
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: 16.3

16. zasedání zastupitelstva konané dne 10. 12. 2018

Věc:
Podpora hokeje a fotbalu - vyřízení individuálních žádostí o neinvestiční dotace

Materiál na stůl: 

Důvod předložení:
Žádosti o individuální dotaci

Nárok na rozpočet:
2.700.000,- Kč (změna harmonogramu vyhlašování a vyplácení finančních prostředků v lednu 2019 
schválena usnesením Zastupitelstva 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: 

16.3-1 Název: bod 16.3 priloha 1 black.pdf Žádost o neinvestiční dotaci JID: 
165194/2018/KUUK U

16.3-2 Název: bod 16.3 priloha 2 black.pdf Žádost o neinvestiční dotaci JID: 
165607/2018/KUUK U

16.3-3 Název: bod 16.3 priloha 3 black.pdf Žádost o neinvestiční dotaci JID: 
165877/2018/KUUK U

16.3-4 Název: bod 16.3 priloha 4.pdf Vzor smlouvy o poskytnutí dotace U

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

A) rozhoduje

dle § 36 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, o 
poskytnutí neinvestiční účelové dotace a o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na 
projekty následujícím zapsaným spolkům dle přílohy 4 tohoto usnesení:

1. Název: FK Ústí nad Labem-mládež, z.s., IČO: 270 48 128, se sídlem: Pařížská 1290/5, Ústí nad 



Labem-centrum, 400 01 Ústí nad Labem, výše dotace: 700.000,- Kč, název projektu: Celoroční podpora 
sportování mládeže 2019 FK Ústí n/L

2. FK Varnsdorf, z.s., IČO: 647 07 369, se sídlem: Moravská 2688, 407 47 Varnsdorf, výše dotace: 
700.000,- Kč, název projektu: Celoroční péče o talenty

3. HC Stadion Litoměřice, z.s., IČO: 467 69 129, se sídlem: Zahradnická 215/28, Předměstí, 412 01 
Litoměřice, výše dotace: 1.300.000,- Kč, název projektu: Výchova talentovaných hráčů 2019.

B) schvaluje

výjimku ze Zásad pro poskytování účelových finančních prostředků v rámci Fondu Ústeckého kraje (bod 
4.5) – výše poskytnuté neinvestiční dotace u projektů s pořadovým číslem 1 a 2 bude 700.000,- Kč a 3 
bude 1.300.000,- Kč, podíl dotace na celkových plánovaných nákladech projektu je ve všech třech 
případech 100%.

Důvodová zpráva:
V rámci naplňování „Koncepce podpory sportu a pohybových aktivit občanů Ústeckého kraje na období 2018 
– 2028“(dále jen „Koncepce“) bylo Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 037/14Z/2018 ze dne 10. 9. 
2018 rozhodnuto o změně harmonogramu vyhlašování a vyplácení finančních prostředků na leden roku 2019 
(jedná se o finanční prostředky označené v plánu ekonomického krytí vybraných strategických cílů podpory 
pohybových aktivit ve výše uvedené Koncepci jako „talent u sportovních klubů“).

Podpora fotbalu a hokeje:
Jedná se o podporu regionálně významných sportovních klubů s velmi silnou mládežnickou základnou, kde 
jednotlivé mládežnické týmy jsou účastníky nejvyšších republikových soutěží, a tak dlouhodobě příkladně 
reprezentují Ústecký kraj nejen na republikové úrovni. S ohledem na nestabilní financování sportu v ČR 
pomohou finanční prostředky ke stabilizaci mládežnického sportovního prostředí v kraji s dalšími dopady: 
minimální riziko ekonomického krachu sportovních klubů v Ústeckém kraji, optimální propagace Ústeckého 
kraje jak ve sdělovacích prostředcích, tak i u široké veřejnosti, zdravou konkurenceschopnost klubů se 
soupeři z jiných krajů, které také podporují své reprezentanty z rozpočtu kraje. V neposlední řadě jde také o 
zaručení dlouhodobé koncepční práce s mládeží v hlavních sportovních odvětvích v kraji (olympijské sporty).

Rada Ústeckého kraje:
na jednání dne 21.11.2018 podané žádosti vzala na vědomí a navrhuje Zastupitelstvu Ústeckého kraje 
rozhodnout o poskytnutí neinvestiční účelové dotace a uzavření s žadateli veřejnoprávní smlouvu. Dále 
navrhuje zastupitelstvu schválit výjimku ze Zásad pro poskytování účelových finančních prostředků v rámci 
Fondu Ústeckého kraje. Vše tak, jak je uvedeno v návrhu 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


