
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: 15.7

7. zasedání zastupitelstva konané dne 21. 6. 2021

Věc:
Dotační program „Sport 2021/2“

Materiál na stůl: 

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

Nárok na rozpočet:
4 878 000 Kč. (schváleno z přebytku 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: 005/6Kom_SaVC/2021

Rada Ústeckého kraje 

Dne: 2. 6. 2021 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Č. usnesení: 076/17R/2021

Přílohy: 

15.7-1 Název: bod 15.7 priloha 1.pdf Dotační program „Sport 2021/2“ U

15.7-2 Název: bod 15.7 priloha 2.pdf Vzor žádosti o účelovou neinvestiční 
dotaci U

15.7-3 Název: bod 15.7 priloha 3.pdf Vzor smlouvy o poskytnutí 
neinvestiční dotace U

15.7-4 Název: bod 15.7 priloha 4.pdf Vzor závěrečné zprávy a finančního 
vypořádání projektu U

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

schvaluje

a) dotační program „Sport 2021/2“ dle přílohy 1 tohoto usnesení
b) vzor smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace dle přílohy 2 tohoto usnesen
c) vzor žádosti o účelovou neinvestiční dotaci z dotačního programu „Sport 2021/2“ dle přílohy 3 tohoto 



usnesen
d) vzor závěrečné zprávy a finančního vypořádání projektu dle přílohy 4 tohoto usnesen.

Důvodová zpráva:
Dotační program „Sport 2021/2“ je určen k zajištění sportovních aktivit dětí a mládeže a podporu činnosti 
jednotlivých organizací pracujících s dětmi a mládeží. Jedná se o spolufinancování rozvoje dlouhodobých 
sportovních aktivit v regionu. Finanční prostředky jsou určeny na pořádání sportovních akcí dětí a mládeže 
mezinárodního, republikového a regionálního významu v Ústeckém kraji, sportovní soustředění pro děti a 
mládež, reprezentaci dětí a mládeže Ústeckého kraje na sportovních akcích v ČR a zahraničí, materiálně 
technické vybavení sportovních organizací se zaměřením na děti a mládež a sportovní činnost a aktivity 
handicapovaných.
Dotační program se řídí platnými Zásadami pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí 
Ústeckým krajem.
Dotační program Sport 2021/2 je v roce 2021 vyhlašován po druhé, neboť po prvním vyhlášení nedošlo k 
rozdělení všech alokovaných finančních prostředků. Je vyhlašován ve stejném znění, s přihlédnutím k 
aktuálním právním předpisům a upozorněním, že při rozdělování finančních prostředků budou v případě 
převisu žádostí, splňujících podmínky dotačního programu, nad finančními prostředky, upřednostněny žádosti 
žadatelů, kteří nežádali nebo nebyli podpořeni při prvním vyhlášení dotačního programu (Sport 2021).

Dotační program byl konzultován s odborem LP.

Rada Ústeckého kraje:
po projednání dne 2. 6. 2021 navrhuje Zastupitelstvu Ústeckého kraje dotační program schválit tak, jak je 
uvedeno v návrhu na usnesení.
Současně RÚK jmenovala výběrovou komisi pro hodnocení předkládaných projektů v rámci uvedeného 
dotačního programu. Složení výběrové komise je totožné se složením Komise pro sport a volný čas Rady 
Ústeckého kraje.
Dále RÚK uložila Ing. Dagmar Waicové, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy, zajistit vyhlášení 
(zveřejnění) tohoto dotačního programu na úřední desce a internetových stránkách Ústeckého kraje za 
předpokladu schválení tohoto dotačního programu zastupitelstvem s termínem 23. 6. 2021.

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


