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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 v 1. kole roku 2010 na veřejné jednorázové, náborové a propagační akce spor-
tovních organizací v celkové výši 1, 158.700,- 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 1. 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: 30.6.2010 
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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 2010 byly v navržené výši 5.150.000,- Kč 
schváleny usnesením ZM č. 259/09 ze dne 17.12.2009. Dalším finančním zdrojem sportovní-
ho fondu je zůstatek účtu sportovního fondu ve výši 155.113,65,- Kč z minulého roku, tj. ke 
dni 31.12.2009. Správní rada sportovního fondu bude mít k dispozici na rok 2010 rozpočet 
v celkové výši 5, 305.113,65 Kč. Vzhledem k účtování bankovních poplatků je nezbytné na 
účtu sportovního fondu během roku rezervovat finanční prostředky ve výši min. 5.000,- Kč.  
Pro pět vyhlášených kol v roce 2010 činí celková finanční částka k rozdělení 5, 300.113,65,- 
Kč.  

SRSF navrhla přibližné rozdělení finančních prostředků v rámci 5 kol takto:  

1. kolo - veřejné jednorázové, náborové a propagační akce           1, 012.528- Kč 

2. kolo - pravidelná sportovní činnost        2, 275.057,- Kč 

3. kolo – úspěšná reprezentace města            250.000,- Kč 

4. kolo – částečné pokrytí investičních nákladů sportovních organizací        750.000,- Kč 

5. kolo - veřejné jednorázové, náborové a propagační akce           1, 012.528,- Kč 
 
Předseda SRSF nechal hlasovat o rozdělení finančních prostředků :  pro       6 hlasů 

                                   proti           0 hlasů 
   zdržel se    0 hlasů 

 
Žádost sportovní organizace Gymnastika Liberec 
Dne 25.1.2010 byla doručena na odbor školství, kultury a sportu žádost sportovní organizace 
Gymnastika Liberec o poskytnutí dotace na akci „Republikový pohár AŠSK ČR ve sportovní 
gymnastice družstev základních a středních škol“.Vzhledem k datu předložení žádosti (3 týd-
ny po řádně vyhlášeném termínu), členové SRSF se shodli na hlasování o nepřidělení dotace.  
Předseda SRSF nechal hlasovat o nepřidělení dotace :  pro   6 hlasů 

                                 proti   0 hlasů 
 zdržel se   0 hlasů 

 
Přidělení dotací na veřejné jednorázové, náborové a propagační akce v 1. kole 2010 
Dne 7. ledna 2010 proběhla uzávěrka 1. kola 2010 na veřejné jednorázové, náborové a propa-
gační akce pro časový interval od 1. března  2010 do 31. srpna 2010. SRSF projednávala 92 
došlých žádostí, které byly přijaty v řádném termínu.  
Celkové náklady organizací dosáhly výše 9,061.576,- Kč, z toho výše požadované dotace 
činila 2,853.410,- Kč. 
 
U 30 žádostí č. 1, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 19, 21, 24, 27, 32, 33, 35, 38, 40, 41, 42, 49, 50, 51, 52, 
55, 61, 64, 66, 85, 86, 87 a 88 shledali členové správní rady nedostatky především v nesplnění 
parametrů pro jednorázové sportovní akce a v požadovaném účelu dotace. U těchto žádostí  
podali členové SRSF návrh na nepřidělení dotace ze sportovního fondu. Návrh byl jednomy-
slně přijat. U zbývajících 62 žádostí podali členové správní rady návrh na přidělení dotací 
v celkové výši 1, 158.700,- Kč (viz tabulka – příloha č. 1). 
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Předseda SRSF nechal hlasovat o přidělení  dotaci :  pro   6 hlasů 

                                 proti   0 hlasů 
 zdržel se   0 hlasů 

 

Po projednání všech žádostí Správní rada sportovního fondu předložila Radě města Liberec 
návrh na přidělení dotací v 1. kole roku 2010 v celkové výši 1, 158.700,- Kč.  

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 v 1. kole roku 2010                                           
č.2 -     Základní pravidla pro přidělování dotací ze Sportovního fondu Statutárního města 
 Liberec pro rok 2010                                                                                                        
č.3 - Zápis č. 1/2010 z jednání správní rady sportovního fondu konaného 27. ledna 2010 
 



Příloha č. 1

Výše 
celkových 
náklad ů

Výše 
požadované 

dotace

Návrh na 
dotaci

Kč Kč Kč

1
A.S.A. Turnov 24 hodin MTB 11.-13.6.2010 530 000 155 000 0 reklamní kampaň, pronájmy, zápůjčky, logistické zabezpečení

2
Abadá Capoeira Liberec Brazil Víkend č. 7 18.-20.6.2010 64 500 33 000 15 000 pronájem sálu

3
Abadá Capoeira Liberec Nábor členů - jaro 2010 10.3.2010 11 000 8 000 5 000 propagace, zvuková aparatura

4
Atletický klub AC 
Slovan Liberec

Liberecký pulmaraton a lidový 
běh

27.6.2010 31 500 13 500 7 000 propozice, propagace, rozhodčí, zdravotní dozor, pronájem 
dopravního značení

5
Atletický  klub AC 
Slovan Liberec

Běh olympijského dne 23.6.2010 17 500 10 000 5 000 propozice, propagace, rozhodčí, zdravotní dozor

6
Atletický klub AC 
Slovan Liberec

Memoriál Zuzany Krejčové 1.5.2010 48 500 15 500 8 000 propozice, propagace, rozhodčí, zdravotní dozor

7
Atletický klub AC 
Slovan Liberec

Ve stopách atletických mistrů 2.6.2010 8 500 4 000 4 000 propozice,propagace, rozhodčí, zdravotní dozor

8

Atletický běžecký klub 
ABK Liberec

26. ročník Běhu na Prosečskou 
chatu

17.4.2010 25 100 19 300 0 pronájem (rozhlasové aparatury, šaten a závodní kanceláře), 
propagace (propozice, propagační letáky, plakáty a jejich 
výlep), technické zajištění (rozhodčí, technická četa a lékařské 
zajištění), drobný nákup (značení tratě, náboje)

9

Bez nehod, o.s. Jarní cyklovýlet 2010 15.5.2010 98 000 30 000 0 propagace akce (plakáty, výlep), příprava akce, vyznačení 
trasy, zajištění a organizace akce, dokumentace (film), diplomy, 
mapa pro účastníky. 

10
Filip Zeman Lyžařské závody pro děti 

školního věku z Liberce
6.3.2010 60 000 35 000 0 technické zabezpečení (pronájem lyžařského areálu a 

rolbování), propagace

11
Floorball Club Liberec Floor Fest 2010 2.-5.7.2010 220 000 120 000 50 000 propagace, pronájem hal, rozhodčí

12 Floorball Club Liberec Liberec Open 2010 14.-16.5.2010 70 000 39 000 30 000 propagace, pronájem hal, rozhodčí
13 Floorball Club Liberec Floorball n.1 Cup 2010 7.-9.5.2010 99 000 50 000 40 000 propagace, pronájem hal, rozhodčí

Tabulka žádosti o poskytnutí dotací ze sportovního fondu pro 1. kolo roku 2010                                                          
na veřejné jednorázové, náborové a propagační akce

Žadatel Název akce Termín po řádané 
akce

Účel dotace

1
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14

Golf Club Liberec, o.s. Nábor dětí a mládeže do 
Tréninkového Centra Mládeže 
III

8.-9.5.2010 150 000 80 000 40 000 pronájem areálu, platby trenérům

15
Hana Slovíková Volejbalový turnaj březen - srpen 2010 8 000 6 500 0 pronájem tělocvičen, propagace, technické zabezpeční 

(rozhočí, 2 ks volejbalových míčů)

16

Jan Drábek Baseball pro děti 3.3.2010 50 000 30 000 0 pronájmy tělocvičny, mantinelů, pálkovacího tunelu, 
trampolíny, zajištění cen pro vítěze (trofeje, diplomy a drobné 
věcné ceny), reklama a propagace, náklady na 
rozhodčí,propagační materiály pro děti 

17
Jezdecký klub Liberec Veřejný trénink 17.4.,19.6.2010 23 500 15 000 0 kokardy, technické zabezpeční, pronájem letákové plochy, 

propagace (grafický materiál, trička), rozhodčí

18

Jezdecký klub Liberec Jarní skokové závody 29.5.2010 48 570 34 920 25 000 propagace, hlavní rozhodčí, rozhodčí, autor.parkuru, technický 
delegát, výpočetní technika, fotobuňka a bezpečnostní háky, 
chemické WC, lékařská a veterinární služba

19
Jezdecký klub Liberec Dětský den u koní 29.5.2010 30 000 22 000 0 propagace, kopírovací práce, technické zabezpečení, 

doprovodný program

20

Jezdecký klub Liberec Pohár města Liberec - Memoriál 
Heleny Krásové

28.-29.8.2010 61 340 48 840 30 000 hlavní rozhodčí, rozhodčí, autor. parkuru, technický delegát, 
výpočetní techniky, veterinární služba, lékařská služba, 
pronájem fotobuněk, chemické WC, propagace

21
Jezdecký klub Liberec Zkoušky základního výcviku 

jezdce
15.5.2010 17 570 8 150 0 komisař, dva rozhodčí, výpočetní technika, lékařská a 

veterinární služba, propagace, technické zabezpečení

22

Judoclub Liberec Mezinárodní velká cena Liberce 
v judu  (žákovské a 
dorostenecké kategorie a 
kategorie mužů a žen)

29.-30.5.2010 155 300 75 000 50 000 doprava materiálu, propagace, nájem (sportovní hala a tatami), 
zdravotní zajištění 

23

JUNÁK - Svaz skautů a 
skautek ČR, přístav 
"FLOTILA" Liberec

28. ročník Kotorského závodu 1.5.2010 12 000 7 000 5 000 pozvánky,plakáty, diplomy, vybavení závodu (vzduchovka, 
diabolky, lana, přístřešek), propagace akce v tisku

24

JUNÁK - Svaz skautů a 
skautek ČR, přístav 
"FLOTILA" Liberec

Lampiónová plavba na přehradě 24.4.2010 5 800 3 500 0 pozvánky, plakáty, ceny pro děti (lízátka,pamlsky)

25

JUNÁK - Svaz skautů a 
skautek ČR, přístav 
"MAJÁK" Liberec

Velikonoční turnaj roverů a 
rangers "O velikonočního 
kanára" v  odbíjené

20.3.2010 4 500 2 000 2 000 pronájem tělocvičen, pozvánky, plakáty a diplomy

2
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26

Klub aktivních 
vozíčkářů

Memoriál Josefa Koštejna - 
turnaj ve stolním tenise 
vozíčkářů a tělesně postižených

7.-8.5.2010 50 000 20 000 15 000 rozhodčí, pořadatelé, sběrači míčků, technické zabezpečení, 
pronájmy, doprava, propagace, pozvánky

27

Klub českých turistů - 
Jizersko-Ještědská oblast

Nábor nových turistů - značkařů květen - červen 2010 67 000 58 000 0 pronájmy výpočetního a prezentačního zařízení,prostor pro 
školení,propagace akce, zdravotní zabezpečení 

28
Klub mládeže stolního 
tenisu

Mezinárodní turnaj ve stolním 
tenise

12.6.2010 17 000 13 000 7 000 pronájem haly (10 hodin), technické zabezpečení

29
Klub mládeže stolního 
tenisu

Velikonoční turnaj mládeže ve 
stolním tenise

1.4.,24.4.2010 12 000 9 000 9 000 pronájem haly 2x7hodin (dva dny), technické zabezpečení

30
Liberec Handball Liberecké školní ligy 

miniházené
1.3 -30.6.2010 70 700 55 700 40 000 pronájmy, rozhodčí, propagace akce, převoz materiálu, 

zdravotní zabezpečení, ozvučení a výpočetní technika

31
Liberecký tenisový klub 
Liberec

LTK - Double série 2010 březen - srpen 2010 71 000 42 600 30 000 propagace, technické zabezpečení (pronájem haly, míče)

32
MAX 1 marketing, s.r.o. CYKLOMARATON TOUR 

2010
1.5.2010 440 000 80 000 0 propagace (Evropa2, MF Dnes, plakáty, televize), pronájem 

areálu, podia a stanů, materiál a vybavení

33

Občanské sdružení 
Kidokai - centrum zdraví 
a aktivního odpočinku

Kidokai Ještěd Tour srpen 10 90 000 36 000 0 propagace (výroba a tisk plakátů, propagační materiály), 
technické zabezpečení (ozvučení, zabezpečení trati), 
pořadatelská služba, organizace, realizace, účetnictví

34
Parateam Liberec Ještědský pohár - soutěž 

parašutistů
3.-4.7.2010 26 000 23 000 20 000 letadlo AeČR (pohonné hmoty), letáky, tiskoviny

35
Parateam Liberec Dětský den + soutěž parašutistů 29.-30.5.2010 20 000 14 000 0 letadlo AeČR (pohonné hmoty), letáky, tiskoviny

36

Plochá dráha v AČR Finále MČR juniorů do 19 let 23.5.2010 73 000 40 000 30 000lékařská služba, sanita, pořadatelé (ostraha), činovník životního 
prostřední, ozvučení, rozhodčí /jury/hasiči, plakáty (výlep, 
propagace, inzerce), údržba trati, diplomy

37

Plochá dráha v AČR Dvojzávod - finále MČR 
juniorů 21 + vinále MČR dětí 
125

19.6.2010 95 000 53 000 20 000lékařská služba, sanita, pořadatelé (ostraha), činovník životního 
prostřední, ozvučení, rozhodčí /jury/hasiči, plakáty (výlep, 
propagace, inzerce), údržba trati, diplomy

38

Plochá dráha v AČR Závod MČR semifinále 
jednotlivců na ploché dráze

8.5.2010 78 000 30 500 0lékařská služba, sanita, pořadatelé (ostraha), činovník životního 
prostřední, ozvučení, rozhodčí /jury/hasiči, plakáty (výlep, 
propagace, inzerce), údržba trati, diplomy

39

Pojdeštědské 
gymnázium, s.r.o.

Memoriál Zuzany Krejčové - 
běžecký závod středních škol 
Libereckého kraje

30.4.2010 10 500 5 500 3 000 pronájem stadionu, propagační materiály

3
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40
Rada dětí a mládeže 
Libereckého kraje, o.s.

Najdi si svůj koníček 28.8.2010 15 700 10 000 0 ozvučení akce, polygrafie, poháry a medaile pro vítěze, 
pořízení informačního stánku RADAMLK

41
Rostislav Peníška Turnaj pro veřejnost a rekreační 

hráče v badmintonu
17.4.2010 8 000 5 000 0 míče, ošatné rozhdočím,pronájem haly

42

SHD Karlinky Pohár primátora města Liberec 26.6.2010 107 500 33 000 0 technické zajištění (osvětlení a příprava  hřiště, benzín do 
agregátů,nákup soutěžního materiálu, časomíra), propagační 
předměty (letáky a plakáty)

43
SHD Karlinky Obvodové kolo hry Plamen 

Liberec
23.5.2010 50 000 15 000 4 000 propagace, benzín do agregátů, příprava hřiště

44
SHD Karlinky Obvodové kolo hry Plamen 

Liberec
25.6.2010 50 000 15 000 4 000 propagace, benzín do agregátů, příprava hřiště

45
SK Ještěd Nábor pro lyžařskou školu květen - červen 2010 18 000 9 500 5 000 reklamní letáky, tiskoviny, ozvučení svahu

46
SK Ještěd Nábor pro akrobatické lyžování duben - červenec 

2010
22 000 8 500 5 000 reklamní letáky, tiskoviny, pronájem tělocvičny, sportoviště 

TUL a sportoviště Štíty

47
SpinFit Liberec Maraton OKOLOLIBERCE 1.5.2010 252 000 80 000 40 000 technické zabezpečení areálu (pronájem areálu, ozvučení, 

sociální zařízení,aparatura, videoprojekce)

48

SpinFit Liberec Bikeatlon 2010 22.5.2010 138 000 32 000 15 000 tiskové materiály (propozice, plakáty, inzerce), technické 
zabezpečení areálu (pronájem areálu, ozvučení, sociální 
zařízení,lavic, zapůjčení aparatury, stolu), technické 
zabezpečení akce (značení trasy, dopravní značení)

49

SpinFit Liberec Liberec Road Cycling cup 2010. 
4. ročník silničního 
časovkářského poháru, závod 
Liberec - Vítkov

27.5.2010 16 000 8 000 0 propagace (návrh a tisk plakátů, propozic, jejich distribuce a 
výlep, inzeráty v tisku, rádiu a televizi), pronájem sportovního 
areálu, technické zajištění závodu (dohody o provedení práce, 
vyřízení povolení k závodu)

50

SpinFit Liberec Liberec Road Cycling cup 2010. 
4. ročník silničního 
časovkářského poháru, závod 
Liberec - Maliník , finále 

17.6.2010 16 000 8 000 0 propagace (návrh a tisk plakátů, propozic, jejich distribuce a 
výlep, inzeráty v tisku, rádiu a televizi), pronájem sportovního 
areálu, technické zajištění závodu (dohody o provedení práce, 
vyřízení povolení k závodu)

51
SpinFit Liberec Dětský MTB CUP Libereckého 

kraje
18.4.,1.5.,4.9.2010 115 000 15 000 0 tiskové materiály (propozice, plakáty), technické  zabezpečení 

areálu a akce

4



Příloha č. 1

52

SpinFit Liberec Jizerky TOUR 2010 21.8.2010 725 396 95 000 0 technické zajištění (nájem stadionu, pronájem aparatury, 
pronájem stanů, platby za energii a vodu, pohonné hmoty, 
telefony, kancelářský materiál, výroba startovních čísel a 
značek, zvýrazňovací vesty a trička pro pořadatele, označení 
pořadatelů, navigační systém), externí služby -pronájem 
(vícebodová časomíra a snímání časů, horská služba, sanitka, 
policejní doprovod, moto doprovod, technické auto, 
pořadatelské auto, sběrný autobu, dopravní značení), výdaje na 
publicitu (plakáty, brožury, propozice, mapy, výle a distribuce, 
inzerce v tisku, rozhlase a cykločasopisech, upomínkové dárky 
pro účastníky)

53

Sport Aerobic Liberec, 
o.s.

MČR v gymnastickém, step a 
team aerobiku 2010 ve všech 
věkových kategoriích 

7.-9.5.2010 615 000 205 000 50 000 technické zajištění, doprava nářadí, propagace (tiskoviny)

54 Sportovní klub BPR Parkur tour 2010 24.4.2010 301 000 50 000 20 000 pronájem sportoviště

55

Sportovní klub RELAX Náborový basketbalový turnaj 30.5.2010 16 000 5 500 0 pronájem tělocvičny, propagace (tiskařské a kopírovací práce, 
vazba, laminování, transparent), technické a zdravotnické 
zabezpečení (papír, psací potřeby, doplnění lékárny)

56

Sportovní klub stolního 
tenisu Liberec

Mistrovství České republiky 
družstev vozíčkářů

5.-6. 6.2010 135 500 39 000 30 000 pronájem prostor, pronájem sportovního vybavení (zejména 
speciální bezbariérové stoly), rozhodčí, sběrači míčků

57
Sportovní klub stolního 
tenisu Liberec

Mistrovství České republiky 
staršího žactva

22.5.2010 103 500 43 000 33 000 pronájem prostor, pronájem sportovního vybavení (stoly, 
ohrádky), sportovní materiál (míčky)

58

Sportovní klub stolního 
tenisu Liberec

Celostátní bodovací turnaj 
dorostenců a staršího žactva - 
Velká cena města Liberce

13.-21.3.2010 64 000 29 000 20 000 pronájem prostor, pronájem sportovního vybavení (stoly, 
ohrádky)

59
Sportovní plavecký klub 
Liberec

Liga 4 měst - plavecké 
čtyřutkání

17.4.2010 22 300 16 400 13 000 pronájem bazénu,, rozhodčí

60
Sportovní plavecký klub 
Liberec

Veřejné plavecké závody dětí a 
mládeže

25.6.2010 8 300 7 300 5 000 pronájem bazénu , rozhodčí

5
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61
Taneční skupina TAKT 
Liberec

Léto s taktem 14.-20.8.2010 240 500 136 500 0 nájem sportovního zařízení, technické zajištění,propagace, tisk 
propagačního materiálu, lektoři

62

Taneční skupina TAKT 
Liberec

Taneční liga s Taktem 19.6.2010 24 700 18 700 10 000 nájem, identifikační pásky, moderátor, porotce, sčitatel, 
vedoucí, předseda, propagace,hudba, tisk propagačních 
materiálů

63
Taneční skupina TAKT 
Liberec

Takt - nábor 22.6.2010 8 700 5 400 3 000 nájem, propagace, tisk propagačních materiálů

64
TaPŠ Ilma Mistrovství České republiky 

speciálních párových tanců
17.6.10 500 000 50 000 0 propagace (tiskoviny, média), diplomy, rozhodčí, sčítací tým, 

trofeje a medaile

65
TJ Dynamo Liberec Veřejné lukostřelecké dny pro 

mládež
červenec - srpen 9 000 7 000 5 000 materiál na terčovice, polystyren, isol. desky, spotřební 

lukostřelecký materiál

66

TJ Jiskra Vratislavice na 
Nisou, o.s.

Příspěvek na fotbalový turnaj 
ml. přípravky a na fotbalový 
turnaj mužů

červen, červenec 
2010

30 000 15 000 0 Memoriál Vlastimila Bartoníčka (ceny pro mužstva, rozhodčí, 
doprava), Turnaj o Pohár Vratislavic fotbal mladší přípravka 
(ceny pro mužstva, rozhodčí, doprava)

67 TJ Lokomotiva Liberec Memoriál Karla Blaževiče 23.-25.4.2010 28 000 18 000 18 000 pronájem kuželny, rozhodčí, propagace akce

68

TJ Lokomotiva Liberec "Velká cena Liberce" - 2. závod 
Českého poháru ve skocích na 
trampolíně

duben 10 45 000 35 000 15 000 pronájem haly a tribuny

69 TJ Lokomotiva Liberec Veřejný turnaj v kuželkách pro 
školní mládež

21.-22.4.2010 18 000 12 000 6 000 pronájem kuželny

70

TJ Lokomotiva Liberec 36. ročník Jizerských vejšlapů květen 10 15 000 12 000 7 000 tisk map jednotlivých tras, rozhodčí, propagace akce, doprava 
materiálu na start a kontroly, zdravotní zabezpečení

71
TJ Lokomotiva Liberec Turistický pochod " Ještěd 

2010"
12.6.2010 4 000 3 000 3 000 tisk map jednotlivých tras, rozhodčí, propagace akce

72

TJ Lokomotiva Liberec Liberecký fleret 12.-13.6.2010 59 000 40 000 30 000 pronájem výpočetního a prezentačního zařízení, pásky na 
připevnění planší na podlahu, propagace akce, zdravotní 
zebezpeční turnaje, doprava a zapůjčení planší, pronájem 
registračního zařízení, čistící prostředky pro odstranění zbytků 
pásek, příspěvek ČŠS na odvoz materiálu

73

TJ Lokomotiva Liberec Mezinárodní turnaj v šermu 
"Ještědský pohár 2010"

24.-25.4.2010 56 500 42 500 30 000pronájem výpočeního a prezentačního zařízení, rozhodčí, pásky 
na připevnění planší na podlahu, propagace akce, zdravotní 
zabezpečení turnaje, doprava a zapůjčení planší, pronájem 
registračníčního zařízení, příspěvek ČŠS na provoz materiálu, 
čistící prostředky na odstranění zbytků pásek

6
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74

TJ Lokomotiva Liberec "Mistrovství ČR 2010" - šerm 
fleret a kord juniorů a juniorek, 
jednotlivců a družstev

22.-23.5.2010 64 000 37 000 30 000 pronájem výpočetního a prezentačního zařízení, rozhodčí, 
pásky na připevnění planší na podlahu, propagace akce, 
zdravotní zebezpeční turnaje, doprava a zapůjčení planší, 
pronájem registračního zařízení, čistící prostředky pro 
odstranění zbytků pásek,

75
TJ Lokomotiva Liberec Mezinárodní turnaj v 

baseketbale U20
4.-6.6.2010 39 000 33 000 33 000 rozhodčí dle směrnic ČBF, propagace (plakáty, bulletiny), 

zpracování výsledků, pronájem techniky

76
TJ Lokomotiva Liberec Turnaj v basketbale straších a 

mladších dorostenek
21.-23.5.2010 26 000 20 000 12 000 rozhodčí dle směrnic ČBF, propagace (plakáty, bulletiny), 

zpracování výsledků, pronájem techniky

77
TJ Lokomotiva Liberec "Mini - turnaj házené 

minižaček"
24.-25.4.2010 20 000 16 000 13 000 rozhodčí, propagace akce, dovoz házenkářských branek, 

zdravotník 

78
TJ Lokomotiva Liberec Ještědský šachový turnaj 15.5.2010 14 000 9 000 9 000 pronájem místnosti, rozhodčí, propagace akce, pronájem 

výpočetního zařízení a šachového materiálu

79

TJ Lokomotiva Liberec Turnaj starších dorostenek v 
házené "O pohár Lokomotivy 
Liberec"

22.-23.5.2010 75 000 25 000 22 000 pronájem, rozhodčí, propagace akce, zdravotník 

80

TJ Lokomotiva Liberec Mezinárodní turnaj žen v 
házené " O pohár města 
Liberec"

25.-27.6.2010 75 000 40 000 35 000 pronájem, rozhodčí, propagace akce, zdravoník, pronájem 
výpočetní techniky

81
TJ Slavia Liberec Jarní plavecké závody mládeže 21.-22.5.2010 20 000 15 000 12 000 nájemné bazénu, technické zajištění (zdravotní služba)

82
Týdny pohybu hrou 15. ročník prázdninové akce 

"Týdny pohybu hrou 2010"
12.7.-27.8.2010 1 734 000 67 000 50 000částečná úhrada pronájmu sportovišť a technického 

zabezpečení
83 VSK Slavia TU Liberec Basketbalový turnaj juniorů 24.-25.4.2010 31 400 8 400 5 000 pronájem tělocvičny, rozhodčí

84

VSK Slavia TU Liberec Krajské a okresní finále Přeboru 
škol v orientačním běhu

25.5.2010 15 500 15 500 10 000 akutalizace mapy (práce v terénu, digitalizace), tisk map s 
tratěmi (200 ks), pronájem šaten, tělocvičny, propagace, tvorba 
internetových stránek technické zabezpečení, materiál, 
pronájem elektronického měření (Sport Ident)

85

VSK Slavia TU Liberec Náborový závod dvojic v 
nočním orientačním běhu

25.8.2010 5 000 5 000 0 akutalizace mapy - U Kapličky (práce v terénu, digitalizace), 
tisk map s tratěmi (100 ks), propagace, příprava a technické 
zabezpečení, materiál, pronájem elektronického měření (Sport 
Ident)

86

VSK Slavia TU Liberec Náborový závod v orientačním 
běhu

18.5.2010 5 000 5 000 0 akutalizace mapy - Kuntratická  (práce v terénu, digitalizace), 
tisk map s tratěmi (100 ks), propagace, příprava a technické 
zabezpečení, materiál, pronájem elektronického měření (Sport 
Ident)

7
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87

VSK Slavia TU Liberec Náborový závod v orientačním 
běhu

11.5.2010 5 000 5 000 0 akutalizace mapy - Králův Háj  (práce v terénu, digitalizace), 
tisk map s tratěmi (100 ks), propagace, příprava a technické 
zabezpečení, materiál, pronájem elektronického měření (Sport 
Ident)

88

VSK Slavia TU Liberec Náborový závod v orientačním 
běhu

4.5.2010 5 000 5 000 0 akutalizace mapy - Horní Hanychov (práce v terénu, 
digitalizace), tisk map s tratěmi (100 ks), propagace, příprava a 
technické zabezpečení, materiál, pronájem elektronického 
měření (Sport Ident)

89
VSK Slavia TU Liberec Náborový turnaj žactva oddílu 

badmintonu
9.6.2010 4 700 2 700 2 700 míče, ošatné rozhodčím 

90

VSK Slavia TU Liberec 18. ročník oblastních družstev 
staršího žactva "O putovní 
liberecký pohár" v badmintonu

5.-6.6.2010 27 000 21 000 17 000 míče, ošatné rozhodčím, návrh, tisk a výlep plakátu

91
VSK Slavia TU Liberec 16. ročník Memoriálu Petra 

Sima dospělých v badmintonu
23.-25.4.2010 56 000 30 000 27 000 míče, oštatné rozhodčím, návrh, tisk a výlep plakátu

92
VSK Slavia TU Liberec Celostátní turnaj staršího 

dorostu v badmintonu
17-18.4.2010 32 000 24 000 20 000 míče, ošatné rozhodčím, tisk, výlep plakátu, propozice

CELKEM 9 061 576 2 853 410 1 158 700

92
41

9 061 576
2 853 410

Počet žádostí celkem
Počet žadatelů celkem
Výše celkových nákladů v Kč 
Výše požadované dotace v Kč

8
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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 2010 do 31. prosince 2010 s uzávěrkou 1. února 2010 
 
• veřejné jednorázové, náborové a propagační akce 

první kolo od 1. března 2010 do 31. srpna 2010 s uzávěrkou 7. ledna 2010 
druhé kolo od 1. září 2010 do 28. února 2011 s uzávěrkou 12. května 2010 

 
• úspěšnou reprezentaci města  

od 1. ledna 2009 do 31. prosince 2009 s uzávěrkou 23. února 2010 
 
• částečné pokrytí investičních nákladů sportovních organizací 

od 1. ledna 2010 do 31. prosince 2010 s uzávěrkou 1. března 2010 
 
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. 
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Zápis č. 1/2009 
z jednání správní rady sportovního fondu 

konané dne 27. ledna 2010 
 
 
Přítomni:  Ing. Vojtíšek,  M. Dufek, P. Hruška, Ing. Palouš, P. Samšiňák, Ing. J. Piňko 
Omluven:  Ing. Veselka 
 
Program: 
 
1. Zahájení 
Po přivítání předsedou správní rady byli členové seznámeni s programem jednání správní 
rady sportovního fondu (dále jen SRSF). 
 
Finanční prostředky sportovního fondu na rok 2010 byly v navržené výši 5.150.000,- Kč 
schváleny usnesením ZM č. 259/09 ze dne 17.12.2009. Dalším finančním zdrojem 
sportovního fondu je zůstatek účtu sportovního fondu ve výši 155.113,65,- Kč z minulého 
roku, tj. ke dni 31.12.2009. Správní rada sportovního fondu bude mít k dispozici na rok 2010 
rozpočet v celkové výši 5, 305.113,65 Kč. Vzhledem k účtování bankovních poplatků je 
nezbytné na účtu sportovního fondu během roku rezervovat finanční prostředky ve výši  min. 
5.000,- Kč. Pro 5 vyhlášených kol v roce 2010 činí finanční částka k rozdělení ve výši cca  
5,  300.113,65,- Kč.  
SRSF navrhla rozdělení finančních prostředků takto:  
 
* 1. kolo - veřejné jednorázové, náborové a propagační akce           1, 012.528- Kč 
* 2. kolo - pravidelná sportovní činnost        2, 275.057,- Kč 
* 3. kolo – úspěšná reprezentace města            250.000,- Kč 
* 4. kolo – částečné pokrytí investičních nákladů sportovních organizací        750.000,- Kč 
* 5. kolo - veřejné jednorázové, náborové a propagační akce           1, 012.528,- Kč 
 
Předseda SRSF nechal hlasovat o rozdělení finančních prostředků :  pro       6 hlasů 

                                   proti           0 hlasů 
   zdržel se    0 hlasů 

 
2. Žádost sportovní organizace Gymnastika Liberec 
Dne 25.1.2010 byla doručena na odbor školství, kultury a sportu žádost sportovní organizace 
Gymnastika Liberec o poskytnutí dotace na akci „Republikový pohár AŠSK ČR ve sportovní 
gymnastice družstev základních a středních škol“.Vzhledem k datu předložení žádosti  - 3 
týdny po řádně vyhlášeném termínu, členové SRSF jednomyslně odhlasovali nepřidělení 
dotace sportovní organizaci Gymnastika Liberec.  
 
Předseda SRSF nechal hlasovat o nepřidělení  dotace :  pro   6 hlasů 

                                 proti   0 hlasů 
 zdržel se   0 hlasů 

 
3. Omluvy za opožděné dodání vyúčtování dotací na veřejné jednorázové, náborové a     
propagační akce.  
Na oddělení kultury a sportu byly doručeny celkem tři písemné omluvy za opožděné dodání 
vyúčtování. Omluvy předkládá  TJ Slávia (jako důvod byl uveden pobyt tajemníka v lázních, 
telefonická omluva předem u  tajemnice i předsedy správní rady), Flooorball Club Liberec 
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(důvodem byla dlouhodobá absence účetní sportovní organizace, taktéž telefonická omluva u 
tajemnice i  předsedy správní rady). Poslední omluvu předložil Sportovně střelecký klub 
Liberec – Ruprechtice. U tohoto klubu byl jako omluva uveden úraz hospodáře. Omluva 
nebyla předem hlášena. Členové správní rady řádně projednali všechny tři žádosti 
jednomyslně odhlasovali přijetí omluvy u TJ Slávia  a Flooorball Clubu Liberec. Omluva 
Sportovně střeleckého klubu Liberec nebyla přijata. 
 
Předseda SRSF nechal hlasovat o přijetí omluvy:      pro  6 hlasů 
         proti  0 hlasů 
         zdržel se  0 hlasů  
 
4. Přidělení dotací na veřejné jednorázové, náborové a propagační akce  
Dne 7. ledna 2010 proběhla uzávěrka 1. kola na veřejné, náborové a propagační akce pro 
časové období od 1. března  2010 do 31. srpna 2010. SRSF projednávala 92 došlých žádostí, 
které byly přijaty v řádném termínu.  
Celkové náklady organizací dosáhly výše 9,061.576,- Kč, z toho výše požadované dotace 
činila 2,853.410,- Kč. 
U 30 žádostí č. 1, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 19, 21, 24, 27, 32, 33, 35, 38, 40, 41, 42, 49, 50, 51, 52, 
55, 61, 64, 66, 85, 86, 87 a 88 shledali členové správní rady nedostatky především v nesplnění 
parametrů pro jednorázové sportovní akce a v požadovaném účelu dotace. U těchto žádostí  
podali členové SRSF návrh na nepřidělení dotace ze sportovního fondu. Návrh byl 
jednomyslně přijat  
U zbývajících 62 žádostech podali členové správní rady návrh na přidělení dotací v celkové 
výši 1, 158.700,- Kč. 
 
Předseda SRSF nechal hlasovat o přidělení  dotaci :  pro   6 hlasů 

                                 proti   0 hlasů 
 zdržel se   0 hlasů 

 
 
 
 
 
V Liberci, 27. ledna 2010 
 
 
Zapsala:        
Renata Sobotková 
tajemnice sportovní komise     
 
 
 
 
 
 
 

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