Statutární město Ústí nad Labem

100. schůze Rady města Ústí nad Labem
dne:

bod programu:
17. 1. 2022

27.

věc:
Žádost o uznání části nákladů dotace poskytnuté na akci "Winter Milada Run 2021" - Mgr.
Michal Neustupa
důvod předložení:
Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích
dopad na rozpočet:
Bez nároku na rozpočet
zpracoval:
Bc. Gabriela Krčilová, referent
předkládá:
Ing. Martin Kohl, vedoucí odboru, školství, kultury a sportu
projednáno:
komise mládeže a sportu dne 5. 1. 2022
Mgr. Lucie Kinter Radičová, vedoucí právního oddělení
Mgr. Michal Ševcovic, neuvolněný náměstek
přizváni k jednání:

Návrh na usnesení:
Rada města Ústí nad Labem po projednání
schvaluje
1. částečné čerpání dotace a změnu položek rozpočtu dotace poskytnuté v oblasti sportu z
rozpočtu Odboru školství, kultury a sportu v roce 2021, dne 17. 5. 2021, usn. č. 1800/76R/21 u
příjemce dotace:
a) Mgr. Michal Neustupa (IČ 014 95 101), na akci "Winter Milada Run 2021" ve výši 41.000,- Kč,
která kvůli vládnímu nařízením v roce 2021 nebyla realizovaná v původním rozsahu a konání akce
se přesunuje do roku 2022.

Důvodová zpráva:
Radě města Ústí nad Labem předkládáme k projednání žádost Mgr. Michala Neustupy (IČ 014 95 101)
o uznání nákladů (části nákladů) na akci "Winter Milada Run 2021", která se kvůli vládnímu
nařízením neuskutečnila v původním termínu a dle sdělení Mgr. Neustupy se přesouvá na nový termín
5. 2. 2022.
Rada města Ústí nad Labem dne 17. 5. 2021, usn. č. 1800/76R/21 schválila výše uvedenou dotaci ve
výši 41.000,- Kč.
Dne 7. 12. 2021, ev. č. 354509/2021, byla OŠKS doručena žádost o uznání nákladů (části nákladů).
Žadatel žádá o ponechání dotace na závod "Winter Milada Run 2021", který se z důvodu vládních
omezení týkajících se COVID-19 nemohl uskutečnit v původním plánovaném termínu. Původní termín
dne 7. 3. 2021 byl přesunut na 11. 12. 2021, v obou případech došlo k omezení z důvodu COVID-19.
Celkově vynaložená částka s daňovým plněním pro rok 2021 činila k 1. 12. 2021 193.000,- Kč (viz
příloha - žádost o uznání nákladů).
Komise sportu a volnočasových aktivit RM tuto žádost projednala dne 5. 1. 2022 a doporučuje Radě
města Ústí nad Labem vyhovět žádosti Mgr. Michala Neustupy o uznání části nákladů již
vynaložených nákladů v roce 2021 ve výši poskytnuté dotace 41.000,- Kč.
(hlasováno: 5 pro - 0 proti – 0 zdržel se) p. Vácha nahlásil podjatost.
Přílohy:
č. 1
Žádost o uznání nákladů - Mgr. Michal Neustupa
č. 2
Žádost o dotaci na akci "Winter Milada Run 2021"

