
S T A T U T Á R N Í   M Ě S T O 

L I B E R E C  

 

4.  zasedání zastupitelstva města dne: 30. 4. 2009 

Bod pořadu jednání:       

Návrh správní rady sportovního fondu na přidělení dotací ze Sportovního fondu 
Statutárního města Liberec pro 4. kolo roku 2009 

 

 

Zpracoval: Renata Sobotková, tajemnice správní rady sportovního fondu 

odbor, oddělení: odbor školství, kultury a sportu, oddělení kultury a sportu 

telefon: 48 524 3765 

Schválil: vedoucí oddělení Mgr. Pavel Kalous 

 vedoucí odboru Ing. Jitka Strasserová 

Projednáno: v RM dne 21.4. 2009 

Poznámka:       

Předkládá: 
Ing. Jiří  Kittner, v. r. 
primátor  města 

 
Ing. Ondřej Červinka,  náměstek primátora 

Návrh usnesení 

Zastupitelstvo města po projednání       

s c h v a l u j e      
 
návrh správní rady sportovního fondu na přidělení dotací ze Sportovního fondu Statutárního 
města Liberec ve 4. kole roku 2009 na částečné pokrytí investičních nákladů sportovních  
organizací v celkové výši 750. 000,- Kč (jmenovitě uvedené v příloze č. 1) 
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a    u k l á d á 
 
Ing. Ondřeji Červinkovi, náměstkovi primátora, 
 

a) seznámit žadatele 4. kola Sportovního fondu Statutárního města Liberec s usnesením 
Zastupitelstva města Liberec; 

T: neprodleně 
 
 

b) zajistit uzavření smluv o poskytnutí dotací ze Sportovního fondu Statutárního města 
Liberec včetně proplacení schválených dotací.  

 
 

          T: 31. 7. 2009 
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Důvodová zpráva 
 
Usnesením Zastupitelstva města Liberec č. 29/00 ze dne 28. 3. 2000 byl zřízen Sportovní fond 
(SF) jako trvalý účelový fond Města Liberce. 
 
Finanční prostředky sportovního fondu na rok 2009 byly v navržené výši 5,150.000,- Kč 
schváleny usnesením ZM č. 230/08 ze dne 11. 12. 2008. Dalším finančním zdrojem sportov-
ního fondu je zůstatek účtu sportovního fondu ve výši 98. 052,- Kč z minulého roku, tj. ke dni 
31. 12. 2008.  
Správní rada sportovního fondu bude mít k dispozici na rok 2009 rozpočet v celkové výši  
5, 248.052,- Kč. Vzhledem k účtování bankovních poplatků je nezbytné na účtu sportovního 
fondu během roku rezervovat finanční prostředky ve výši  minimálně 5. 000,- Kč.  
V 1., 2. a 3  kole sportovního fondu byla již rozdělena částka ve výši 1, 923. 170,- Kč  na ve-
řejné jednorázové, náborové a propagační akce, pravidelnou činnost a úspěšnou reprezentaci. 
Pro zbývající 2 vyhlášená kola v roce 2009 je k dispozici částka ve výši 1, 923. 170,- Kč. 
 
a) Žádost o změnu názvu akce 
Na odbor školství, kultury a sportu byla elektronicky i poštou doručena žádost tělovýchovné 
jednoty Lokomotiva 1 o změnu názvu akce. TJ Lokomotiva podala  v 1. kole sportovního 
fondu  žádost na akci „ Mistrovství ČR 2009 – šerm juniorů a juniorek“ . Po předložení 
žádosti na SML  dodatečně opravil Český šermířský svaz název akce na „Mistrovství ČR 
2009- šerm seniorů a seniorek“. Vzhledem k tomu, že termín, náklady i místo akce zůstávají 
stejné, souhlasí správní rada sportovní fondu se změnou názvu pořádané akce.  
 
b) Přidělení dotací na částečné pokrytí investičních nákladů sportovních organizací   
Dne 2. března  2009 proběhla uzávěrka 4. kola na částečné pokrytí investičních nákladů spor-
tovních organizací  pro rok 2009.  Správní rada projednala všech 16 řádně přijatých žádostí.  
Na pokrytí investičních nákladů byla z rozpočtu sportovního fondu vyčleněna částka ve výši 
750. 000,- Kč.  
Rozpočet nákladů všech projektů dosáhl výše 7, 314. 153,- Kč, z toho požadavky žadatelů 
činily celkem 2, 753. 920,- Kč 
U 6 žádostí č. 1, 6, 7, 8, 10 a č. 11 shledali členové správní rady nedostatky především  
v požadovaném účelu dotace a opakovaném předložení žádostí na již v minulosti finančně 
podpořených projektech. U těchto žádostí  podali členové SRSF návrh na nepřidělení dotace 
ze sportovního fondu. Návrh byl jednomyslně přijat.  

U zbývajících 10 žádostí podali členové správní rady návrh na přidělení dotací v celkové výši 
750. 000,- Kč (viz příloha č. 1). 

Po odsouhlasení návrhu Radou města Liberec a konečném schválení Zastupitelstvem města 
Liberec budou všichni žadatelé písemně vyrozuměni o výši přidělené dotace či jejím nepřidě-
lení. S žadateli, jimž bude schválena konkrétní částka, bude sepsána Smlouva o poskytnutí 
dotace ze sportovního fondu. 

Přílohy 

č.1 - Tabulka návrhu  SRSF na přidělení dotací ve 4. kole roku 2009 

č.2 -     Základní pravidla pro přidělování dotací ze Sportovního fondu Statutárního města 
Liberec pro rok 2009 

č.3 - Zápis č. 3/2009 z jednání správní rady sportovního fondu konaného 8. dubna 2009 
 



Příloha č. 1

Žádosti o poskytnutí dotací ze sportovního fondu na  částečné pokrytí investi čních náklad ů sportovních organizací - 4. kolo 

Č. 
ŽADATEL Název projektu Termín 

projektu
Celkové 

náklady v Kč
Výše 

požadovaných 
nákladů v Kč

Návrh 
dotace

Účel dotace

1.

AC Slovan Liberec, 
o.s.

Oprava a rekonstrukce 
zařízení v klubovně 

březen 09 230 000   90 000   0 odstranění staré elektroinstalace, příprava prostor pro 
posilovnu, vybudování podia, nákup posilovacích strojů, 
elektromateriálu, akumulačních kamen, elektrikářské práce 
(rekonstrukce rozvodů elektro,zapojení nových 
akumulačních kamen, instalace strojů), zednické práce 

2.

FC Slovan Liberec Úprava hřiště pro 
mládežnickou kopanou

březen 09 1 280 000   300 000   70 000 přípravné práce, zařízení staveniště, úprava povrchů, 
úprava povrchu půdní frézou, úprava pláně v zářezech, 
vápnění, hutnění, potrubí a armatury, postřikovače, 
magnetické ventily, ovládací systém, čerpací stanice, 
vegetační vrstva (úprava), založení trávníku

3.
FK Krásná 
Studánka

Oprava střešního pláště červen - 
červenec 
2009

293 878   110 000   100 000 ostatní konstrukce a bourací práce, povlakové krytiny, 
klempířské konstrukce

4.

Golf Club Liberec, 
o.s.

Rekonstrukce šaten pro 
děti a mládež

duben 09 150 000 70 000 70 000 bourání starých sprch včetně obkladů, natažení nových 
odpadů a přívodů vody, instalace průtokového ohřívače 
vody, nové obklady a sprchové boxy, malování, instalace 
nových šatních skříněk

5.
Gymnastika Liberec Gymnastická tělocvična 

Tipsport Aréna
únor 09 693 000 277 200 50 000 ocelová konstrukce pro nácviky nad molitanovou jámou,  

doplnění přípravků a nářadí, nové plachty závodních 
trampolín

6.

Jezdecký klub 
Liberec

Odvodnění opracoviště 
pro koně

duben 09 520 000 300 000 0 sejmutí terénu, převoz zeminy, pokládka drenážních 
trubek, šachty pro odtok,zapískování, dovoz zeminy, 
terénní úpravy, lambrina (sloupky, palubky, parapetní 
deska)

7.
Jezdecký klub 
Liberec

Zdroj infračerveného 
záření - solário pro koně

květen 09 190 000 90 000 0 zdroj infračerveného záření

8.
Jezdecký klub 
Liberec

Dveře a vrata do 
jízdárny

květen 09 154 032 110 000 0 vrata do stáje, vchodové dveře 2 ks, demontáž, montáž, 
začištění a zednické práce

9.

JUNÁK - Svaz 
skautů a skautek 
ČR - přístav Maják 
Liberec

Rekonstrukce skautské 
klubovny II. etapa

jaro 2009 676 954   250 000   100 000 stěny, příčky, potrubí z kameninových trub, zařizovací 
předměty (sociální zařízení), mazanina betonová, 
podlahové krytiny
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10.
Patriots Liberec, 
o.s.

Výstavba tribuny květen 09 1 000 000 400 000 0 výstavba tribuny

11.

Pionýrská skupina 
Františkov

Hřiště - Kateřinky u 
Liberce

do konce 
roku 2009

41 800 16 720 0 oplocení (pletivo a ostatní materiál, cement, shrnovací 
provázková síť), úpravy povrchů - místo s pin-pongovým 
stolem a přístřeškem (podkladní štěrk, dlažba, oprava 
soklu cement, dřevo na sedačky, barva), další vybavení 
(materiál na dokončení přístřešku)

12.

Plochá dráha v 
AČR

Výstavba sociálního 
zařízení a šaten pro 
sportovce

duben 09 842 000 280 000 100 000 drobný materiál, stavební materiál pouze pro etapu šaten a 
sociálního zařízení, náklady na stavební práce MTZ 
konstrukční zemní práce, náklady na stavební práce, 
elektroinstalace, přípojka elektrického rozvodu, přípojka 
vody a rozvod vody, připojení na kanalizaci a rozvod 
odpadní vody, sanitární vybavení sociálního zařízení

13.

Sportovní klub 
Ještěd

Rekonstrukce chaty 
Bucharka

květen 09 500 000 300 000 100 000 demontáž vnitřního bednění stěn a stropů, montáž 
stávajícího bednění střechy, montáž nové nosné 
konstrukce stěn včetně materiálu, montáž nového krovu, 
výroba a montáž vnitřního schodiště, montáž bednění 
střechy včetně lepenky, montáž opláštění celé budovy z 
palubek

14.
TJ Lokomotiva 
Liberec 1

Pořízení  6 ks 
šermířských navijáků

srpen 09 40 000 30 000 30 000 pořízení 6 ks šermířských navijáků

15.
TJ Lokomotiva 
Liberec 1

Pořízení šermířské 
planše

říjen 09 75 000 55 000 55 000 pořízení šermířské plaše

16.

TJ Lokomotiva 
Liberec 1

Rekonstrukce zdroje 
tepla, kotelna 1PP 
objektu tělovýchovné 
jednoty

červenec - 
srpen 09

627 489 75 000 75 000 rekonstrukce zdroje tepla

CELKEM 7 314 153 2 753 920 750 000
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Základní pravidla přidělení dotací ze Sportovního fondu 
Statutárního města Liberec 

 
1. Žadatelem může být  

• fyzická i právnická osoba  
• nestátní organizace 
• spolek, sdružení, nadace 

 
2. Vyhlašovaná kola – minimálně 5x do roka na : 

• pravidelnou sportovní činnost 
      od 1. ledna 2009 do 31. prosince 2009 s uzávěrkou 2. února 2009 
 
• veřejné jednorázové, náborové a propagační akce 

první kolo od 1. března 2009 do 31. srpna 2009 s uzávěrkou 7. ledna 2009 
druhé kolo od 1. září 2009 do 28. února 2010 s uzávěrkou 12. května 2009 

 
• úspěšnou reprezentaci města  

od 1. ledna 2008 do 31. prosince 2008 s uzávěrkou 23. února 2009 
 
• částečné pokrytí investičních nákladů sportovních organizací 

od 1. ledna 2009 do 31. prosince 2009 s uzávěrkou 2. března 2009 
 
3. Dotace je možné poskytnout na : 

• podporu pravidelné sportovní činnosti mládeže – dotace bude poskytnuta na : 
pronájem sportovišť a tělocvičen 
provozní náklady 
nákup sportovního hmotného investičního majetku a sportovního drobného hmotného 
investičního majetku 

 
• veřejné jednorázové, náborové a propagační akce – dotace bude poskytnuta na : 

propagaci 
pronájem sportovišť a tělocvičen 
technické zabezpečení 

 
• podporu úspěšné reprezentace města – dotace bude poskytnuta na : 

další sportovní činnost sportovce případně vybavení úspěšného sportovce. 
Odměny budou poskytnuty za dosažení titulu Mistr ČR v mládežnických kategoriích, 
medailové umístění na Mistrovství Evropy juniorů eventuelně Mistrovství světa juniorů 

 
• částečné pokrytí investičních nákladů sportovních organizací – dotace bude poskytnuta 

na : 
projekty stavebního charakteru (novou výstavbu, modernizaci apod.), na které byla poskytnuta 
dotace také z jiného veřejného zdroje 
projekty technického a technologického charakteru 

 
  Dotace budou poskytnuty zejména žadatelům, kteří se uvedenou činností zabývají celoročně. Dotace   
  nelze použít na mzdy, cestovní náhrady a pohoštění. 
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4.   Žádosti na předepsaných tiskopisech budou přijímány každý pracovní den na oddělení kultury a    
       sportu nebo v podatelně budovy Magistrátu města Liberec. 
 
 
5. Žadatelé budou o výsledku písemně vyrozumění do 15 dnů po zasedání Zastupitelstva města   

Liberec (bez udání důvodu rozhodnutí). Rozhodnutí je konečné a nelze se proti němu odvolat. Ti 
žadatelé, kterým byla přidělena dotace, jsou povinni neprodleně doručit na oddělení kultury a sportu 
kompletní podklady pro vypracování smlouvy. 

 
 
6. Finanční prostředky (dotace) budou žadatelům poskytnuty na základě sepsané smlouvy, ve které  
       bude jasně specifikován předmět smlouvy, trvání smlouvy a přísná účelovost vynaložených     
       prostředků. 
 
 
7.   Vyúčtování poskytnuté dotace bude předkládáno do 60 dnů po realizaci akce popř. odčerpání  
       prostředků (viz. smlouva) na oddělení kultury a sportu. Součástí vyúčtování dotace bude i písemné  
       hodnocení akce z pohledu pořadatele. Vyúčtování dotace na pravidelnou sportovní činnost a na  
       podporu úspěšné reprezentace města bude předkládáno do 30. ledna následujícího roku. 
 
 
8.   Pro řádné vyúčtování dotace musí být doložen přehled o skutečných příjmech a výdajích  
       vynaložených na projekt, kopie faktur, nebo jiných dokladů faktury nahrazujících a doklad o jejich  
       zaplacení. Předložené doklady se musí vztahovat k dotované akci a musí dokládat minimálně výši  
       poskytnuté dotace. Kopie dokladů musí být čitelné , nesmí se překrývat a musí obsahovat   
       předepsané náležitosti. 
 
 
9.   V případě, že nebudou dodrženy podmínky stanovené ve smlouvě (zejména podmínky vyúčtování),   
       nebude žadateli poskytnuta dotace po dobu následujících 24 měsíců z žádného z městských fondů. 
 
 
10. Příděl do sportovního fondu z rozpočtu města bude rozdělen tak, že z celkové částky budou   
       vyčleněny finanční prostředky schválené na částečné pokrytí investičních nákladů sportovních  
       organizací a zbylé prostředky budou poté rozděleny mezi pravidelnou sportovní činnost (50 %),  
       úspěšnou reprezentaci města a veřejné jednorázové, náborové a propagační akce (50 %). 
 
 
11. Na částečném pokrytí investičních nákladů sportovních organizací se město spolupodílí maximálně do   
       výše 300 000,- Kč s tím, že částka nepřevýší 40 % celkového rozpočtu finančních prostředků  
       určených na projekt. 
 
 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   



Příloha č. 3 

Zápis č. 3/2009 
z jednání správní rady sportovního fondu 

konané dne 8. dubna 2009 
 
 
Přítomni:  Ing. Vojtíšek, M. Dufek, Ing. Palouš, Ing. Piňko,  
Omluveni: P. Samšiňák , P. Hruška, Ing. Veselka 
 
 Program: 
 
1. Zahájení 
Po přivítání předsedou správní rady byli členové seznámeni s programem jednání správní 
rady sportovního fondu (dále jen SRSF). 
 
 
2. Přidělení dotací na částečné pokrytí investičních nákladů sportovních organizací. 
Dne 2. března 2009 proběhla uzávěrka 4. kola na částečné pokrytí investičních nákladů 
sportovních organizací  pro rok 2009.  
Všech 16 došlých žádostí bylo přijato v řádném termínu. U 6 žádostí č. 1, 6, 7, 8, 10 a č. 11  
podali členové SRSF návrh na nepřidělení dotace ze sportovního fondu. Návrh byl 
jednomyslně přijat.  
 
U zbývajících 10 žádostí podali členové SRSF návrh na přidělení dotací na částečné pokrytí 
investičních nákladů v celkové výši 750. 000,- Kč  
 
 
Předseda SRSF nechal hlasovat o tomto návrhu: pro   4 hlasů 

       proti  0 hlasů 
       zdržel se 0 hlasů 
 

 
 
 
V Liberci, 8. dubna 2009 
 
Zapsala:        
Renata Sobotková 
tajemnice sportovní komise     
 
 

  Ing. Vladimír Vojtíšek   v. r. 
        předseda správní rady sportovního fondu 
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