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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 4. jednání Komise mládeže a sportu RM Ústí nad Labem ze dne 6. 3. 2019    

 

Zahájení jednání: 9:00 hodin 

Přítomni: dle prezenční listiny 

 

KMS je usnášení schopná 8 hlasy. 

 

Hosté: 

 

Ing. Věra Nechybová – 1. náměstkyně primátora 

Mgr. Michal Ševcovic – náměstek primátora 

Lukáš Konečný – radní 

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

 

Usnesení: KMS schvaluje účast pozvaných hostů na dnešní jednání. 

 

HLASOVÁNO:  PRO:   8 PROTI:   0 ZDRŽEL SE:   0 

 

1. Zahájení 

Jednání zahájil předseda KMS Mgr. Zdeněk Kubec  

 

Program jednání: 

 

1. Kontrola a schválení zápisu z předchozího jednání. 

2. Žádosti o změnu údajů poskytnuté dotace v oblasti sportu a volnočasových aktivit v roce 

2018 a 2019. 

3. Žádosti o dotace v oblasti SPORTU – Mimořádné žádosti o dotace 

4. Žádosti o dotace v oblasti SPORTU – Cyklistické akce 

5. Žádosti o dotace v oblasti VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT – Akce zdravotně postižených 

osob 

6. Různé. 

 

Usnesení:  KMS je usnášení schopná a schvaluje program 4. jednání v roce 2019. 

 

       HLASOVÁNO:  PRO:   8 PROTI:   0 ZDRŽEL SE:   0 
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2. Žádosti o změnu údajů poskytnuté dotace v oblasti sportu a volnočasových aktivit v roce 

2018 a 2019 

 

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

poskytnuté dotace v roce 2018 a 2019 těchto subjektů: 

 

Oblast sportu: 

 

 Mimořádné sportovní výkony: 

 

 TJ Chemička Ústí nad Labem – oddíl veslování, p. s., IČ: 057 87 343 

- úprava rozpočtu na základě skutečných nákladů 

 

 Mimořádné žádosti o dotaci: 

 

 DC Lachtani Ústí nad Labem, z. s., IČ: 075 46 513 

- úprava rozpočtu na základě výše poskytnuté dotace 

 

Oblast volnočasových aktivit: 

 

 Celoroční volnočasová činnost dětí a mládeže: 

 

 Junák – český skaut, středisko Šíp Neštěmice, z. s., IČ: 442 27 892 

- úprava rozpočtu na základě výše poskytnuté dotace 

 

 Taneční akademie Scenic s. r. o., IČ: 063 62 044 

- úprava rozpočtu na základě výše poskytnuté dotace 

 

 Via Europa, z. s., IČ: 266 72 499 

- úprava rozpočtu na základě výše poskytnuté dotace 

 

Usnesení KMS: 

Komise souhlasí se žádostmi o změnu položkového rozpočtu na základě skutečných 

nákladů činnosti a změny položkových rozpočtů na základě výše poskytnuté dotace. 

 

HLASOVÁNO:  PRO:   8 PROTI:   0 ZDRŽEL SE:   0 

 

 

3. Žádosti o dotace v oblasti SPORTU – Mimořádné žádosti o dotace 

 

Na odbor kultury, sportu a sociálních služeb byly doručeny žádosti v rámci „Programu 

pro poskytování dotací v oblasti SPORTU v roce 2019 z rozpočtu statutárního města Ústí  

nad Labem“ – kategorie osmá – Mimořádné žádosti o dotace těchto subjektů: 

 

H1) Správa a údržba sportovišť v majetku sportovních klubů a jednot: 

 

 TJ Svádov – Olšinky z. s., IČ: 183 82 991, na „Obnova nátěru konstrukce jedné 

tribuny“ ve výši 11.400,- Kč 
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H4) Mimořádné žádosti nad rámec: 

 

 Ulman Jan, nar. 1976, bytem Ústí nad Labem, na „Zajištění sportovní sezony 2019 – 

Obhajoba titulu mistra Evropy Supermoto 85 ccm“ ve výši 50.000,- Kč 

 

Komise tyto žádosti projednala a na základě „Programu pro poskytování dotací v oblasti 

SPORTU v roce 2019 z rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem“ a hodnotících kritérií 

(pokud to kategorie podpory vyžaduje) doporučuje Radě města Ústí nad Labem schválit 

poskytnutí dotace níže uvedeným subjektům takto: 

 

 TJ Svádov – Olšinky z. s., IČ: 183 82 991, na „Obnova nátěru konstrukce jedné 

tribuny“ ve výši 11.400,- Kč (hodnotící kritéria: 25/25 = 50 bodů → 100%) 

HLASOVÁNO:  ANO: 8 NE: 0  ZDRŽEL SE: 0 

 

 Ulman Jan, nar. 1976, bytem Ústí nad Labem, na „Zajištění sportovní sezony 2019 – 

Obhajoba titulu mistra Evropy Supermoto 85 ccm“ ve výši 50.000,- Kč 

HLASOVÁNO:  ANO: 5 NE: 0  ZDRŽEL SE: 3 

 

4. Žádosti o dotace v oblasti SPORTU – Cyklistické akce 

 

Na odbor kultury, sportu a sociálních služeb byla doručena žádost v rámci „Programu  

pro poskytování dotací v oblasti SPORTU v roce 2019 z rozpočtu statutárního města Ústí  

nad Labem“ – Kategorie páté – Cyklistické akce pořádané subjekty na podporu cyklistiky 

tohoto subjektu: 

 

 SK Cyklotour Ústí nad Labem, spolek, IČ: 148 68 229, na akci: „CYKLOTOUR  

pro ÚSTÍ 2019“ ve výši 20.000,- Kč 

 

Komise tuto žádost projednala a na základě „Programu pro poskytování dotací v oblasti 

SPORTU v roce 2019 z rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem“ a hodnotících kritérií 

doporučuje Radě města Ústí nad Labem schválit poskytnutí dotace níže uvedenému subjektu 

takto: 

 

 SK Cyklotour Ústí nad Labem, spolek, IČ: 148 68 229, na akci: „CYKLOTOUR  

pro ÚSTÍ 2019“ ve výši 20.000,- Kč (hodnotící kritéria: 25/25/25/25 = 100 bodů → 

100%) 

HLASOVÁNO:  ANO: 8 NE: 0  ZDRŽEL SE: 0 

 

5. Žádosti o dotace v oblasti VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT – Akce zdravotně postižených 

osob 

 

Na odbor kultury, sportu a sociálních služeb byly doručeny žádosti v rámci „Programu  

pro poskytování dotací v oblasti VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT v roce 2019 z rozpočtu 

statutárního města Ústí nad Labem“ – Kategorie třetí – Akce zdravotně postižených osob 

těchto subjektů: 

 

 Svaz tělesně postižených v České republice z. s. místní organizace Ústí nad Labem  

č. 3, IČ: 750 14 327, na akci „Lázně Swieradow – Zdroj, Polsko, rehabilitační pobyt“ 

ve výši 30.000,- Kč 
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 Parta HIC z. s., IČ: 065 93 461, na „Celoroční činnost – taneční kroužek a jiné aktivity 

zdravotně postižených dětí a mládeže“ ve výši 30.000,- Kč  

 

Komise tyto žádosti projednala a na základě „Programu pro poskytování dotací v oblasti 

VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT v roce 2019 z rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem“ 

a hodnotících kritérií doporučuje Radě města Ústí nad Labem schválit poskytnutí dotace 

níže uvedeným subjektům takto: 

 

 Svaz tělesně postižených v České republice z. s. místní organizace Ústí nad Labem  

č. 3, IČ: 750 14 327, na akci „Lázně Swieradow – Zdroj, Polsko, rehabilitační pobyt“ 

ve výši 30.000,- Kč 

HLASOVÁNO:  ANO: 8 NE: 0  ZDRŽEL SE: 0 

 

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

zdravotně postižených dětí a mládeže“ ve výši 30.000,- Kč 

HLASOVÁNO:  ANO: 8 NE: 0  ZDRŽEL SE: 0 

  

6.  Různé 

 

 Náměstkyně primátora Ing. Věra Nechybová informovala členy Komise, že bude 

jmenována „Pracovní skupina“, která se bude zabývat tvorbou „Koncepce statutárního 

města Ústí nad Labem v oblasti tělovýchovy a sportu na léta 2020 – 2024“ jejíž 

součástí bude také Komise mládeže a sportu RM. 

 

 Náměstkyně primátora Ing Věra Nechybová pozvala členy Komise na setkání  

se sportovními kluby, které se uskuteční dne 20. 3. 2019 od 15.30 hodin v zasedací 

místnosti Zastupitelstva města Ústí nad Labem ohledně potřeb a požadavků podpory 

sportovním klubům a jednotám ze strany statutárního města Ústí nad Labem 

v následujících letech. 

 

 Pan Lukáš Konečný (radní a zastupitel), jako pořadatel sportovní akce „Mezinárodní 

galavečer profesionálního boxu“ informoval členy Komise o této akci a pozval členy 

Komise na tuto významnou akci. 

 

 Předseda KMS informoval o úmyslu zařazení bodu „Sportovní infrastruktura“  

na pořad dalšího jednání Komise a vyzval členy, aby si připravili příspěvky k této 

problematice. 

 

 

Jednání Komise bylo ukončeno v 10:05 hodin. 

 

 

Další jednání Komise mládeže a sportu Rady města Ústí nad Labem  

bylo stanoveno na 27. 3. 2019 od 13.00 hodin  

Na toto jednání bude zaslána samostatná pozvánka. 
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Zapsala:      Pavlína Veselá 

Ověřil:        Roman Eckert 

    Martin Beneš 

 

Předseda KMS:  Mgr. Zdeněk Kubec  

 

Místopředseda KMS:   Mgr. Miroslav Přikryl 


