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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 7. jednání Komise mládeže a sportu RM Ústí nad Labem ze dne 22. 5. 2019    

 

Zahájení jednání: 13:05 hodin 

Přítomni: dle prezenční listiny 

 

KMS je usnášení schopná 6 hlasy. 

 

Hosté: 

 

Ing. Věra Nechybová – 1. náměstkyně primátora 

Lukáš Konečný – radní 

Ing. Martin Kohl – vedoucí OKSS 

 

 

1. Zahájení 

Jednání zahájil místopředseda KMS Mgr. Miroslav Přikryl  

 

Program jednání: 

 

1. Kontrola a schválení zápisu z předchozího jednání. 

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

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

4. Žádosti o dotace v oblasti SPORTU – Mimořádné sportovní výkony. 

5. Žádosti o dotace v oblasti SPORTU – Akce zdravotně postižených osob. 

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

osob. 

7. Programy v oblasti SPORTU a VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT pro rok 2020. 

8. Různé. 

 

Usnesení:  KMS je usnášení schopná a schvaluje program 7. jednání v roce 2019. 

 

       HLASOVÁNO:  PRO:   6 PROTI:   0 ZDRŽEL SE:   0 
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2. Kontrola a schválení zápisu z předchozího jednání dne 24. 4. 2019 

 

Zápis bez připomínek. 

 

HLASOVÁNO:  PRO:   6 PROTI:   0 ZDRŽEL SE:   0 

 

 

3. 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 v roce 2019 těchto subjektů: 

 

Oblast sportu: 

 

 Akce sportovního kalendáře: 

 

 Gymnastický sportovní klub Ústí nad Labem, z. s., IČ: 442 23 609, na akci 

„Ústecký pohár“ 

- úprava rozpočtu na základě výše poskytnuté dotace 

 Gymnastický sportovní klub Ústí nad Labem, z. s., IČ: 442 23 609, na akci 

„Ústecký pohárek“ 

- úprava rozpočtu na základě výše poskytnuté dotace 

 Fantová Monika, IČ: 868 70 637, na akci „Pořádání agility závodu – AGI Kelli 

závod“ 

- úprava rozpočtu na základě výše poskytnuté dotace 

 SKI KLUB TELNICE – spolek, IČ: 708 67 780, na akci „Telnický rohlík 2019“ 

- úprava rozpočtu na základě výše poskytnuté dotace 

 

 Akce mimořádného významu: 

 

 Xterra squadra s. r. o., IČ: 273 29 259, na akci „Miladatlon 2019“ 

- úprava rozpočtu na základě výše poskytnuté dotace 

 Mgr. Michal Neustupa, IČ: 014 95 101, na akci „Milada Run 2019“ 

- úprava rozpočtu na základě výše poskytnuté dotace 

 

 Mimořádné žádosti o dotaci: 

 

 INOVASTAR s. r. o., IČ: 044 36 831 

- změna názvu organizace 

- změna statutárního zástupce 

 

 

Usnesení KMS: 

Komise souhlasí se žádostmi o změnu položkových rozpočtů na základě výše 

poskytnuté dotace a bere na vědomí změnu názvu organizace a statutárního zástupce.. 

 

HLASOVÁNO:  PRO:   6 PROTI:   0 ZDRŽEL SE:   0 
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4. 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: 

 

H3) Podpora sportovních klubů a jednot na pokrytí zvýšených provozních výdajů: 

 

 Městský plavecký klub Ústí nad Labem z. s., IČ: 266 47 567, na „Úhrada zvýšených 

nákladů za pronájem plavecké haly Klíše“ ve výši 350.000,- Kč 

 

 TJ Chemička Ústí nad Labem – oddíl plavání p. s., IČ: 057 81 191, na „Úhrada 

zvýšených nákladů za pronájem PA Klíše“ ve výši 352.000,- Kč 

 

 USK PROVOD z. s., IČ: 183 81 375, na „Pokrytí zvýšených provozních nákladů  

na Městském stadionu v roce 2019“ ve výši 105.000,- Kč 

 

H4) Mimořádné žádosti nad rámec: 

 

 KST Apollo Ústí nad Labem z. s., IČ: 072 11 104, na „Úhrada částečných nákladů  

při změně prostor KST Apollo Ústí nad Labem a částečných nákladů na rozšíření 

činnosti klubu“ ve výši 50.000,- Kč 

 

H5) Mimořádné žádosti v důsledku přírodních katastrof: 

 

 TJ Svádov – Olšinky z. s., IČ: 183 82 991, na „Oprava střídaček po vichřici 

EBERHARD z 10. 3. 2019“ ve výši 37.000,- 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“ doporučuje Radě 

města Ústí nad Labem schválit poskytnutí dotace níže uvedeným subjektům takto: 

 

 TJ Svádov – Olšinky z. s., IČ: 183 82 991, na „Oprava střídaček po vichřici 

EBERHARD z 10. 3. 2019“ ve výši 37.000,- Kč 

     HLASOVÁNO:  ANO: 6 NE: 0  ZDRŽEL SE: 0 

 

 

 V 13:20 hodin se dostavil předseda Komise Mgr. Zdeněk Kubec, Komise  

je usnášeníschopná 7 hlasy. 

 

 KST Apollo Ústí nad Labem z. s., IČ: 072 11 104, na „Úhrada částečných nákladů  

při změně prostor KST Apollo Ústí nad Labem a částečných nákladů na rozšíření 

činnosti klubu“ ve výši 50.000,- Kč 

HLASOVÁNO:  ANO: 7 NE: 0  ZDRŽEL SE: 0 

 

Komise 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 

souhlasit a Zastupitelstvu města Ústí nad Labem schválit poskytnutí dotace níže uvedeným 

subjektům takto: 
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 Městský plavecký klub Ústí nad Labem z. s., IČ: 266 47 567, na „Úhrada zvýšených 

nákladů za pronájem plavecké haly Klíše“ ve výši 350.000,- Kč 

HLASOVÁNO:  ANO: 6 NE: 0  ZDRŽEL SE: 1 

(člen KMS p. Eckert vyslovil podjatost při hlasování) 

 

 TJ Chemička Ústí nad Labem – oddíl plavání p. s., IČ: 057 81 191, na „Úhrada 

zvýšených nákladů za pronájem PA Klíše“ ve výši 350.000,- Kč 

HLASOVÁNO:  ANO: 7 NE: 0  ZDRŽEL SE: 0 

 

 USK PROVOD z. s., IČ: 183 81 375, na „Pokrytí zvýšených provozních nákladů  

na Městském stadionu v roce 2019“ ve výši 105.000,- Kč 

HLASOVÁNO:  ANO: 7 NE: 0  ZDRŽEL SE: 0 

 

 

5. Žádosti o dotace v oblasti SPORTU – Mimořádné sportovní výkony 

 

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 šestá – Mimořádné sportovní výkony tohoto subjektu: 

 

 USK PROVOD z. s., IČ: 183 81 375, za „MČR Praha – 1. místo“ ve výši 30.000,- 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: 

 

 USK PROVOD z. s., IČ: 183 81 375, za „MČR Praha – 1. místo“ ve výši 30.000,- Kč 

HLASOVÁNO:  ANO: 7 NE: 0  ZDRŽEL SE: 0 

 

 

6. Žádosti o dotace v oblasti SPORTU – Akce zdravotně postižených osob 

 

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 sedmá – Podpora sportovních aktivit handicapovaných sportovců 

tohoto subjektu: 

 

 Miroslav Smrčka, bytem Ústí nad Labem, na akci „Účast na plaveckých závodech 

IDM Berlín“ ve výši 38.000,- Kč 

 

 Miroslav Smrčka, bytem Ústí nad Labem, na akci „Účast na mistrovství světa 

v Londýně v paraplavání“ 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“ doporučuje Radě 

města Ústí nad Labem schválit poskytnutí dotace níže uvedenému subjektu takto: 
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 Miroslav Smrčka, bytem Ústí nad Labem, na akci „Účast na plaveckých závodech 

IDM Berlín“ ve výši 38.000,- Kč 

HLASOVÁNO:  ANO: 7 NE: 0  ZDRŽEL SE: 0 

 

 Miroslav Smrčka, bytem Ústí nad Labem, na akci „Účast na mistrovství světa 

v Londýně v paraplavání“ ve výši 50.000,- Kč  

HLASOVÁNO:  ANO: 7 NE: 0  ZDRŽEL SE: 0 

 

 

7. 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 

tohoto subjektu: 

 

 TyfloCentrum Ústí nad Labem, o. p. s., IČ: 254 53 629, na akci „Orientační pochod  

a zážitkové semináře TyfloCentra Ústí nad Labem, o. p. s.“ ve výši 27.000,- Kč 

 

 TyfloCentrum Ústí nad Labem, o. p. s., IČ: 254 53 629, na akci „Výjezdy pro klienty 

TyfloCentra Ústí nad Labem, o. p. s.“ 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“ 

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

takto: 

 

 TyfloCentrum Ústí nad Labem, o. p. s., IČ: 254 53 629, na akci „Orientační pochod  

a zážitkové semináře TyfloCentra Ústí nad Labem, o. p. s.“ ve výši 27.000,- Kč 

      HLASOVÁNO:  ANO: 7 NE: 0  ZDRŽEL SE: 0 

 

 TyfloCentrum Ústí nad Labem, o. p. s., IČ: 254 53 629, na akci „Výjezdy pro klienty 

TyfloCentra Ústí nad Labem, o. p. s.“ ve výši 30.000,- Kč 

HLASOVÁNO:  ANO: 7 NE: 0  ZDRŽEL SE: 0 

 

 

8. Programy v oblasti SPORTU a VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT pro rok 2020  

 

Členové Komise byli upozorněni, že je potřeba začít pracovat na „Programech“ pro rok 2020  

a byli vyzváni k zaslání návrhů, připomínek a podnětů tajemnici Komise. Tyto budou 

zapracovány do jednotného dokumentu, který bude následně přeposlán členům Komise tak, 

aby mohl být projednán na dalším jednání Komise. 

Tajemnice zašle členům Komise osnovu „Programů“ tak, jak je navržena v „Koncepci 

statutárního města Ústí nad Labem v oblasti tělovýchovy a sportu na léta 2020 – 2027“, kterou 

zpracovala samostatná pracovní skupina.       Termín: do 29. 5. 2019 
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9.  Různé 

 

 Komisi byla předložena žádost o navýšení již poskytnuté dotace Sportovního klubu 

policie Sever Ústí nad Labem z. s., IČ: 442 26 306 na akci „50. ročník GRAND PRIX 

města Ústí nad Labem v boxu“ o částku 100.000,- Kč. 

Tomuto subjektu byla Zastupitelstvem města Ústí nad Labem, dne 15. 4. 2019, 

usnesením č. 43/4Z/19 schválena dotace ve výši 200.000,- Kč. 

Vzhledem k tomu, že letošní ročník je obsazen závodníky z celého světa a hlavně 

účastí špičkových boxerů z Kuby, finanční náročnost této akce velmi vzrostla. 

 

Usnesení KMS: 

       

Komise na základě projednání této žádosti o navýšení dotace doporučuje Radě města 

Ústí nad Labem souhlasit a Zastupitelstvu města Ústí nad Labem schválit poskytnutí 

navýšení dotace uvedenému subjektu ve výši 100.000,- Kč. 

 

HLASOVÁNO:  ANO: 7 NE: 0  ZDRŽEL SE: 0 

 

 Komisi byla předložena žádost o spolupráci a příspěvek z rozpočtu statutárního města 

Ústí nad Labem Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje na akci „Mistrovství 

České republiky v požárním sportu“ ve výši 300.000,- Kč. 

Tato akce proběhne na Městském stadionu Ústí nad Labem ve dnech  

30. 8. – 1. 9. 2019 za účasti 560 soutěžících, 80 rozhodčích a 150 členů technické čety. 

Statutární město Ústí nad Labem bylo osloveno jako jeden z partnerů této akce. 

 

Usnesení KMS: 

 

Komise na základě projednání této žádosti o spolupráci a příspěvek doporučuje Radě 

města Ústí nad Labem souhlasit a Zastupitelstvu města Ústí nad Labem schválit 

poskytnutí dotace uvedenému subjektu ve výši 300.000,- Kč. 

 

HLASOVÁNO:  ANO: 6 NE: 0  ZDRŽEL SE: 1 

 

 

 V 13:53 hodin se dostavil další člen Komise pan Václav Suchánek, Komise  

je usnášeníschopná 8 hlasy. 

 

 

 Komise byla seznámena se zájmem třetích stran o odkupu Fotbalového klubu Ústí  

nad Labem, a. s. 

 proběhne jednání s vedením města se zájemci o koupi 

 bude provedeno ocenění společnosti 

 

Usnesení KMS: 

 

Komise bere na vědomí informaci o zájmu odkupu Fotbalového klubu Ústí  

nad Labem, a. s., a doporučuje dále jednat s potencionálními zájemci o koupi. 

 

HLASOVÁNO:  ANO: 8 NE: 0  ZDRŽEL SE: 0 
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 Komise byla informována o vypracování konečného návrhu „Koncepce statutárního 

města Ústí nad Labem v oblasti tělovýchovy a sportu na léta 2020 – 2027“, která byla 

po zapracování připomínek odsouhlasena „Pracovní skupinou“ na jednání  

dne 15. 5. 2019. 

Tajemnice KMS rozešle tuto verzi členům Komise.      Termín: do 24 5. 2019 

 

 Na další jednání Komise budou pozváni pořadatelé akcí v oblasti „Akce mimořádného 

významu pro statutární město Ústí nad Labem“, aby členům Komise prezentovali tyto 

akce včetně plánů do dalších ročníků. 

Tajemnice KMS zašle jménem Komise jednotlivé pozvánky. Termín: do 31. 5. 2019

   

 

 

 

Jednání Komise bylo ukončeno v 14:36 hodin. 

 

 

Další jednání Komise mládeže a sportu Rady města Ústí nad Labem  

bylo stanoveno na 5. 6. 2019 od 15.00 hodin  

Na toto jednání bude zaslána samostatná pozvánka. 

 
 

Zapsala:      Pavlína Veselá 

Ověřil:        Roman Eckert 

    Martin Beneš 

 

Předseda KMS:  Mgr. Zdeněk Kubec  

Místopředseda KMS:   Mgr. Miroslav Přikryl 


