho prostudování mohou členové Komise zaslat 

případné návrhy či připomínky tajemnici komise.   Termín: do 14. 1. 2018  

 

4.  Jednací řád Komise mládeže a sportu RM 

 

Členům Komise byl předán k seznámení platný „Jednací řád komise mládeže a sportu 

RM statutárního města Ústí nad Labem“. Po jeho prostudování mohou členové Komise zaslat 

případné návrhy či připomínky tajemnici komise.   Termín: do 14. 1. 2018  

 

5. Seznámení s činností Komise mládeže a sportu RM 

 

Členové komise byli seznámeni s hlavní náplní činnosti Komise jako poradního 

orgánu Rady města Ústí nad Labem a každý člen komise přednesl svou představu činnosti. 

 

6. Termíny jednání Komise mládeže a sportu RM v roce 2019 
 

Předseda komise předložil návrh, zda by jednání Komise mohla probíhat v intervalu 

dvou či tří týdnů.  

Termíny jednání Komise pro 1. pololetí roku byly prozatím pevně stanoveny takto: 

 30. 01. 2019 od    9:00 hodin 

 06. 02. 2019 od   13:00 hodin 

 06. 03. 2019 od  13:00 hodin 

 27. 03. 2019 od   13:00 hodin 

 24. 04. 2019 od  13:00 hodin 

 22. 05. 2019 od   13:00 hodin 

 19. 06. 2019 od  13:00 hodin 

 

Další termíny jednání Komise budou upřesněny dle potřeb Komise a vedení města 
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7. Žádosti o změnu údajů poskytnuté dotace v oblasti sportu a volnočasových aktivit 

 

Na odbor kultury, sportu a sociálních služeb byly doručeny žádosti o změnu údajů 

poskytnuté dotace těchto subjektů: 

 

oblast sportu: 

 

 Preferované sporty: 

 

 HC SLOVAN ÚSTÍ NAD LABEM spolek, IČ: 442 27 116, - „Podpora dlouhodobě 

preferovaného sportu – práce s mládeží do 18 let“ 

- akceptace druhého účtu pro vyúčtování poskytnuté dotace 

 SK VOLEJBAL Ústí nad Labem, z. s., IČ: 266 32 217, - „„Podpora dlouhodobě 

preferovaného sportu – práce s mládeží do 18 let“ 

- úprava rozpočtu na základě skutečných nákladů 

 

 Akce sportovního kalendáře: 

 

 Český svaz Parkouru, z. s., IČ: 018 71 633, na akci „Parkour Battle The VOLTZ 

Workshop“ 

- změna rozpočtu na základě výše poskytnuté dotace  

 FK Ústí nad Labem – ženy, z. s., IČ: 228 87 458, na akci „ARMA JUNIOR 

WINTER CUP“ 

- změna rozpočtu na základě výše poskytnuté dotace 

 TJ Saně Ústí, z. s., IČ: 042 65 688, na akci „Pohár města Ústí“ 

- změna rozpočtu na základě výše poskytnuté dotace 

 „Klub orientačního běhu Ústí nad Labem“, IČ: 050 59 810, na akci „Ústecký 3+1 

běh s mapou a buzolou“ 

- úprava rozpočtu na základě skutečných nákladů 

 

 Mimořádné sportovní výkony: 

 

 TJ Saně Ústí, z. s., IČ: 042 65 688, na „Mistrovství ČR v jízdě na kolečkových 

saních“ 

- úprava rozpočtu na základě skutečných nákladů a nákupu tréninkových 

pomůcek 

 

 Mimořádné žádosti o dotace: 

 

 TJ Chemička Ústí nad Labem – oddíl badminton p. s., IČ: 057 86 304, na akci 

„Grand Prix a U17 – Ústí nad Labem“ 

- změna rozpočtu na základě výše poskytnuté dotace a skutečných nákladů akce 

 

 Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let – šeky: 

 

 Karate klub Slovan, z. s., IČ: 442 26 985 

- úprava rozpočtu na základě skutečných nákladů 

 SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Svádov, IČ: 650 82 371 

- úprava rozpočtu na základě skutečných nákladů 
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 Judo Ústí nad Labem, z. s., IČ: 228 85 064 

- úprava rozpočtu na základě skutečných nákladů 

 „Klub orientačního běhu Ústí nad Labem“, IČ: 050 59 810 

- úprava rozpočtu na základě skutečných nákladů 

 TJ Skorotice, z. s., IČ: 442 26 292 

- úprava rozpočtu na základě skutečných nákladů 

 FK Ústí nad Labem – ženy, z. s., IČ: 228 87 458 

- úprava rozpočtu na základě skutečných nákladů 

 

oblast volnočasových aktivit: 

 

 Parta HIC z. s., IČ: 065 93 461, na „Celoroční činnost – taneční kroužek a jiné aktivity 

zdravotně postižených dětí a mládeže 

- úprava rozpočtu na základě skutečných nákladů 

 

Usnesení KMS: 

Komise souhlasí se žádostmi o změnu položkových rozpočtů na základě výše 

poskytnuté dotace, na základě skutečných nákladů akcí a činnosti a akceptuje používání 

druhého účtu k vyúčtování dotace. 

 

HLASOVÁNO:  PRO:   9 PROTI:   0 ZDRŽEL SE:   0 

V oblasti hlasování Preferovaných sportů se vždy zdrželi zástupci těchto klubů,  

tzn. Mgr. Miroslav Přikryl a Vladimír Evan. 

 

9.  Různé 

 

 Proběhla volba místopředsedy Komise. 

 

 1. návrh: Václav Suchánek 

      HLASOVÁNO: ANO: 1 NE: 7  ZDRŽEL SE: 1 

 

 2. návrh: Vladimír Evan 

   HLASOVÁNO: ANO: 4 NE: 1  ZDRŽEL SE: 4 

 

 3. návrh: Mgr. Miroslav Přikryl 

   HLASOVÁNO: ANO: 5 NE: 1  ZDRŽEL SE: 3 

 

 Místopředsedou Komise byl zvolen Mgr. Miroslav Přikryl. 

 

   Ověřovateli zápisu byli zvoleni Vladimír Evan a Martin Beneš. 

 

   

 

 
Jednání Komise bylo ukončeno v 15:28 hodin. 
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Další jednání Komise mládeže a sportu Rady města Ústí nad Labem  

bylo stanoveno na 30. 1. 2019 od 9.00 hodin  

Na toto jednání bude zaslána samostatná pozvánka. 

 
 

 

Zapsala:      Pavlína Veselá 

 

Ověřil:        Vladimír Evan 

 

    Martin Beneš 

 

Předseda KMS:  Mgr. Zdeněk Kubec  

 

 

Místopředseda KMS:   Mgr. Miroslav Přikryl 


