
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: 16.5

18. zasedání zastupitelstva konané dne 4. 3. 2019

Věc:
Dotační program „Podpora talentovaných mladých sportovců 2019“ 

Materiál na stůl: 

Důvod předložení:
§ 36 písm. c), § 37 a § 59 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů

Nárok na rozpočet:
3 mil. Kč, schváleno v rámci rozpočtu kraje na rok 2019 (usnesení č. 018/16Z/2018 ze dne 10.12.2018)

Projednáno:

Komise pro sport a volný čas

Dne: 14. 1. 2019 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Č. usnesení: 03/18KS/2019

Rada ústeckého kraje 

Dne: 13. 2. 2019 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Č. usnesení: 051/61R/2019

Přílohy: 

16.5-1 Název: bod 16.5 priloha 1.pdf
Dotační program "Podpora 
talentovaných mladých sportovců 
2019"

U

16.5-2 Název: bod 16.5 priloha 2.pdf Vzor smlouvy o poskytnutí 
neinvestiční dotace U

16.5-3 Název: bod 16.5 priloha 3.pdf Vzor žádosti o účelovou neinvestiční 
dotaci U

16.5-4 Název: bod 16.5 priloha 4.pdf Vzor závěrečné zprávy a finančního 
vypořádání U

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

schvaluje

a) dotační program „Podpora talentovaných mladých sportovců 2019“ dle přílohy 1 tohoto usnesení



b) vzor smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace dle přílohy 2 tohoto usnesení
c) vzor žádosti o účelovou neinvestiční dotaci z dotačního programu „Podpora talentovaných mladých 
sportovců 2019“ dle přílohy 3 tohoto usnesení
d) vzor závěrečné zprávy a finančního vypořádání projektu dle přílohy 4 tohoto usnesení.

Důvodová zpráva:
Dotační program "Podpora talentovaných mladých sportovců 2019" je určen k podpoře nadaných sportovců z 
řad dětí a mládeže do 23 let v individuálních sportech, kteří reprezentují Ústecký kraj v nejvyšších soutěžích 
ve svém sportu, zlepšení jejich tréninkových podmínek a k podpoře výjezdů na samotné soutěže v České 
republice i zahraničí.

Podpora výkonnostního sportu nadaných sportovců je zahrnuta ve strategickém dokumentu s názvem 
Koncepce podpory sportu a pohybových aktivit občanů Ústeckého kraje na období 2018 - 2028, schváleném 
na jednání Zastupitelstva Ústeckého kraje dne 11. 12. 2017 usnesením č. 055/9Z/2017. Finanční objem 
dotačního programu byl stanoven na základě rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2019.

Dotační program se řídí 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 a 
byl konzultován s odborem LP.

Rada Ústeckého kraje:
po projednání dne 13. 2. 2019 navrhuje Zastupitelstvu Ústeckého kraje dotační program schválit tak, jak je 
uvedeno v návrhu na usnesení.
Dále RÚK jmenovala výběrovou komisi pro hodnocení předkládaných projektů (složení výběrové komise je 
totožné se složením Komise pro sport a volný čas Rady Ústeckého kraje) a uložila Ing. Dagmar Waicové, 
vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy, zajistit vyhlášení (zveřejnění) tohoto dotačního programu na 
úřední desce a internetových stránkách Ústeckého kraje s termínem 6. 3. 2019.

Zpracoval / konzultoval: Předkládá:

Bc. Jana Mayerová/Ing. Dagmar 
Waicová (vedoucí odboru) Mgr. Petr Šmíd (uvolněný zastupitel)

Schvalovací cesta:

1 Ing. Dagmar Waicová (vedoucí odboru)   Ing. Dagmar Waicová 14. 2. 
2019

2 Mgr. Petr Šmíd (uvolněný zastupitel)   Mgr. Petr Šmíd 18.2.2019

Podpis zpracovatele:  Jana Mayerová 14. 2. 2019


