Město Uherské Hradiště

NÁVRH USNESENÍ
22. zasedání Zastupitelstva města
konaného dne 26.2.2018
Dotační program "Podpora rozvoje sportu v I. pololetí roku 2018"
podle § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
I. Zastupitelstvo města schvaluje
poskytnutí účelových dotací z Fondu sportu v rámci dotačního programu "Podpora
rozvoje sportu v I. pololetí roku 2018" následujícím subjektům:
1. Tělovýchovná jednota Slavoj Jarošov z.s., Pivovarská 102, 686 01 Uherské
Hradiště, IČ: 485 05 803, ve výši 43 000 Kč, v členění:
1.1. na sportovní činnost - doprava na utkání, rozhodčí, trenéři mládeže, pronájmy
sportovišť v Uh. Hradišti, ve výši 40 000 Kč,
1.2. na provoz a údržbu sportoviště - energie, údržba sportovní plochy,
ve výši 3 000 Kč.
2. SK Kraso Uh. Hradiště, z.s., Luční 165, Rybárny, 686 01 Uherské Hradiště,
IČ: 226 68 381, ve výši 40 000 Kč, v členění:
2.1. na sportovní činnost - trenéři a cvičitelé mládeže, pronájmy sportovišť
v Uh. Hradišti, ve výši 20 000 Kč,
2.2. na provoz sportovního zařízení - energie, údržba a opravy v šatnách
na zimním stadionu v Uh. Hradišti, ve výši 20 000 Kč.
3. VESLAŘSKÝ KLUB MORÁVIA UH z.s., Tyršovo náměstí 440, 686 01 Uherské
Hradiště, IČ: 163 61 016, ve výši 28 000 Kč, v členění:
3.1. na sportovní činnost - trenéři mládeže, doprava a ubytování na závodech,
pronájem sportovišť v Uh. Hradišti, ve výši 25 000 Kč,
3.2. na provoz loděnice - pronájem prostor od Povodí Moravy,
energie, ve výši 3 000 Kč.
4. TENIS SLOVÁCKO, z.s., U Moravy 827, Mařatice, 686 01 Uherské Hradiště,
IČ: 046 94 236, ve výši 29 000 Kč, v členění:
4.1. na dorostenecký turnaj kategorie "B" - rozhodčí, věcné odměny, pronájem
sportovišť v Uh. Hradišti, ve výši 4 000 Kč,

4.2. na sportovní činnost - trenéři mládeže, doprava, rozhodčí, pronájmy sportovišť
v Uh. Hradišti, ve výši 25 000 Kč.
5. BIKROS MÍKOVICE z.s., 687 03 Kudlovice, č.p. 329, IČ: 686 87 753, ve výši
25 000 Kč, v členění:
5.1. na sportovní činnost - úhrada startovného, licence jezdcům,
ve výši 22 000 Kč,
5.2. na údržbu povrchu závodní dráhy v Míkovicích, ve výši 3 000 Kč.
6. VK Slovácko z.s., Sokolovská 356, Mařatice, 686 01 Uherské Hradiště,
IČ: 265 79 529, na sportovní činnost - doprava a ubytování na závodech, trenér
mládeže, ve výši 2 000 Kč.
7. TJ Slovácká Slavia Uherské Hradiště, z.s., Stonky 860, 686 01 Uherské Hradiště,
IČ: 469 56 808, ve výši 803 500 Kč, v následujícím členění:
7.1. na provoz sportovní haly v Uh. Hradišti - na hlavní činnost v oblasti sportu opravy, údržba, revize (min. 30,0 tis. Kč), teplo, voda, el. energie,
ve výši 340 000 Kč, za předpokladu splnění následujících podmínek uložených
usnesením ZM č. 289/18/ZM/2013/1 ze dne 16. 9. 2013:
a) dotace bude určena pouze na hlavní činnost v oblasti sportu,
b) dotace na energie bude poskytnuta ve výši max. 80 % celkových nákladů
na energie hlavní činnosti, nejvýše však může činit polovinu celkově poskytnuté
dotace v daném roce,
7.2. oddíl atletiky na provoz atletického areálu a volejbalových kurtů
v Uh. Hradišti - opravy, údržba, spotřeba vody, tepla a el. energie, úhrada nájmu,
ve výši 140 000 Kč,
7.3. oddíl atletiky na organizaci Slovácké hodinovky a Memoriálových závodů rozhodčí, propagace, věcné odměny, technické zabezpečení, ve výši 5 000 Kč,
7.4. oddíl atletiky na sportovní činnost - doprava na závody, rozhodčí, trenéři
mládeže, registrační a soutěžní poplatky, ve výši 40 000 Kč,
7.5. oddíl squashe na sportovní činnost - doprava na soutěže, startovné,
soutěžní a registrační poplatky, ve výši 7 000 Kč,
7.6. oddíl házené na 2 turnaje mládeže a 2 turnaje žákovské ligy - rozhodčí,
věcné odměny, propagace, ve výši 8 000 Kč,
7.7. oddíl házené na sportovní činnost mládežnických družstev - rozhodčí,
doprava na utkání, trenéři mládeže, startovné, propagace, ve výši 23 000 Kč,
7.8. oddíl házené na sportovní činnost družstva mužů - doprava na utkání,

rozhodčí, ve výši 4 000 Kč,
7.9. oddíl jógy na cvičení jógy - pronájem tělocvičny v Uh. Hradišti, ve výši
2 000 Kč,
7.10. oddíl juda na Velikonoční turnaj a krajský pohár ml. žactva - věcné odměny,
rozhodčí, propagace, technické zabezpečení, ve výši 4 000 Kč,
7.11. oddíl juda na sportovní činnost - doprava na turnaje, trenéři mládeže,
ve výši 21 000 Kč,
7.12. sportovní kulturistika a fitness na sportovní činnost - doprava na soutěže,
trenér mládeže, ve výši 4 000 Kč,
7.13. oddíl plavání na sportovní činnost - pronájmy sportovišť v Uh. Hradišti,
doprava na závody, trenéři mládeže, startovné, ve výši 100 000 Kč,
7.14. oddíl plavání na oddílové plavecké závody města Uh. Hradiště - pronájem
plaveckého bazénu v Uh. Hradišti, rozhodčí, věcné ceny, ve výši 1 000 Kč,
7.15. oddíl šermu na sportovní činnost - trenéři a cvičitelé mládeže, startovné,
ve výši 20 500 Kč,
7.16. oddíl volejbalu na organizaci Memoriálu Františka Tejnila (2 mezinárodní
turnaje mládeže) - věcné odměny, rozhodčí, pronájmy sportovišť v Uh. Hradišti,
propagace, ve výši 7 000 Kč,
7.17. oddíl volejbalu na sportovní činnost - pronájmy sportovišť v Uh. Hradišti,
doprava na utkání a turnaje, rozhodčí, trenéři mládeže, ve výši 77 000 Kč.
8. HC Uherské Hradiště, z. s., Na Rybníku 1057, 686 01 Uherské Hradiště,
IČ: 603 70 238, ve výši 551 000 Kč, v členění:
8.1. na sportovní činnost - doprava na utkání, úhrada rozhodčím a pomocným
funkcím (hlasatel, časomíra, zdravotník), trenéři mládeže, startovné, pronájem
sportovišť v Uh. Hradišti, ve výši 345 000 Kč,
8.2. na provoz sportovního zařízení - energie, údržba a opravy v šatnách
na zimním stadionu v Uh. Hradišti, ve výši 200 000 Kč,
8.3. na organizaci turnaje mládeže - věcné odměny, rozhodčí, hlasatel, časoměřič,
zdravotník, propagace, ve výši 6 000 Kč.
9. Tělocvičná jednota Sokol Uherské Hradiště, Tyršovo náměstí 113, 686 01
Uherské Hradiště, IČ: 005 31 120, ve výši 13 000 Kč, v členění:
9.1. na sportovní činnost (TeamGym-gymnastika, soutěž všestrannosti) odměny cvičitelům mládeže, ve výši 10 000 Kč,
9.2. na provoz sokolovny - el. energie, plyn, voda, opravy, ve výši 3 000 Kč.

10. SK Mařatice z.s., Větrná 1524, Mařatice, 686 05 Uherské Hradiště,
IČ: 617 04 431, ve výši 29 000 Kč, v členění:
10.1. na sportovní činnost - doprava na utkání, trenéři mládeže, pronájmy
sportovišť v Uh. Hradišti, ve výši 23 000 Kč,
10.2. na provoz šaten ve sportovním areálu Mařatice-Východ - el. energie, vodné
a stočné, ve výši 6 000 Kč,
a uzavření veřejnoprávních smluv o jejich poskytnutí.
II. Zastupitelstvo města nevyhovuje
žádostem o poskytnutí účelové dotace z Fondu sportu v rámci dotačního programu
"Podpora rozvoje sportu v I. pololetí roku 2018" těchto subjektů:
1. Cyklistický klub Brno, z.s., Rašínova 103/2, Brno-město, 602 00 Brno,
IČ: 034 46 344, žádost podána dne 18. 12. 2017, na organizaci sportovní akce
Závod míru - technické zabezpečení, pořadatelská služba, program
na Masarykově nám. - z důvodu: žádost není prioritní v porovnání s ostatními
žádostmi.
2. SFFA s.r.o., Tyršovo náměstí 440, 686 01 Uherské Hradiště, IČ: 039 92 641,
žádost podána dne 28. 12. 2017, na sportovní činnost futsalového klubu
BAZOOKA CF Uherské Hradiště - pronájem sportovišť v Uh. Hradišti, rozhodčí,
doprava, propagace - z důvodu: žádost není významná a prioritní v porovnání
s ostatními žádostmi.
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starosta města
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