
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: 15.6

7. zasedání zastupitelstva konané dne 21. 6. 2021

Věc:
Atletika pro děti – vyřízení individuálních žádostí o neinvestiční dotace

Materiál na stůl: 

Důvod předložení:
Žádosti o poskytnutí neinvestiční účelové dotace

Nárok na rozpočet:
400 000,- Kč (schválený rozpočet na rok 2021 usnesením č. 044/3Z/2021 ze dne 25. 1. 2021), 600 000,- Kč 
(přebytek hospodaření usnesením č. 055/6Z/2021 ze dne 26. 4. 2021)

Projednáno:

Pracovní skupina 

Členové:

Ing. Jan Schiller, PaedDr. Jiří Kulhánek, Mgr. Jiří Řehák

Dne: 24. 5. 2021 Pro: 3 Proti: 0 Zdržel se: 0 Č. usnesení: 2/PSH/2021

Rada Ústeckého kraje 

Dne: 2. 6. 2021 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Č. usnesení: 074/17R/2021

Přílohy: 

15.6-1 Název: bod 15.6 priloha 1.pdf Žádost Český atletický svaz U

15.6-2 Název: bod 15.6 priloha 2.pdf Žádost Ústecký krajský atletický svaz U

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

A) bere na vědomí

informaci o podaných žádostech o neinvestiční dotaci dle příloh č. 1 a 2 předloženého materiálu.

B) rozhoduje

dle § 36 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, o 
poskytnutí neinvestiční účelové dotace z Fondu Ústeckého kraje následujícím žadatelům:

a) Český atletický svaz, se sídlem: Na pískách 2583/8, Dejvice, 160 00 Praha 6



Název projektu: Atletika pro děti Louny a Děčín
IČO: 005 39 244
požadovaná dotace: 300 000,- Kč
podíl dotace na celkových plánovaných nákladech: 100%

b) Ústecký krajský atletický svaz, se sídlem: Ústí nad Labem-město, Vaníčkova 11
Název projektu: Atletika pro děti a mládež 2021
IČO: 709 20 770
požadovaná dotace: 700 000,- Kč
podíl dotace na celkových plánovaných nákladech: 100%

a o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční účelové dotace s těmito žadateli dle 
schváleného vzoru Radou Ústeckého kraje dne 2. 6. 2021 usnesením č. 094/17R/2021.



Důvodová zpráva:
Žádost č.1 Český atletický svaz, název - Atletika pro děti Louny a Děčín:
Atletika pro děti se poprvé představí v Lounech. Připravené akce se zúčastní děti z místních mateřských a 
základních škol. Odpoledne bude patřit veřejnosti - dětem a jejich doprovodu (rodinným týmům). Součástí 
akce bude osobní setkání s atletem - reprezentantem. V Děčíně se atletika pro děti představí hravou a 
zábavnou atletikou za pomoci místního atletického oddílu. Zároveň bude možnost si vyzkoušet vybranou 
disciplínu, kterou odborně povede atlet - reprezentant. Výstupem obou projektů je uspořádání ukázkových 
akcí pro děti ve věku od 4 - 11 let.

Žádost č. 2 Ústecký krajský atletický svaz (dále jen ÚKAS), název - Atletika pro děti a mládež 2021:
Projekt podpory mládežnické atletiky v Ústeckém kraji nabízí široké spektrum možností rozvoje tohoto sportu. 
Projekt se zaměřuje na klíčové oblasti rozvoje a zahrnuje všechny věkové skupiny mládeže od nejmladších 
atletů v přípravkách až po kategorii do 21 let. Ústecký kraj bude prezentován na všech závodech pořádaných 
ÚKAS v propozicích a pozvánkách a formou reklamního banneru na stadionu, na webových stránkách ÚKAS 
i na webu klubů, které získají podporu.
Oblasti podpory (dle přílohy č. 2 předloženého materiálu):
1. Podpora talentované mládeže (300 000,- Kč) – Oddíly a kluby získají finanční podporu na zajištění 
sportovní přípravy atletů, kteří v předcházejícím roce startovali na mistrovství ČR mládeže. Celkem je to 72 
atletů z 13 klubů kraje.
2. Organizace krajských soutěží 2021 (200 000,- Kč) – V roce 2020 uspořádal krajský svaz prostřednictvím 
klubů kraje 19 krajských přeborů nebo krajských pohárů mládeže. V roce 2021 je v plánu zajištění soutěží v 
podobném rozsahu.
3. Atletika pro nejmenší atlety (200 000,- Kč) – Svaz uspořádá dvě prezentační akce dětské atletiky včetně 
náborových akcí s účastí zástupců Ústeckého kraje jako partnera krajské atletiky. Krajský pohár družstev 
přípravek se uskuteční na třech stadionech v kraji jako kvalifikace pro finálový závod. Zúčastněné kluby 
získají materiální vybavení pro atletické přípravky. Zúčastnit by se měli atleti z 12 – 15 klubů kraje.
a) Prezentační akce atletiky pro děti 60 000,- Kč
Ve spolupráci s krajskými oddíly a kluby připraví dvě akce v Ústeckém kraji, kde si děti mohou vyzkoušet 
jednotlivé disciplíny dětské atletiky. Akce se budou konat jako součást tradičních závodů. Děti mohou být 
motivováni ke sportu také shlédnutím soutěže elitních atletů. Akce bude zároveň možností pro náborové akce 
místních oddílů a klubů.
b) Krajský pohár družstev přípravek 40 000,- Kč
Zajištění organizace soutěže a cen (medaile, poháry, diplomy, cukrovinky). Kvalifikační kola se uskuteční na 
2-3 místech podle počtu přihlášených družstev. Do krajského finále postoupí 6 družstev dívek a 6 družstev 
chlapců.
c) Materiální podpora činnosti atletických přípravek 100 000,- Kč
Materiální vybavení pro trénink atletických přípravek, atletické náčiní (bloky, překážky, štafetové kolíky, koule, 
disky, kladiva, oštěpy, švihadla, kužely, míče, žíněnky atd.)

Akce a projekty uvedené v návrhu usnesení jsou realizovány na území Ústeckého kraje (dále jen ÚK).

Odbor SPRP předložilo dne 2.6.2021 RÚK materiál, jehož součástí je návrh vzorové smlouvy - bod 15. 1 
"Změna Zásad pro poskytování účelových finančních prostředků v rámci Fondu Ústeckého kraje". Usnesení 
č. 094/17R/2021 (hlasování: pro: 10 proti: 0 zdržel se: 0 Návrh byl přijat.

Dle schválených Zásad předkládá administrující odbor žádosti k hodnocení pracovní skupině hejtmana, která 
je poradním orgánem hejtmana Ústeckého kraje. Stanovisko k hodnoceným žádostem, včetně kompletního 
seznamu hodnocených žádostí tak, aby rozhodnutí o poskytnutí/neposkytnutí bylo přezkoumatelné, je 
následně předkládáno zastupitelstvu kraje.

Podíl dotace na celkových plánovaných nákladech je v obou případech 100%.

Rada Ústeckého kraje:
po projednání dne 2. 6. 2021 navrhuje Zastupitelstvu Ústeckého kraje rozhodnout o poskytnutí neinvestiční 
účelové dotace z Fondu Ústeckého kraje následujícím žadatelům uvedeným v návrhu 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 
7.6.2021

Podpis zpracovatele:  Bc. Jana Mayerová 4. 6. 2021


