
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: 15.2

3. zasedání zastupitelstva konané dne 25. 1. 2021

Věc:
Podpora hokeje a fotbalu – žádosti o změny v uzavřených smlouvách o poskytnutí dotace

Materiál na stůl: 

Důvod předložení:
Zásady pro poskytování účelových finančních prostředků v rámci Fondu Ústeckého kraje

Nárok na rozpočet:
Bez nároku na rozpočet

Projednáno:

Rada Ústeckého kraje 

Dne: 13. 1. 2021 Pro:          Proti:          Zdržel se:          Č. usnesení:          

Přílohy: 

15.2-1 Název: bod 15.2 priloha 1.pdf Žádost o změnu 
19/SML4250/SoPD/SMT U

15.2-2 Název: bod 15.2 priloha 2.pdf Žádost o změnu 
19/SML4249/SoPD/SMT U

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

neschvaluje

dle § 36 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, změny 
položkových rozpočtů u smluv o poskytnutí neinvestiční dotace:

1. změnu položkového rozpočtu u smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace č. 19/SML4250/SoPD/SMT 
takto: z položky „doprava“ snížení nákladů o 424 280 Kč a z položky „Strava soustředění“ snížení nákladů 
o 40 000 Kč. Celkem tedy náklady 464 280 Kč a jejich přesun do položek: „Údržba a provoz sportovních 
areálů“ ve výši 227 745,50 Kč, “Ubytování soustředění“ ve výši 1 035 Kč a do nových položek „Pronájem 
sportovišť“ ve výši 115 499,50 Kč a „Sportovní vybavení“ ve výši 120 000 Kč;

2. změnu položkového rozpočtu u smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace č. 19/SML4249/SoPD/SMT 
takto: přesun částky 200 000 Kč z odměny trenérů na sportovní vybavení.



Důvodová zpráva:
O rozdělení neinvestiční dotace a uzavření smluv s žadateli v těchto předkládaných případech rozhodovalo 
Zastupitelstvo Ústeckého kraje. Změna v položkových rozpočtech proto náleží k rozhodování stejnému 
orgánu.

1. Smlouva č. 19/SML4250/SoPD/SMT
a) Usnesením ZÚK č. 040/25Z/2019 ze dne 9. 12. 2019 byla schválena neinvestiční dotace ve výši 700 000 
Kč.
b) 7. 1. 2020 - uzavřena smlouva č. 19/SML4250/SoPD/SMT (FK Ústí nad Labem - mládež, z.s. – Celoroční 
podpora sportování mládeže 2020 FK Ústí n/L.).
c) 15. 12. 2020 - zaslána žádost o změnu položkového rozpočtu (z položky „doprava“ snižujeme náklady o 
424 280 Kč a z položky „Strava soustředění“ snižujeme náklady o 40 000 Kč. Celkem tedy náklady 464 280 
Kč přesouváme do položek: „Údržba a provoz sportovních areálů“ ve výši 227 745,50 Kč, do položky 
“Ubytování soustředění“ ve výši 1 035 Kč a do nových položek „Pronájem sportovišť“ ve výši 115 499,50 Kč a 
„Sportovní vybavení“ ve výši 120 000 Kč) z důvodu: vydaná opatření Vlády ČR spojené s koronavirovou 
situací v ČR.

2. Smlouva č. 19/SML4249/SoPD/SMT
a) Usnesením ZÚK č. 040/25Z/2019 ze dne 9. 12. 2019 byla schválena neinvestiční dotace ve výši 700 000 
Kč.
b) 16. 1. 2020 - uzavřena smlouva č. 19/SML4249/SoPD/SMT (FK Varnsdorf, z.s. – Celoroční péče o talenty 
2020).
c) 21. 12. 2020 - zaslána žádost o změnu položkového rozpočtu (přesun částky 200 000 Kč z odměny trenérů 
na sportovní vybavení) z důvodu: mimořádná dotace z FAČR (v důsledku kovidu) na trenéry mládežnických 
týmů.

Rada Ústeckého kraje:
po projednání dne 13. 1. 2021 navrhuje Zastupitelstvu Ústeckého kraje změny položkových rozpočtů u smluv 
neschválit. Jak je uvedeno v návrhu na usnesení.

Zpracoval / konzultoval: Předkládá:

Bc. Jana Mayerová/Ing. Dagmar 
Waicová (vedoucí odboru) Ing. Jindra Zalabáková (uvolněný zastupitel)

Schvalovací cesta:

1 Ing. Dagmar Waicová (vedoucí odboru)   Ing. Dagmar Waicová 13. 1. 
2021

2 Ing. Jindra Zalabáková (uvolněný zastupitel)   Ing. Jindra Zalabáková 
14.1.2021

Podpis zpracovatele:  Bc. Jana Mayerová 13. 1. 2021


