
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: 29. 4. 2010 

Bod pořadu jednání:       

Návrh správní rady sportovního fondu na přidělení dotací ze Sportovního fondu 
Statutárního města Liberec pro 3. a 4. kolo roku 2010 

 

 

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 6.4.2010 

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      
 

a) návrh správní rady sportovního fondu na přidělení dotací ze Sportovního fondu Statu-
tárního města Liberec ve 3. kole roku 2010 za úspěšnou reprezentaci města v roce 2009 
v celkové výši 156.000,- Kč (jmenovitě uvedené v příloze č. 1), 

 

 



 2 

b) návrh správní rady sportovního fondu na přidělení dotací ze Sportovního fondu Statu-
tárního města Liberec ve 4. kole roku 2010 na částečné pokrytí investičních nákladů 
sportovních organizací, v celkové výši 750.000,- Kč (jmenovitě uvedené v příloze č. 2) 

 
 
 
a    u k l á d á 
 
Ing. Ondřeji Červinkovi, náměstkovi primátora, 
 

a) seznámit žadatele 3. a 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 ve 3. kole 2010 za reprezentaci města v roce 2009 včetně proplacení schvále-
ných dotací;  

 
          T: 31.8.2010 

 
c) zajistit uzavření smluv o poskytnutí dotací ze Sportovního fondu Statutárního města 

Liberec ve 4. kole 2010 na investiční akce v roce 2010 včetně proplacení schválených 
dotací.  

 
          T: 31.12.2010 
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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. V prvním kole byly přiděleny dotace ve výši 1, 158.700,- Kč na veřejné jednorázové, 
náborové a propagační akce. Pro zbývající čtyři vyhlášená kola je k dispozici částka ve výši 4, 
141. 413,65 Kč.  
 

Mimořádně projednané žádosti doručené po termínu uzávěrky 1. kola 2010 
Na odbor školství, kultury a sportu byly doručeny žádosti čtyř sportovních organizací  RAK, 
Veterán Car Club Nisa v AČR, Sportovní základny talentované mládeže radiového orientač-
ního běhu a občanského sdružení Inlajn.CZ na veřejné jednorázové, náborové a propagační 
akce. Vzhledem k datu předložení žádostí (měsíc po uzávěrce vyhlášeného kola) se členové 
SRSF  hlasováním shodli na nepřidělení dotací.   
Předseda SRSF nechal hlasovat o nepřidělení dotace :  pro   6 hlasů 

                                 proti   0 hlasů 
 zdržel se   0 hlasů 

 
ad a) Přidělení dotací za úspěšnou reprezentaci města v roce 2009 – 3. kolo 2010 
Uzávěrka pro 3. kolo 2010 byla stanovena na 23. února 2010 se zaměřením na úspěšnou re-
prezentaci města v roce 2009. Na oddělení kultury a sportu bylo doručeno celkem 16 žádostí, 
z toho 15 v řádném termínu uzávěrky. Žádost č.16 byla předložena po termínu uzávěrky, pro-
to se členové správní rady hlasováním shodli na nepřidělení dotace. SRSF projednávala 15 
předložených žádostí a při rozdělování finančních prostředků pro jednotlivé žadatele byl dle 
základních pravidel zohledněn dosažený titul a byly navrženy částky v této výši: 
  

• Mistrovství České republiky,  1. místo    návrh  2.000,- Kč 
• Mistrovství světa, Mistrovství Evropy, 1. – 3. místo  návrh  3.000,- Kč 
• Umístěné týmy (titul Mistr České republiky, ME, MS) návrh  4.000,- Kč 

 
Členy správní rady byla navržena celková částka ve výši 156.000,- Kč (viz. tabulka – příloha 
č. 1).  
 
Předseda SRSF nechal hlasovat o tomto návrhu :   pro  4 hlasy 
         proti  0 hlasů  

zdržel se  0 hlasů 
Po projednání všech žádostí Správní rada sportovního fondu předložila Radě města Liberec 
k odsouhlasení návrh na přidělení dotací ve 3. kole roku 2010 v celkové výši 156.000,- Kč. 
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ad b) Přidělení dotací na částečné pokrytí investičních nákladů sportovních organizací – 4. kolo 
2010 

Uzávěrka pro 4. kolo 2010 na částečné pokrytí investičních nákladů sportovních organizací 
byla stanovena na 1. března 2010. Na oddělení kultury a sportu bylo doručeno celkem 18 žá-
dostí, z toho 17 bylo doručeno v termínu uzávěrky. Žádost č.18 byla předložena po termínu 
uzávěrky, proto se členové správní rady hlasováním shodli na nepřidělení dotace. Členové 
správní rady projednali 17 řádně doručených žádostí. Na pokrytí investičních nákladů byla 
z rozpočtu sportovního fondu předběžně vyčleněna částka ve výši 750.000,- Kč.  Rozpočet 
nákladů všech projektů dosáhl výši 7, 031.386,- Kč, z toho požadavky žadatelů činily celkem 
2, 797. 701,- Kč.  

U 8 žádostí č. 2, 3, 5, 8, 9, 10, 12 a 14 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 9 žádostí podali členové správní rady návrh na přidělení dotací v celkové výši 
750.000,- Kč (viz tabulka – příloha č. 2). 

 
Předseda SRSF nechal hlasovat o tomto návrhu :   pro  4 hlasy 
         proti  0 hlasů  

zdržel se  0 hlasů 

 

Po projednání všech žádostí Správní rada sportovního fondu předložila Radě města Liberec k 
odsouhlasení návrh na přidělení dotací ve 4. kole roku 2010 v celkové výši 750. 000,- 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 ve 3. kole roku 2010                                           
č.2 -     Tabulka návrhu SRSF na přidělení dotací ve 4. kole roku 2010 
č.3 - Základní pravidla pro přidělování dotací ze Sportovního fondu Statutárního města 
 Liberec pro rok 2010                                                                                                        
č.4 - Zápis č. 2/2010 z jednání správní rady sportovního fondu konaného 10. března  2010 
 



Příloha č. 1

Žádosti o poskytnutí dotací ze sportovního fondu pr o 3. kolo roku 2010 za úsp ěšnou reprezentaci m ěsta 
Č. ŽADATEL OCENĚNÝ UMÍSTĚNÍ NÁVRH NA 

DOTACI 
1. AQUA Klub Liberec Veselská Gabriela MČR -  1. místo (kategorie 1993-1992 

"B") 2 000 

Čechová Adéla MČR  - 1.místo (kategorie 1997 a 
mladší "C")

2 000 

MČR -  1. místo (kategorie 1997-1996 
"D") 2 000 

Kašpar Ondřej ME - 1. místo 3 000 

ME - 2. místo 3 000 

2. Atletický klub AC Slovan 
Liberec, o.s.

tým (Barák,Brükler, Havel, Alaxin) MČR - 2. místo (štafeta 4x100m)
0 

tým (Cícha, Sita,Mahovský) MČR - 2. místo (štafeta 3x300m) 0 

Václav Barák MČR - 2. místo (skok o tyči) 0 
Veronika Krycnarová MČR - 2. místo (150m) 0 

Barbora Procházková MČR - 2. místo (60m) 0 
Martin Sita MČR  -1. místo (skok do dálky) 2 000 
Jaroslav Brücler MČR - 1. místo (60m běh) 2 000 

MČR - 1. místo (60 m překážek) 2 000 
3. Handisport Liberec tým - kopaná MČR  - 1. místo 4 000 

tým - florbal MČR - 1. místo 4 000 
Vladimír Hlaváč (plavání) MČR  -  1. místo (100,200,400 m volný 

způsob)
6 000 

MČR - 1. místo (2x50m znak) 4 000 
MČR - 1. místo (100, 200 m znak) 4 000 

4. JUDOCLUB Liberec Ján Milučký Přebor ČR - 1. místo (mladší žáci) 0 

Barbora Bienová Přebor ČR - 1. místo (mladší žákyně) 0 

Tomáš Bihnak Přebor ČR - 1. místo (mladší žáci) 0 
Iveta Kordíková MČR  - 1. místo (juniorky) 2 000 

5. Křižka Martin MČR -  2x1. místo (Super -G) 4 000 
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MČR - 1. místo (Obří slalom) 2 000 
MS - 3. místo (Kombinace) 3 000 
MČR - 2. místo (Obří slalom) 0 
Český pohár - 1. místo 0 
Světový a Evropský pohár juniorů - 1. 
místo

0 

6. Sdružení studentů, 
rodičů a přátel školy při 
Gymnáziu a Střední 

tým - volejbal Republikové finále - 1. místo 
0 

7. Sport Aerobic Liberec, 
o.s.

tým (M. Fléglová, T. Korábová, B. Dvořáková, N. Perglerová, 
B. Danielková, J. Štolbová, K. Fáčková

MČR  - 1. místo 
4 000 

MČR  - 2. místo 0 
Pohár federací - 1. místo 0 

tým (A. Chlumská, D. Froschová, A. Hanzlová) MČR - 1. místo 4 000 

tým (Z. Fejglová, T. Maralíková, M. Horáčková) MČR - 1. místo 4 000 

tým (K. Wernerová, N. Wernerová, T. Kočová) MČR  - 1. místo 4 000 

tým ( K. Wernerová, N. Wernerová, T. Kočová, M Pilnáčková, 
A. Procházková, K. Bernátová)

MČR - 1. místo
4 000 

tým (A. Finkousková, A. Niklová, V. Holatová, L. Šarounová, 
V. Joitová, T. Martinovská, Š. Hauzerová, P. Kopecká)

ME - 3. místo 
4 000 

tým (M. Fléglová, T. Korábová, B. Dvořáková) MČR - 2. místo 0 

tým (T. Šoltysová, B. Nedvědová, A. Králová, J. Fléglová, Š. 
Dousková, N. Baranová)

Czech Aerobic Open - 2. místo 
0 

tým - T. Šoltysová, B. Nedvědová, J. Fléglová)  MČR - 2. místo 0 

Kristýna Bernátová MČR - 2. místo 0 
Procházková Adéla MČR - 3. místo 0 

8. Sportovní klub Ještěd Tomáš Friedrich MČR - 1. místo (skok na lyžích) 2 000 

Radim Berka MČR - 1. místo (skok na lyžích) 2 000 

Natálie Dejmková MČR - 1. místo (skok na lyžích) 2 000 
Adam Groma MČR - 1. místo (akrobatický sjezd) 2 000 
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9. Sumó klub - SUMÓ Kmecová Veronika ME -    3. místo 3 000 
MČR - 1. místo (kadeti) 2 000 

Jakub Švec MČR - 1. místo 2 000 

Kamil Krošlak MČR - 1.místo 2 000 

Hana Šalamounová MČR - 1. místo 2 000 
10. TJ Dukla Liberec Lukáš Jančík MČR - 1. místo (severská kombinace) 2 000 

Jakub Gräf MČR - 1. místo (běžecká disciplína) 2 000 
Martin Lopota MČR - 1. místo (běžecká disciplína) 2 000 

11. Taneční skupina TAKT tým (3 minuty v Las Vegas) MČR - 2. místo 0 

ME -    2. místo 4 000 
MS -    3.místo 4 000 

tým (Konec dobrý, všechno dobrý) MČR - 2. místo 0 
tým (La Storia di Mafia) ME - 3. místo 4 000 
tým (Cukrárna snů) MS - 2. místo 4 000 
tým (Slow me down) Světový pohár - 3. místo 0 
tým (Holliday) MČR - 1. místo 4 000 

MS - 7. místo 0 
tým (Backstage Moulin Rouge) MČR - 1. místo 4 000 

MS - 6. místo 0 
tým (Kdo z koho) MČR - 1. místo 4 000 

MS - 4. místo 0 
tým (Cheerleaders) Spririt Cheer Cup 2009 - 1.,2. a 3. 

místo 
0 

12. TJ Lokomotiva Liberec I Horáková Michaela MČR - 1. místo (kajak dvojic) 2 000 

tým oddíl trampolín ( K. Dolejšová, E. Patrmanová) MČR - 1. místo 4 000 

tým oddíl trampolín (Z. Frydrychová, S. Opalecká, K. 
Bäumelt, M. Exner)

MČR - 1. místo 
4 000 

Zita Frydrychová MČR - 1. místo 2 000 
MČR - 1. místo (synchronní dvojice) 2 000 

13. TJ Slavia Liberec David Drbohlav MČR - 1. místo (200 m polohový 2 000 
MČR - 1. místo (400 m polohový 2 000 

Kateřina Kudrnová MČR - 1. místo (dráhové kuželky) 2 000 
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14. TJ Slovan Vesec tým oddílu badmintonu (J. Koňas, D. Stejskal) MČR - 1. místo 4 000 

15. VSK Slavia Ivo Stoklas MČR - 1. místo (badminton) 2 000 
Anna Štičková MČR -  1. místo (orientační běh) 2 000 

MČR -  2. místo (orientační běh) 0 
CELKEM 156 000 

Doru čeno po uzáv ěrce
16. Doc. Ing. Michal Vik, PhD. Lukáš Vik - karate, kategorie Kata starší žáci MČR - 2. místo 0

Letní Olympiáda Dětí a Mládeže Tábor - 2. 
místo 0
Grand Prix Poland - 1. místo 0
Sakura Cup (Německo) - 1. místo 0
Wakizaši Cup (Nymburk) - 1. místo 0
Otevřené mistrovství Moravy a Slezka 
2009- 2. místo 0
Junior Cup (Salzburg, Rakousko) - 3. 
místo 0
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Žádosti o poskytnutí dotací ze sportovního fondu pr o 4. kolo roku 2010 na částečné pokrytí investi čních náklad ů 
Č. ŽADATEL Název projektu Termín 

projektu
Celkové 

náklady v Kč
Výše 

požadovaných 
nákladů v Kč

Návrh 
dotace

Účel dotace

1.

AC Slovan Liberec Oprava a rekonstrukce 
tyčkařského doskočiště

duben 10 120 000 48 000 48 000 rozebrání doskočiště a zhodnocení poškození dopadových 
polštářů, výměna molitanu, lepení, zpevnění polštářů, nový 
potah dopadových bloků, zhotovení krycí plachty

2.

Golf Club Liberec, 
o.s.

Vybudová tréninkového 
zázemí pro Tréninkové 
Centrum Mládeže

duben 10 250 000   100 000   0 seříznutí drnu patovacího greenu, vybudování hlubokého a 
mělkého tréninkového bunkeru, modelace podloží 
patovacího greenu, vybudování závlahy patovacího 
greenu, položení drnu patovacího greenu, dosetí, 
válcování

3.

Gymnastika 
Liberec

Gymnastická tělocvična 
Tipsport arena

březen 10 399 000 159 600 0 elektronické zamykání šaten a souvisejících prostor, 
doplnění nářadí a bezpečnostních prostředků, nové 
plachty závodních trampolín (2 ks), stoly (12 ks), židle 
(50ks) pro rozhodčí, předělání dlažeb ve sprchách šaten 

(celkem 32m2 ), vybavení šaten (6 místností)

4.

Jezdecký klub 
Liberec

Studna květen 10 68 341 68 341 27 000 výkopové práce, dovoz, ustazení skruží, čerpadlo 
Grundfos, tlaková nádoba (100 l), hlakový spínač, 
hladinový snímač, 2x sondy, připojovací potrubí, uzavírací 
a spojovací materiál, pojistný ventil, práce, doprava, 
elektrické práce, materiál

5.

Jezdecký klub 
Liberec

Lambrina květen 10 660 000   264 000   0 vrata šíře 3,5 m (otevírací, posuvná), lambrina - nosné 
pozinkované sloupky, obvodové hranoly, paluubky, 
parapentní desky, spodní vodorovné krycí fošny, doprava, 
práce

6.

Jezdecký klub 
Liberec

Střecha na jezdeckou 
halu

květen 10 1 526 420 300 000 100 000 dřevěná skladba střechy (krovy, latě, izolační folie, 
kontralatě), trapézový plech s povrchovou úpravou, včetně 
spojovacího materiálu, žlaby, svody (včetně příslušenství), 
montáž, manipulace

7.

Junák . Svaz 
skautů a skautek 
ČR - přístav 
MAJÁK Liberec

Rekonstrukce skautské 
klubovny - III. etapa

jaro 2010 523 887 250 000 50 000 sádrokartonové konstrukce včetně malby, schodiště, 
tepelná izolace, mazanina betonová, podlahové krytiny 
(zátěžové lino)
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8.
Plochá dráha v 
AČR

Vybavení sociálního 
zařízení a šaten

březen - 
duben 2010

159 978 110 000 0 vybavení sociálního zařízení a šaten (dle rozpočtu)

9.
SHD Karlinky Stavba překážek na 

požární sport
duben 10 197 760 67 760 0 kladina 8x8m (2ks), kladina 8x4m (2ks), bariéra 

2x2m(2ks), bariéra1,5x2m, bariera UNI, žebříková stěna

10. SHD Karlinky Stavební buňky duben 10 45 000 17 000 0 3 ks stavebních buněk

11.
SK Rapid 
Pavlovice

Rekonstrukce umýváren 
a šaten

duben - 
červen 2010

660 000 260 000 100 000 stavební úpravy, obklady a dlažby, vodoinstalace, 
elektroinstalace

12.
SpinFit Liberec Elektronická časomíra březen 10 270 000 160 000 0 snímací zřízení (antény, přijímače, řídící modul), software 

pro ovládání, webový portál pro uživatele, konstrukční 
prvky

13.

Sportovní klub 
Ještěd

Rekonstrukce chaty 
Bucharka - II. etapa

květen 10 500 000   300 000   100 000 zateplení interiéru včetně obložení palubkami, osazení 
vnitřních příček v 1. patře, výroba a montáž vnitřního 
schodiště, pokládka finální střešní krytiny, rekontstrukce 
veřejných toalet

14.
TJ Jiskra 
Vratislavice nad 
Nisou

Oprava drátěného plotu 
sportovního stadionu

červenec 10 50 000 35 000 0 pletivo (100bm), 30 ks tyčí a 4 ks vzpěr, další 
příslušenství, výkopové a další práce 

15.
TJ Lokomotiva Úprava parket ve 

velkém sále
srpen 10 106 000 100 000 42 000 přebroušení, lakování a lajnování parket (530m2)

16.

TJ Slovan Vesec Výměna střešní krytiny 
sedlové střechy 
sokolovny Vesec

červen 10 645 000   258 000   100 000 svislé a kompletní konstrukce, úpravy povrchu, podlahy a 
osazování výplní, ostatní konstrukce a práce - bourání, 
povlakové krytiny, konstrukce tesařské, klempířské, 
pokrývačské, dokončovací práce (nátěry), zvlášní práce 

17.

TJ Sokol 
Ruprechtice

Rekonstrukce hřiště - ze 
škvárového na travnaté

duben 10 850 000 300 000 183 000 rekonstruce (obnovení) studny včetně čerpadla, dovoz a 
instalace tanků (cisteren) jako zásobníků vody včetně 
čerpadel, vytrhání náletových rostlin, srovnání povrchu, 
vykopání branek, vybudování drenáží, přípravné 
terénnípráce, dovoz hlíny a písku, smíchání, roztažení po 
hřištti, srovnání dle geodetického vyměření, válcování, 
zasazení branek, zasetí trávy, prohnojení (založení 
trávníků), instalace kropícího zařízení

CELKEM 7 031 386 2 797 701 750 000

Doručená žádost po uzáv ěrce:

18.
FK Krásná 
Studánka 

Výměna oken červen 10 188 689   70 000   0   výměna dřevěných oken za okna plastová
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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. 2/2010 
z jednání správní rady sportovního fondu 

konané dne 10.března 2010 
 
 
Přítomni:  Ing. Vojtíšek,  M. Dufek, P. Hruška, P. Samšiňák, Ing. J. Piňko 
Omluven:  Ing. Veselka, Ing. Palouš 
 
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. V prvním kole byly přiděleny dotace ve výši 1, 158.700,- Kč na veřejné 
jednorázové, náborové a propagační akce. Pro zbývající čtyři vyhlášená kola je k dispozici 
částka ve výši 4, 141. 413,65 Kč.  
 
2. Mimořádně projednané žádosti doručené po termínu  uzávěrky 1. kola 2010 
Na odbor školství, kultury a sportu byly doručeny čtyři žádosti sportovních organizací RAK, 
Veterán Car Club Nisa v AČR, Sportovní základny talentované mládeže radiového 
orientačního běhu a občanského sdružení Inlajn.CZ na veřejné jednorázové, náborové a 
propagační akce. Vzhledem k datu předložení žádostí (měsíc po vyhlášené uzávěrce) se 
členové SRSF  shodli na hlasování o nepřidělení dotace.  
Předseda SRSF nechal hlasovat o nepřidělení dotace :  pro   6 hlasů 

                                 proti   0 hlasů 
 zdržel se   0 hlasů 

 
3. Přidělení dotací za úspěšnou reprezentaci města za rok 2009 – 3. kolo 2010 
Uzávěrka pro 3. kolo 2010 byla stanovena na 23. února 2010 se zaměřením na úspěšnou 
reprezentaci města v roce 2009. Na oddělení kultury a sportu bylo doručeno celkem 16 
žádostí, z toho 15 v řádném termínu uzávěrky. Žádost č.16 byla předložena po termínu 
uzávěrky, proto se členové správní rady shodli na hlasování o nepřidělení dotace. SRSF 
projednávala 15 předložených žádostí a při rozdělování finančních prostředků pro jednotlivé 
žadatele byl dle základních pravidel zohledněn dosažený titul a byly navrženy částky v této 
výši:  

• Mistrovství České republiky,  1. místo    návrh  2.000,- Kč 
• Mistrovství světa, Mistrovství Evropy, 1. – 3. místo  návrh  3.000,- Kč 
• Umístěné týmy (titul Mistr České republiky, ME, MS) návrh  4.000,- Kč 

Členy správní rady byla navržena celková částka ve výši 156.000,- Kč. 
Předseda SRSF nechal hlasovat o tomto návrhu :   pro  4 hlasy 
         proti  0 hlasů  

zdržel se  0 hlasů 
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5. Přidělení dotací na částečné pokrytí investičních nákladů sportovních organizací –  4. kolo 
2010 
Uzávěrka pro 4. kolo 2010 na částečné pokrytí investičních nákladů sportovních organizací 
byla stanovena na 1. března 2010. Na oddělení kultury a sportu bylo doručeno celkem 18 
žádostí, z toho 17 bylo doručeno v termínu uzávěrky. Žádost č.18 byla předložena po termínu 
uzávěrky, proto se členové správní rady shodli na hlasování o nepřidělení dotace. Členové 
správní rady projednali 17 řádně doručených žádostí. Na pokrytí investičních nákladů byla 
z rozpočtu sportovního fondu předběžně vyčleněna částka ve výši 750.000,- Kč.  Rozpočet 
nákladů všech projektů dosáhl výši 7, 031.386,- Kč, z toho požadavky žadatelů činily celkem 
2, 797. 701,- Kč.  
U 8 žádostí č. 2, 3, 5, 8, 9, 10, 12 a 14 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 9 žádostí podali členové správní rady návrh na přidělení dotací v celkové výši 
750.000,- Kč. 
Předseda SRSF nechal hlasovat o tomto návrhu :   pro  4 hlasy 
         proti  0 hlasů  

zdržel se  0 hlasů 
 
 
V Liberci, 10. března 2010 
 
 
 
 
Zapsala:        
Renata Sobotková 
tajemnice správní rady sportovního fondu   
 
 
 
 
  
 

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