
 
1 

 

 
 
 
MAGISTRÁT MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM 

Odbor kultury, sportu a sociálních služeb 

Velká Hradební 8, 400 01 Ústí nad Labem 

 

ZÁPIS 

z 8. jednání Komise mládeže a sportu RM Ústí nad Labem ze dne 5. 6. 2019    

 

 

Zahájení jednání: 15:00 hodin 

Přítomni: dle prezenční listiny 

 

KMS je usnášení schopná 8 hlasy. 

 

Hosté: 

 

Ing. Věra Nechybová – 1. náměstkyně primátora 

Lukáš Konečný – radní 

Ing. Martin Kohl – vedoucí OKSS 

Bc. Gabriela Krčilová – referent OKSS 

 

 

1. Zahájení 

Jednání zahájil předseda KMS Mgr. Zdeněk Kubec  

 

Program jednání: 

 

1. Kontrola a schválení zápisu z předchozího jednání. 

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

osob 

3. Prezentace „Akcí mimořádného významu pro statutární město Ústí nad Labem 

4. Program pro poskytování dotací v oblasti VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT v roce 2020 

z rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem 

5. Program pro poskytování dotací v oblasti SPORTU v roce 2020 z rozpočtu statutárního 

města Ústí nad Labem 

6. Různé. 

 

Usnesení:  KMS je usnášení schopná a schvaluje program 8. jednání v roce 2019. 

 

       HLASOVÁNO:  PRO:   8 PROTI:   0 ZDRŽEL SE:   0 
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2. Kontrola a schválení zápisu z předchozího jednání dne 22. 5. 2019 

 

Zápis bez připomínek. 

 

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

 

 

3. 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: 

 

 Unie Roska – reg. org. ROSKA Ústí nad Labem, z. p. s., IČ: 445 56 349,  

na „Celoroční činnost – veslování“ ve výši 30.000,- Kč 

 

 Unie Roska – reg. org. ROSKA Ústí nad Labem, z. p. s., IČ: 445 56 349,  

na akci „Turnaj v boccie“ ve výši 22.500,- Kč 

 

 Unie Roska – reg. org. ROSKA Ústí nad Labem, z. p. s., IČ: 445 56 349,  

na akci „Vánoční turnaj v boccia“ ve výši 20.000,- 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) doporučuje Radě města Ústí nad Labem schválit poskytnutí dotace níže 

uvedenému subjektu takto: 

 

 Unie Roska – reg. org. ROSKA Ústí nad Labem, z. p. s., IČ: 445 56 349,  

na „Celoroční činnost – veslování“ ve výši 30.000,- Kč 

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

 

 Unie Roska – reg. org. ROSKA Ústí nad Labem, z. p. s., IČ: 445 56 349,  

na akci „Turnaj v boccie“ ve výši 11.300,- Kč 

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

 

B) nedoporučuje Radě města Ústí nad Labem schválit poskytnutí dotace subjektu 

Unie Roska – reg. org. ROSKA Ústí nad Labem, z. p. s., IČ: 445 56 349,  

na akci „Vánoční turnaj v boccia“ ve výši 20.000,- Kč 

HLASOVÁNO:  ANO: 0  NE: 8  ZDRŽEL SE: 0 
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4. Prezentace „Akcí mimořádného významu pro statutární město Ústí nad Labem  

 

Na jednání KMS byli pozváni pořadatelé akcí, které jsou zařazeni do oblasti dotační 

podpory „Akce mimořádného významu pro statutární město Ústí nad Labe“, aby tyto akce 

jednotlivě odprezentovali a mohli tak být zařazeni do této kategorie i pro další období.  

 

 Aeroklub Ústí nad Labem z. s. – „Ústecké nebe plné letadel“ 

 BASTA CHEERLEADERS – „BASTA CHEER CUP Ústí n. L. 

 CRAZY Production s. r. o. – „Festival dřeva“ 

 Městský plavecký klub Ústí nad Labem – „VELKÁ CENA Ústí nad Labem v plavání“ 

 SPORT UNION, z. s. – „GRAND PRIX NORTHBOHEMIA karate“ 

 Sportovní klub policie Sever Ústí nad Labem – „GRAND PRIX města Ústí nad Labem 

v boxu“ 

 TJ Chemička Ústí nad Labem – oddíl rychlostní kanoistika p. s. – „Závod dračích lodí – 

Den Labe“ 

 Ústecká freeridová organizace, z. s. – „UL – LET“ 

 Xterra squadra s. r. o. – „Miladatlon“ 

 Česká unie boxerů profesionálů zl. S. (zkráceně ČUBP) – „Mezinárodní galavečer 

profesionálního boxu“  

 

Z jednání se omluvili tito pořadatelé, kteří budou pozváni na další jednání KMS: 

 

 Athletic Club Ústí nad Labem z. s. – „Grand Prix Ústí nad Labem v atletice“ 

 FINCORP s. r. o.  – „Mezinárodní taneční festival“ 

 Geometry Global s. r. o. – „RunTour Ústí nad Labem 

 SK KAMURA RIU SHOTOKAN z. s. – „CZECH KARATE OPEN CUP“ 

 Neustupa Michal – „Milada Run“ 

 Vácha Jan, Mgr. – „Cyklozávod Milada“ 

 

 

5. Program pro poskytování dotací v oblasti VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT v roce 2020 

z rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem 

 

Tento bod byl přesunut na další jednání KMS. 

 

 

6. Program pro poskytování dotací v oblasti SPORTU v roce 2020 z rozpočtu statutárního 

města Ústí nad Labem 

 

Tento bod byl přesunut na další jednání KMS. 

 

 

 V 17:41 hodin odešel člen Komise pan Martin Beneš, Komise  

je usnášeníschopná 7 hlasy. 
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6. Různé 

 

 Náměstkyně primátora Ing. Věra Nechybová podrobně informovala členy Komise  

o současné situaci možného odkupu Fotbalového klubu Ústí nad Labem, a. s. 

Proběhla i diskuse s předsedou představenstva Liborem Zajíčkem o stavu 

fotbalového klubu. 

 

Usnesení KMS: 

       

Komise doporučuje prodej Fotbalového klubu Ústí nad Labem, a. s. za dodržení  

a jasném nastavení těchto podmínek: 

 úhrady zápůjčky ve výši 3,5 mil. Kč (i na základě přijatelného splátkového 

kalendáře) 

 zachovat minimálně II. fotbalovou ligu v Ústí nad Labem 

 nastavení jasné spolupráce s fotbalovým mládežnickým klubem FK Ústí  

nad Labem – mládež, z. s. 

 nastavení jasných pravidel pronájmu Městského stadionu 

 zachování všech současně platných nájemních smluv třetích subjektů v užívání 

Městského stadionu Ústí nad Labem 

 

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

 

 Předseda komise Mgr. Zdeněk Kubec informoval členy Komise,  

že PRO Zdraví a Sport předloží samostatnou „Koncepci statutárního města Ústí 

nad Labem v oblasti tělovýchovy a sportu na léta 2020 – 2027“ včetně 

„Programů pro poskytování dotací v oblasti SPORTU a VOLNOČASOVÝCH 

aktivit v roce 2020 z rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem“ 

 

 

   

Jednání Komise bylo ukončeno v 18:15 hodin. 

 

 

Další jednání Komise mládeže a sportu Rady města Ústí nad Labem  

bylo stanoveno na 24. 6. 2019 od 8:30 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 


