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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 9. jednání Komise mládeže a sportu RM Ústí nad Labem ze dne 24. 6. 2019    

 

 

Zahájení jednání: 8:30 hodin 

Přítomni: dle prezenční listiny 

 

KMS je usnášení schopná 7 hlasy. 

 

Hosté: 

 

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 změnu údajů poskytnuté dotace v oblasti sportu a volnočasových aktivit 

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

4. Žádosti o dotace – Fond rady města 

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

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

z rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem 

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

města Ústí nad Labem 

8. Různé. 

 

Usnesení:  KMS je usnášení schopná a schvaluje program 9. jednání v roce 2019. 

 

       HLASOVÁNO:  PRO:   7 PROTI:   0 ZDRŽEL SE:   0 
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2. Kontrola a schválení zápisu z předchozího jednání dne 5. 6. 2019 

 

Zápis bez připomínek. 

 

HLASOVÁNO:  PRO:   7 PROTI:   0 ZDRŽEL SE:   0 

 

 

3. Žádosti o změnu údajů poskytnuté dotace v oblasti sportua 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: 

 

 VitaSport z.s., IČ: 060 20 879, na akci „Ústecká VitaSport desítka“ –  

SML 1022493 

- změna rozpočtu na základě výše poskytnuté dotace 

- změna rozpočtu dle skutečných nákladů akce 

 VitaSport z.s., IČ: 060 20 879, na akci „Ústecká VitaSport patnáctka“ –  

SML 1022494 

- změna rozpočtu na základě výše poskytnuté dotace 

- změna rozpočtu dle skutečných nákladů akce 

 

 Akce mimořádného významu: 

 

 SPORT UNION, z. s., IČ: 445 54 044, na akci „51. GRAND PRIX 

NORTHBOHEMIA, mezinárodní turnaj v karate“ 

- změna termínu realizace akce 

- změna místa konání akce 

- změna rozpočtu dle skutečných nákladů akce 

 

Oblast volnočasových aktivit: 

 

 KČT, odbor Spartak Ústí nad Labem IČ: 038 91 666, na akci „Dálkový pochod – 

Ústecká jarní 50“ 

- změna rozpočtu dle skutečných nákladů akce 

 

Usnesení KMS: 

Komise souhlasí se žádostmi o změnu položkových rozpočtů na základě výše 

poskytnuté dotace, dle skutečných nákladů akce a bere na vědomí změnu místa a data konání 

akce. 

 

HLASOVÁNO:  PRO:   7 PROTI:   0 ZDRŽEL SE:   0 
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4. Žádosti o dotace v oblasti SPORTU – Mimořádné sportovní výkony 

 

Na odbor kultury, sportu a sociálních služeb byla doručena žádost v oblasti sportu – 

Mimořádné sportovní výkony – Mimořádný sportovní výkon na celorepublikové úrovni 

tohoto subjektu: 

 

 Ústecký krasobruslařský klub, zapsaný spolek, IČ: 684 55 437, na „Mimořádné 

sportovní výkony na celorepublikové/mezinárodní úrovni – sportovní odvětví: 

krasobruslení – sportovní výkony“ za 2. místo na MČR. 

 

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: 

 

 Ústecký krasobruslařský klub, zapsaný spolek, IČ: 684 55 437, na „Mimořádné 

sportovní výkony na celorepublikové/mezinárodní úrovni – sportovní odvětví: 

krasobruslení – sportovní výkony“ ve výši 20.000,- Kč 

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

 

 

5. Žádosti o dotace – Fond Rady města Ústí nad Labem 

 

Na odbor kultury, sportu a sociálních služeb byly doručeny žádosti v oblasti sportu – 

Fond Rady města Ústí nad Labem těchto subjektů: 

 

 Ústecký krasobruslařský klub, zapsaný spolek, IČ: 684 55 437, na akci „Velká cena 

Ústí nad Labem v krasobruslení“ ve výši 50.000,- Kč. 

 

 Václav Kapička, nar. 1967, na akci „European Masters Games Terino 2019“  

ve výši 50.000,- Kč 

 

 Oldřich Koza, nar. 1965, na akci „European Masters Games Terino 2019“  

ve výši 50.000,- Kč 

 

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

z Fondu Rady města Ústí nad Labem v roce 2019 z rozpočtu statutárního města Ústí nad 

Labem“ doporučuje Radě města Ústí nad Labem schválit poskytnutí dotace níže uvedeným 

subjektům takto: 

 

 Ústecký krasobruslařský klub, zapsaný spolek, IČ: 684 55 437, na akci „Velká cena 

Ústí nad Labem v krasobruslení“ ve výši 50.000,- Kč (hodnotící kritéria: 

25/25/25/25 = 100 bodů → 100 %) 

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

 

 Václav Kapička, nar. 1967, na akci „European Masters Games Terino 2019“  

ve výši 25.000,- Kč (hodnotící kritéria: 20/10/15/5 = 50 bodů → 50 %) 

HLASOVÁNO:  ANO: 7 NE: 0  ZDRŽEL SE: 0 
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 Oldřich Koza, nar. 1965, na akci „European Masters Games Terino 2019“  

ve výši 25.000,- Kč (hodnotící kritéria: 20/10/15/5 = 50 bodů → 50 %) 

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

 

 

 

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

 

Na jednání KMS byli pozváni další 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.  

 

 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“ 

 

Jednání se nezúčastnili tito pořadatelé: 

 

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

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

 

 

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

z rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem 

 

Komise doporučuje zvýšit dotaci na jednoho člena v rámci kategorie „Celoroční volnočasová 

činnost dětí a mládeže do 18 let“ na částku 1.000,- Kč. 

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

 

 

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

města Ústí nad Labem 

 

Předseda komise informoval ostatní členy o zpracování vlastního návrhu „Programu“,  

který bude v nejbližších dnech zaslán jednotlivým členům komise. 

 

 

 

 V 10:28 hodin odešel předseda Komise Mgr. Zdeněk Kubec, Komise  

je usnášeníschopná 6 hlasy. 

 

 

Proběhla diskuse členů komise o úpravě stávajícího dotačního programu pro rok 2020  

na základě nově zpracované „Koncepce“. 
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Byly předloženy návrhy, které budou zapracovány do stávajícího „Programu“, které budou 

následně zaslány jednotlivým členům tajemnicí komise k dalšímu projednání. 

 

 

6. Různé 

 

 Mimořádná žádost SPORT UNION, z. s., IČ: 445 54 044. Na odbor kultury, sportu 

a sociálních služeb byla doručena mimořádná žádost o navýšení dotace na akci 

mimořádného významu „51. GRAND PRIX NORTHBOHEMIA, mezinárodní 

turnaj v karate“ ve výši 50.000,- Kč. Tato částka je určena na úhradu pronájmu 

Zimního stadionu, kam byla tato akce v letošním roce přeložena z důvodu zlepšení 

komfortu závodníků, technického zázemí a zabezpečení, návštěvníků i prezentace 

statutárního města Ústí nad Labem. 

 

Usnesení KMS: 

       

Komise doporučuje Radě města Ústí nad Labem souhlasit a Zastupitelstvu města 

Ústí nad Labem schválit navýšení dotace subjektu SPORT UNION, z. s., IČ: 445 

54 044, na akci mimořádného významu „51. GRAND PRIX NORTHBOHEMIA, 

mezinárodní turnaj v karate“ ve výši 50.000,- Kč 

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

 

 

 V 10:36 hodin odešel člen Komise pan Vladimír Evan, Komise  

je usnášeníschopná 5 hlasy. 

 

   

Jednání Komise bylo ukončeno v 10:51 hodin. 

 

 

Další jednání Komise mládeže a sportu Rady města Ústí nad Labem  

bylo stanoveno na 17. 7. 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 


