
Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních 
údajů podle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů 2016/679 a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních 
údajů v platném znění. 

Ústecký kraj

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Do zasedání ZÚK Bod programu: 16.2

16. zasedání zastupitelstva konané dne 10. 12. 2018

Věc:
Program: „Koncepce financování sportů s širokou mládežnickou základnou v Ústeckém kraji pro 
období 2017 – 2020“ – schválení dotací

Materiál na stůl: 

Důvod předložení:
§ 36 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů

Nárok na rozpočet:
15.000.000,- Kč (změna harmonogramu vyhlašování a vyplácení finančních prostředků v lednu 2019 
schválena usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 037/14Z/2018 ze dne 10. 9. 2018, za podmínky 
schválení rozpočtu kraje na rok 2019 Zastupitelstvem Ústeckého kraje dne 10. 12. 2018)

Projednáno:

Rada ústeckého kraje 

Dne: 21. 11. 2018 Pro:          Proti:          Zdržel se:          Č. usnesení:          

Přílohy: 

16.2-1 Název: bod 16.2 priloha 1.pdf Vzor smlouvy o poskytnutí 
neinvestiční dotace U

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

rozhoduje

dle § 36 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

1. o poskytnutí neinvestiční účelové dotace následujícím sportovním organizacím:

a) název: Dámský házenkářský klub Baník Most z.s.
IČO: 661 10 408
sídlo: 434 01 Most, tř. Budovatelů 112/7
výše dotace: 1.153.845,- Kč

b) název: Asociace sportovních klubů Lovosice z. s.(HK ASA Město Lovosice)
IČO: 183 80 468
sídlo: 410 02 Lovosice, U Stadionu 1022/2
výše dotace: 1.153.845,- Kč



c) název: FK TEPLICE a.s.
IČO: 250 28 715
sídlo: 415 01 Teplice, Na Stínadlech 2796
výše dotace: 2.307.695,- Kč

d) název: Basketbalový klub Ústí nad Labem z.s.
IČO: 148 66 714
sídlo: 400 01 Ústí nad Labem, Jateční 1026/18
výše dotace: 1.153.845,- Kč

e) název: SK VOLEJBAL Ústí nad Labem, z.s.
IČO: 266 32 217
sídlo: 400 01 Ústí nad Labem, Jateční 3436/47A
výše dotace: 1.153.845,- Kč

f) název: Basketbalový klub Děčín z.s.
IČO: 498 88 366
sídlo: 405 02 Děčín, Maroldova 1279/2
výše dotace: 1.153.845,- Kč

g) název: Piráti Chomutov a.s.
IČO: 254 04 695
sídlo: 430 01 Chomutov, Mostecká 5773
výše dotace: 3.461.540,- Kč

h) název: HC Litvínov, sportovní spolek
IČO: 005 54 782
sídlo: 436 01 Litvínov, S. K. Neumanna 1598
výše dotace: 3.461.540,- Kč.

2. o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční účelové dotace s výše uvedenými žadateli 
dle přílohy 1 tohoto usnesení.

3. o neposkytnutí neinvestiční účelové dotace následujícím sportovním organizacím (žadatelům) z důvodu 
nesplnění podmínek dotačního programu:

a) název: Tělocvičná jednota Sokol Louny
IČO: 00556149
sídlo: Poděbradova 638, 440 01 Louny
výše dotace: 100.000,- Kč

b) název: Sportovní oddíl Zápas Teplice - Spolek
IČO: 2442442
sídlo: Přítkovská 1466/22, Trnovany, 415 01 Teplice
výše dotace: 50.000,- Kč.



Důvodová zpráva:
Cílem tohoto projektu je podpora regionálně významných sportů. Jedná se o olympijské kolektivní sporty, 
které hrají nejvyšší soutěž v našem kraji, a které mají zřízená sportovní centra mládeže. Statutární zástupci 
jednotlivých organizací jednomyslně podepsali předloženou koncepci a zároveň dodali čestné prohlášení, kde 
se zavazují k jednotnému dodržování a respektování etických pravidel.
Projekt se neřídí platnými Zásadami pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí Ústeckým 
krajem, které byly schváleny usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 013/13Z/2018 ze dne 25. 6. 2018.

Při přípravě rozpočtu kraje na rok 2019 byla vytvořena rozpočtová položka s názvem „Koncepce financování 
sportů s širokou mládežnickou základnou“ s finančním objemem 15 mil. Kč. Usnesením č. 037/14Z/2018 ze 
dne 10. 9. 2018 Zastupitelstvo Ústeckého kraje souhlasí se změnou harmonogramu vyhlašování výše 
uvedeného dotačního programu a s vyplacením finančních prostředků v lednu roku 2019 (za podmínky 
schválení rozpočtu kraje na rok 2019 Zastupitelstvem Ústeckého kraje dne 10. 12. 2018).

Program „Koncepce financování sportů s širokou mládežnickou základnou v Ústeckém kraji pro období 
2017-2020“ byl schválen Zastupitelstvem Ústeckého kraje na svém zasedání usnesením č. 36/29Z/2016 ze 
dne 25. 4. 2016 a přímo navazuje na „Koncepci financování sportů s širokou mládežnickou základnou v 
Ústeckém kraji / 2013 – 2016“. Tento program je zpracovaný dle novelizovaného zákona č. 250/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a bude naplňován třetím rokem.

Protože došlo k úpravě vzorové smlouvy o poskytnutí neinvestiční účelové dotace je nutné její opětovné 
schválení. Předkládaná vzorová smlouva byla konzultována s odborem LP.

Finanční prostředky jsou přidělovány na základě podané žádosti o poskytnutí neinvestiční dotace v rámci 
vyhlášeného programu. Pro jednotlivé sporty se výše přidělované finanční podpory vypočítá dle vzorce 
uvedeného v koncepci. Rozpis jednotlivých částek je uveden v „Metodice ke koncepci financování sportů s 
širokou mládežnickou základnou v Ústeckém kraji pro období 2017 – 2020“, která je zveřejněna na webových 
stránkách kraje.

Neposkytnutí neinvestiční účelové dotace:
Žadatelé Tělocvičná jednota Sokol Louny a Sportovní oddíl Zápas Teplice - Spolek podali žádost o poskytnutí 
účelové neinvestiční dotace v rámci programu „Koncepce financování sportů s širokou mládežnickou 
základnou v Ústeckém kraji pro období 2017 – 2020“. Důvodem neposkytnutí neinvestiční účelové dotace je 
nesplnění podmínek dotačního programu.

Rada Ústeckého kraje:
po projednání dne 21. 11. 2018 navrhuje Zastupitelstvu Ústeckého kraje rozhodnout o poskytnutí neinvestiční 
účelové dotace a uzavřít s žadateli dle 1. části návrhu usnesení veřejnoprávní smlouvu. Žadatelům uvedeným 
v 3. části návrhu usnesení neinvestiční účelovou dotaci neposkytnout pro nesplnění podmínek dotačního 
programu, vše tak, jak je uvedeno v návrhu na usnesení.

Zpracoval / konzultoval: Předkládá:

Ing. Dagmar Waicová Mgr. Petr Šmíd (uvolněný zastupitel)

Schvalovací cesta:

1 Ing. Dagmar Waicová (vedoucí odboru)   Ing. Dagmar Waicová 26. 11. 
2018

2 Mgr. Petr Šmíd (uvolněný zastupitel)   Mgr. Petr Šmíd 27.11.2018

Podpis zpracovatele:  Jana Mayerová 23. 11. 2018


