
S T A T U T Á R N Í   M Ě S T O 

L I B E R E C  

 

9.  zasedání zastupitelstva města dne: 29. 10. 2009 

Bod pořadu jednání:       

Návrh správní rady sportovního fondu na přidělení mimořádné dotace ze Sportovního 
fondu Statutárního města Liberec  

 

 

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 Ing. Jitka Strasserová 

 vedoucí odboru Mgr. Pavel Kalous 

Projednáno: v RM dne 6.10.2009 

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 mimořádné dotace ze Sportovního fondu 
Statutárního města Liberec zájmovému sportovnímu sdružení SKI KLUB 2009 v celkové výši 
100.000,- Kč (viz. příloha) 
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a    u k l á d á 
 
Ing. Ondřeji Červinkovi, náměstkovi primátora, 
 

a) zajistit seznámení žadatele s přidělením mimořádné dotace ze Sportovního fondu Sta-
tutárního města Liberec s usnesením Zastupitelstva města Liberec; 

T: neprodleně 
 
 

b) zajistit uzavření smlouvy o poskytnutí dotace ze Sportovního fondu Statutárního města 
Liberec včetně jejího proplacení.  

 
 

          T: 30.12.2009 
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Důvodová zpráva 
 
 
Dne 23. září 2009 byla na odbor školství kultury a sportu doručena žádost zájmového spor-
tovního sdružení SKI KLUB 2009 o  poskytnutí mimořádné dotace na akci "Mezinárodní 
mistrovství ČR ve skoku na lyžích o putovní pohár primátora Města Liberec, kategorie dorost, 
junioři, ženy, muži, součástí je i Krajský závod ve skoku na lyžích ".  
Akce se uskuteční dne 30. září 2009 ve sportovním areálu Ještěd. Sdružení žádá o poskytnutí 
dotace na osvětlení ve výši 100.000,- Kč z celkových nákladů na akci 400.000,- Kč (viz přílo-
ha). 
 
Finanční prostředky sportovního fondu na rok 2009 byly schváleny usnesením ZM č. 230/08 
ve výši 5,150.000,- Kč. 
 
 
Správní rada sportovního fondu měla  na rok 2009 k dispozici : 
 
Zůstatek z roku 2008      228.051,87 Kč 
Rozpočet schválený na 2009  5,150.000,00 Kč 
Vrácené dotace v roce 2009     115.653,50 Kč 
Celkem na rok 2009   5,493.705,37 Kč 
 
 
V průběhu roku 2009 bylo rozděleno ve všech pěti vyhlášených kolech dotací ze sportovního 
fondu celkem 5,178.882,- Kč. Na účtu sportovního fondu tak zůstávají nedočerpané finanční 
prostředky ve výši 314.823,37 Kč.  
 
 
Vzhledem ke shora uvedenému zůstatku finančních prostředků na účtu sportovního fondu 
Správní rada sportovního fondu navrhuje poskytnout žadateli mimořádnou dotaci ve výši 
100.000,- Kč.  
 

Po odsouhlasení návrhu Radou města Liberec a konečném schválení Zastupitelstvem města 
Liberec bude se žadatelem o mimořádnou dotaci sepsána Smlouva o poskytnutí dotace ze 
sportovního fondu. 

 

 

Příloha 

Žádost zájmového sportovního sdružení SKI KLUB 2009 ze dne 23.9.2009 
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