
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: 15.4

7. zasedání zastupitelstva konané dne 21. 6. 2021

Věc:
Dotační program „Podpora financování sportů s širokou mládežnickou základnou v Ústeckém kraji na 
rok 2021“ – rozdělení 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:
5.000.000 Kč (schválený rozpočet na rok 2021 usnesením č. 044/3Z/2021 ze dne 25. 1. 2021), 2.500.000 Kč 
(přebytek hospodaření usnesením č. 055/6Z/2021 ze dne 26. 4. 2021)

Projednáno:

Komise Komise pro sport a volný čas

Dne: 27. 4. 2021 Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 0 Č. usnesení: 006/6Kom_SaVC/2021

Rada Ústeckého kraje 

Dne: 19. 5. 2021 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Č. usnesení: 033/16R/2021

Přílohy: 

15.4-1 Název: bod 15.4 priloha 1.pdf Vzor smlouvy 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 žadatelům:

a) název: Dámský házenkářský klub Baník Most z.s.
IČO: 661 10 408
sídlo: 434 01 Most, tř. Budovatelů 112/7
požadovaná dotace: 818 182 Kč
přidělená dotace: 681 818 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
požadovaná dotace: 818 182 Kč



přidělená dotace: 681 818 Kč

c)název: FK TEPLICE – fotbal, spolek
IČO: 270 04 619
sídlo: 415 01 Teplice, Na Stínadlech 2796
požadovaná dotace: 1 636 363Kč
přidělená dotace: 1 363 637 Kč

d) název: Basketbalový klub Ústí nad Labem z.s.
IČO: 148 66 714
sídlo: 400 01 Ústí nad Labem, Jateční 1026/18
požadovaná dotace: 818 182 Kč
přidělená dotace: 681 818 Kč

e) název: SK VOLEJBAL Ústí nad Labem, z.s.
IČO: 266 32 217
sídlo: 400 01 Ústí nad Labem, Jateční 3436/47A
požadovaná dotace: 818 182 Kč
přidělená dotace: 681 818 Kč

f) název: Basketbalový klub Děčín z.s.
IČO: 498 88 366
sídlo: 405 02 Děčín, Maroldova 1279/2
požadovaná dotace: 818 182 Kč
přidělená dotace: 681 818 Kč

g) název: BK Chomutov, z.s.
IČO: 042 66 196
sídlo: 430 01 Chomutov, Dukelská 1300/31
požadovaná dotace: 818 182 Kč
přidělená dotace: 681 818 Kč

h) název: HC Litvínov, sportovní spolek
IČO: 005 54 782
sídlo: 436 01 Litvínov, S. K. Neumanna 1598
požadovaná dotace: 2 454 545 Kč
přidělená dotace: 2 045 455 Kč

a o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční účelové dotace s těmito žadateli dle přílohy 
č. 1 tohoto usnesení.

2. o neposkytnutí neinvestiční účelové dotace z důvodu nesplnění podmínek dotačního programu žadateli:

název: FK Ústí nad Labem - mládež, z.s.
IČO: 27048128
sídlo: 400 01 Ústí nad Labem, Pařížská 1290/5
požadovaná dotace: 700 000 Kč.



Důvodová zpráva:
Cílem tohoto projektu je dlouhodobá podpora mládežnického hnutí u tradičních sportovních odvětví 
reprezentující Ústecký kraj. Mládežnická složka klubu je pevně propojená se složkou „A“ týmu dospělých, 
startující v nejvyšší soutěži v ČR ve svém sportovním odvětví. Tzv. "nosné kluby" (kluby zařazené do 
Koncepce) musí splňovat všechny podmínky stanovené v dotačním programu a v rámci mládežnické složky 
mají zřízené akademie, sportovní centra a sportovní centra mládeže. Jedná se o olympijské kolektivní sporty. 
Účelem podpory je dlouhodobá a systematická péče o mládež ve všech věkových kategoriích u nosného 
klubu a navazující spolupráce s širokou základnou příslušných menších mládežnických sportovních klubů v 
Ústeckém kraji.

Projekt se částečně řídí 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.

Na základě dobré spolupráce z předešlých let v rámci předchozí Koncepce, vznikl aktualizovaný Dokument 
„Koncepce financování sportů s širokou mládežnickou základnou v Ústeckém kraji 2021 – 2024“, který byl 
schválen Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 049/30Z/2020 ze dne 22. 6. 2020.

Program „Podpora financování sportů s širokou mládežnickou základnou v Ústeckém kraji na rok 2021“ je 
zpracován v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů. Program byl schválen Zastupitelstvem Ústeckého kraje na svém zasedání usnesením č. 
018/4Z/2021 ze dne 15. 2. 2021. Celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu Ústeckého 
kraje byl stanoven na 5 mil. Kč (schválený rozpočet na rok 2021 Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením 
č. 044/3Z/2021 ze dne 25. 1. 2021). V průběhu podávání žádostí dle zveřejněného dotačního programu bylo 
navrženo navýšení alokace peněžních prostředků v rámci programu z přebytku hospodaření, které bylo 
podmíněno jeho schválením na Zastupitelstvu Ústeckého kraje dne 26. 4. 2021, o 4 mil. Kč. V momentě, kdy 
je možnost vyšší alokace, je daná skutečnost ve prospěch žadatelů o dotace, kteří ve výsledku obdrží vyšší 
částku dotace. Během podávání žádostí byli žadatelé informováni, že celková alokace v programu může být 
nakonec vyšší než původní předpoklad. V souvislosti s možným navýšením alokace byli kontaktováni 
žadatelé, kteří již žádost podali, o podání nové žádosti, která bude odpovídat navýšené alokaci o 4 mil. Kč, a 
zpětvzetí té původní. V zájmu transparentnosti, s ohledem na předpokládané navýšení alokace a vytvoření 
časového prostoru k promítnutí této skutečnosti do podaných žádostí, byla prodloužena lhůta pro podávání 
žádostí o 1 týden. Prodloužení lhůty pro podávání žádostí bylo učiněno v rámci běžící lhůty. Na Zastupitelstvu 
Ústeckého kraje usnesením č. 055/6Z/2021 ze dne 26. 4. 2021 bylo nakonec schváleno navýšení peněženích 
prostředků o 2,5 mil. Kč. Celková alokace v programu tak činí 7,5 mil. Kč.

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 dotačním programu. Z důvodu konečného ustálení finančních prostředků na částce 7,5 mil. Kč, 
oproti původně navrhovanému navýšení alokace na 9 mil. Kč, došlo k poměrnému zkrácení jednotlivých 
dotací oproti požadovaným dotacím v žádostech.

Neposkytnutí neinvestiční účelové dotace:
Žadatel FK Ústí nad Labem – mládež, z.s. podal žádost o poskytnutí účelové neinvestiční dotace v rámci 
programu „Podpora financování sportů s širokou mládežnickou základnou v Ústeckém kraji na rok 2021“. 
Důvodem návrhu na neposkytnutí neinvestiční účelové dotace je nesplnění podmínek dotačního programu: 
jeho „A“ tým dospělých nestartuje v nejvyšší soutěži ČR.

Materiál byl konzultován s legislativně právním oddělením.

Rada Ústeckého kraje:
po projednání dne 19. 5. 2021 navrhuje Zastupitelstvu Ústeckého kraje rozhodnout o poskytnutí/neposkytnutí 
neinvestiční účelové dotace tak, 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)   Mgr. Roman Kovář 4. 6. 
2021

2 Ing. Jindra Zalabáková (uvolněný zastupitel)   Ing. Jindra Zalabáková 
4.6.2021

Podpis zpracovatele:  Bc. Jana Mayerová 3. 6. 2021


