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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 5. jednání Komise mládeže a sportu RM Ústí nad Labem ze dne 27. 3. 2019    

 

Zahájení jednání: 13:00 hodin 

Přítomni: dle prezenční listiny 

 

KMS je usnášení schopná 9 hlasy. 

 

 

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 volnočasových aktivit. 

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

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

osob 

5. Sportovní infrastruktura. 

6. Sportovní zařízení v majetku sportovních klubů a jednot v Ústí nad Labem. 

7. Různé. 

 

Usnesení:  KMS je usnášení schopná a schvaluje program 5. jednání v roce 2019. 

 

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

 

2. Kontrola a schválení zápisu z předchozího jednání dne 6. 3. 2019 

 

Zápis bez připomínek. 

 

HLASOVÁNO:  PRO:   9 PROTI:   0 ZDRŽEL SE:   0 
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3. Žádosti o změnu údajů poskytnuté dotace v oblasti volnočasových aktivit 

 

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

dotace v oblasti volnočasových aktivit 2019 těchto subjektů: 

 

 

Oblast volnočasových aktivit: 

 

 Celoroční volnočasová činnost dětí a mládeže: 

 

 Rodinné centrum Slunečník, z. s., IČ: 270 26 876 

- úprava rozpočtu na základě výše poskytnuté dotace 

 

 Veronika Kalinová, IČ: 051 38 205 

- úprava rozpočtu na základě výše poskytnuté dotace 

 

Usnesení KMS: 

Komise souhlasí se žádostmi o změny položkových rozpočtů na základě výše 

poskytnuté dotace. 

 

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

 

 

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

 

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 osmá – Mimořádné žádosti o dotace tohoto subjektu: 

 

H4) Mimořádné žádosti nad rámec: 

 

 Ústecká freeridová organizace, z. s., IČ: 226 70 238, na „Reprezentace města – 

Simona Jirková“ ve výši 36.000,- 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“ doporučuje Radě 

města Ústí nad Labem schválit poskytnutí dotace níže uvedenému subjektu takto: 

 

 Ústecká freeridová organizace, z. s., IČ: 226 70 238, na „Reprezentace města – 

Simona Jirková“ ve výši 30.000,- Kč 

HLASOVÁNO:  ANO: 9 NE: 0  ZDRŽEL SE: 0 

 

 

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

osob 

 

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

pro poskytování dotací v oblasti VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT v roce 2019 z rozpočtu 
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statutárního města Ústí nad Labem“ – Kategorie třetí – Akce zdravotně postižených osob 

tohoto subjektu: 

 

 Společnost Parkinson, z. s., IČ: 604 58 887, na „Pomoc nemocným Parkinsonovou 

nemocí“ hippoterapie, pohyb a orientace v terénu, cvičení v tělocvičně, rehabilitační 

cvičení v bazénu“ ve výši 30.000,- Kč 

 

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

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

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

takto: 

 

 Společnost Parkinson, z. s., IČ: 604 58 887, na „Pomoc nemocným Parkinsonovou 

nemocí“ hippoterapie, pohyb a orientace v terénu, cvičení v tělocvičně, rehabilitační 

cvičení v bazénu“ ve výši 30.000,- Kč 

HLASOVÁNO:  ANO: 9 NE: 0  ZDRŽEL SE: 0 

 

 

6. Sportovní infrastruktura  

 

- Předseda komise zhodnotil situaci sportovní infrastruktury na území Statutárního města 

Ústí nad Labem. 

- Proběhla diskuse o množství a kvalitě sportovišť. 

- V uplynulých letech došlo k výraznému úbytku a znehodnocení sportovišť. 

- Sportoviště nelze využívat dětmi a veřejností – poškození = nebezpečí úrazu nebo nejsou 

veřejně přístupné. 

- Je třeba nastavit lepší spolupráci škola ↔ sport ↔ rodiče. 

 

Předseda komise představil možnost výstavby nové sportovní haly ve spolupráci s Atletickým 

svazem, krajem a městem. Nejideálnější spojení se jeví jako krytá atletická hala  

a hala pro míčové sporty. Na další jednání KMS připraví předseda variantní řešení 

akceptovatelného modelu výstavby sportovní haly v souvislosti s čerpáním dotace z MŠMT. 

Pro tento účel jmenovala KMS pracovní skupinu ve složení: Mgr. Zdeněk Kubec,  

PaedDr. Petr Brázda a Mgr. Miroslav Přikryl. 

 

 

7. Sportovní zařízení v majetku sportovních klubů a jednot v Ústí nad Labem  

 

Bylo konstatováno, že stav těchto sportovních zařízení je také v neutěšeném stavu a kluby  

a jednoty mají velké problémy s provozem a údržbou těchto zařízení. 

KMS projednávala možnost větší a širší podpory ze strany Statutárního města Ústí  

nad Labem. Dojde k pokusu o rozšíření pomoci při tvorbě „Programu“ na další období. 

 

8.  Různé 

 

 Tajemnice komise informovala členy Komise, že je třeba začít pracovat na tvorbě 

„Programů“ v oblasti sportu a volnočasových aktivit v roce 2020. Návrh „Programů“ 

by měl být předložen do 21. 6. 2019 tak, aby mohl být postoupen právnímu odboru. 



 
4 

 

 Komise na svém jednání dne 6. 3. 2019 projednala žádost v oblasti SPORTU – 

Mimořádné žádosti o dotace – Mimořádné žádosti nad rámec paní Lydie Kováčové,  

na „Mistrovství světa a reprezentace ČR – Nely Kováčové“ a doporučila RM schválení 

dotace ve výši 21.000,- Kč s účelem využití na úhradu cestovného a ubytování. 

Vzhledem k tomu, že má paní Kováčová trvalé bydliště mimo území Statutárního 

města ústí nad Labem (nesplňuje tímto podmínku dotačního programu v oblasti 

sportu), je třeba tuto žádost přesunout do jiné kategorie podpory. Komise  

proto doporučuje stažení žádosti z oblasti sportu a podání žádosti do dotačního titulu 

Fond Rady města Ústí nad Labem. Termín podávání žádostí tohoto titulu je nastaven  

od 1. 4. 2019. Vzhledem k tomu, že se jedná o zcela totožnou žádost (pouze jiný 

formulář) a pro urychlení poskytnutí dotace v souvislosti s termínem konání MS, 

komise doporučuje Radě města Ústí nad Labem schválit poskytnutí dotace ve výši 

21.000,- Kč s účelem využití na úhradu cestovného a ubytování v „Programu  

pro poskytování dotací z Fondu Rady města Ústí nad Labem v roce 2019 z rozpočtu 

statutárního města Ústí nad Labem. 

HLASOVÁNO:  ANO: 9 NE: 0  ZDRŽEL SE: 0 

 

 Předseda KMS informoval o vyhlášení vítěze ankety „Sportovec měsíce“  

a slavnostním setkání se zástupci vedení Statutárního města Ústí nad Labem a předání 

daru vítězi od primátora Mgr. Ing. Petra Nedvědického. 

 

 Předseda komise Mgr. Kubec informoval členy komise a zhodnotil setkání 

s náměstkyní primátora Ing. Verou Nechybovou: 

 

- základní kostra představ v oblasti sportu a volnočasových aktivit 

- jednání o další spolupráci 

- představení navrhované koncepce a programů ostatním politickým stranám 

- dohoda o prezentaci navrhované koncepce KMS až po splnění výše uvedeného 

bodu  

 

Komise bere na vědomí závěry z jednání náměstkyně primátorky a předsedy komise  

a bude čekat na další výsledky tohoto jednání. 

 

 

Jednání Komise bylo ukončeno v 14:15 hodin. 

 

Další jednání Komise mládeže a sportu Rady města Ústí nad Labem  

bylo stanoveno na 24. 4. 2019 od 13.00 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 


