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Z Á P I S 

39. jednání Rady města Ústí nad Labem 

dne 22. 12. 2015 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Jednání zahájila a řídila Ing. Věra Nechybová, primátorka města, v 15:05 hod. 

 

Omluveni:  Yveta Tomková 

 

Ověřovatelé zápisu:  Pavel Dufek 

   MUDr. Jiří Madar    

 

 

Zapisovatelka: Jana Škarohlídová, KT 

 

Program: 

1. Rozpočtové opatření odboru školství, kultury, sportu a sociálních služeb – 

marketingová smlouva Hokej Ústí nad Labem s. r. o. 

Předkládá: PhDr. Jana Müllerová PhD., vedoucí OŠKSS 

 

2. Poskytnutí dotací v oblasti sportu v roce 2015 – mimořádné sportovní výkony 

Předkládá: PhDr. Jana Müllerová PhD., vedoucí OŠKSS 

 

Hlasování o programu: 5, 0, 0 

 

Program byl schválen. 

 

---------------------------------------------------------------- 

 

1. Rozpočtové opatření odboru školství, kultury, sportu a sociálních služeb – 

marketingová smlouva Hokej Ústí nad Labem s. r. o. 

Předkládá: PhDr. Jana Müllerová PhD., vedoucí OŠKSS 

 

PhDr. Jana Müllerová, PhD.: seznámení s nabídkou, reklamním plněním a porovnáním 

běžných cen 

 

MUDr. Madar: konzultování s PEO z pohledu de minimis 

- příprava smlouvy ke schválení do RM 13. 1. 2016 

 

PhDr. Jana Müllerová, PhD.: návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 5, 0, 0 
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950/15 

Rozpočtové opatření odboru školství, kultury, sportu a sociálních 

služeb-marketingová smlouva Hokej Ústí nad Labem s. r. o. 
 

Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. uzavření marketingové smlouvy pro rok 2015 ve výši 900 tis. Kč s tímto subjektem: 

HOKEJ ÚSTÍ NAD LABEM, s. r. o., IČ: 032 61 255, se sídlem Masarykova 

183/701, 400 01 ústí nad Labem 

2. rozpočtové opatření odboru školství, kultury, sportu a sociálních služeb ve výši 

900 tis. Kč takto: 

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru školství, kultury, sportu 

a sociálních služeb – oddělení provozně technické o částku 900 tis. Kč 

v položce placené služby – veřejné osvětlení 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru školství, kultury, sportu 

a sociálních služeb – oddělení podpory školství, kultury, sportu a sociálních 

služeb o částku 900 tis. Kč v položce oblast sportu – preferované sporty 

B) u k l á d á 

1. PhDr. Janě Müllerové PhD., vedoucí OŠKSS 

a) předložit ke schválení marketingovou smlouvu mezi Statutárním městem Ústí  

nad Labem a HOKEJ ÚSTÍ NAD LABEM s. r. o. na jednání RM dne  

12. 1. 2016  

 

2. Poskytnutí dotací v oblasti sportu v roce 2015 – mimořádné sportovní výkony 

Předkládá: PhDr. Jana Müllerová PhD., vedoucí OŠKSS 

 

PhDr. Jana Müllerová, PhD.: žádosti z obou klubů na mimořádné výkony 

- peníze zbyly, jinak by se nevyužily, komise schválila 

 

MUDr. Madar: částečná kompenzace trojnásobného zvýšení nájmu díky pravidlům 

poskytnuté dotace z ROP 

 

PhDr. Müllerová, PhD.: návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 5,0,0 

 

951/15 

Poskytnutí dotací v oblasti sportu v roce 2015 – mimořádné 

sportovní výkony 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. poskytnutí dotace z rozpočtu roku 2015 odboru školství, kultury, sportu  

a sociálních služeb určených na oblast sportu „Akce sportovního kalendáře“ 

a následné uzavření smlouvy s těmito subjekty takto: 

a) Městský plavecký klub Ústí nad Labem, IČ: 266 47 567 za mimořádné výkony 

ve výši 44.000,- Kč 
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b) TJ Chemička Ústí nad Labem, IČ: 005 55 061 za mimořádné výkony  

ve výši 44.000,- Kč 

 

Jednání RM bylo ukončeno ve 15:10 hod. 

 

 

Ověřovatelé zápisu:  

 

 

Pavel Dufek    ……………………………………………… 

 

 

MUDr. Jiří Madar   ……………………………………………… 

 

 

 

      Ing. Věra Nechybová 

         primátorka města  

 

 

 

ZKRATKY: 

PEO – právně ekonomické oddělení 


