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Předkládá: 
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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 na pravidelnou sportovní činnost v roce 2010 v celkové výši 2,245.004 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 o dotace na pravidelnou sportovní činnost s usnesením Zastupitel-
stva města Liberec, 

T: neprodleně 
 
 

b) zajistit uzavření smluv o poskytnutí dotací na pravidelnou sportovní činnost v roce 
2010 včetně proplacení schválených dotací.  

 
          T: 31.8.2010 
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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, ale vzhledem k účtování bankovních poplatků je nezbytné na účtu sportovního 
fondu ponechat minimálně 5.000,- Kč.  
Pro pět vyhlášených kol v roce 2010 má správní rada sportovního fondu (dále jen SRSF) 
k dispozici částku  ve výši cca 5,300.100,- Kč.  
 
Dosud byly v roce 2010 rozděleny a schváleny zastupitelstvem města finanční prostředky 
fondu pro tři vyhlášená kola takto: 
- jednorázové akce  1,158.700,- Kč 
- úspěšná reprezentace    156.000,- Kč 
- investiční akce     750.000,- Kč 
Celkem   2,064.700,- Kč 
 
SRSF předkládá v rámci tohoto jednání rady města návrh na rozdělení dotací ve výši             
2, 245.004 Kč na pravidelnou sportovní činnost roku 2010. V případě odsouhlasení této část-
ky radou města a následném schválení zastupitelstvem města zůstane k dispozici pro poslední 
kolo sportovního fondu částka cca 990.396 Kč (na jednorázové akce). 
  
 
 
Projednání žádostí o dotace na pravidelnou sportovní činnost v roce 2010 a návrh SRSF 
Uzávěrka dotací na pravidelnou sportovní činnost roku 2010 byla stanovena na 1. února 2010. 
Oddělení kultury a sportu bylo doručeno v řádném termínu uzávěrky celkem 68 žádostí. 
Vzhledem k tomu, že se dotace přidělují úměrně k velikosti členské základny, rozhodla se 
SRSF na svém jednání před rozdělením dotací ověřit skutečný počet sportovců uváděný ve 
všech předložených žádostech.  
U sportovních organizací potvrzuje členskou základnu Liberecká sportovní a tělovýchovná 
organizace (dále jen  LB-STO). Proto požádal předseda SRSF Ing. Vojtíšek předsedu LB-
STO Ing. Boháče o prověření počtu uváděných sportovců v žádostech o dotaci doručených na 
MML.  
Ostatním organizacím a klubům, kterým ověřuje počet členů základny jiný vyšší tělovýchov-
ný sportovní orgán, byl zaslán elektronicky stejný požadavek s výzvou o zpětné zaslání čest-
ného prohlášení potvrzujícího skutečné počty sportovců.  
Po porovnání počtu registrovaných sportovců uvedených žadateli o dotace a počtu členů pro-
věřených vyšším tělovýchovným sportovním orgánem byly zjištěny systémové chyby. Proto 
se SRSF rozhodla využít pro rozdělení finanční dotace na pravidelnou činnost údaje, které 
byly potvrzeny vyššími tělovýchovnými sportovními orgány. 
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Správní rada sportovního fondu se při rozdělování dotací řídila tímto bodovým hodnocením: 

 

SKUPINA POČET BODŮ NA OSOBU 

Junák, turistika 1 bod na osobu 

Sokol, masová TV 5 bodů na osobu 

Pravidelně soutěžící  5 bodů na osobu 

Mládež tělesně postižená 5 bodů na osobu  

 
Jednomu žadateli, Okresní radě AŠSK (Asociace Školních Sportovních Klubů České Repub-
liky), který sdružuje malé sportovní kluby, byl všemi hlasy navržen příspěvek na celoroční 
činnost ve výši 100.000,- Kč, mimo bodové hodnocení uvedené v tabulce viz výše. 

54 žádostí bylo posuzováno správní radou v souladu s tabulkovým hodnocením a hodnotou 
jednoho bodu 61,- Kč. SRSF předkládá k odsouhlasení Radě města Liberec návrh na přidělení 
dotací na pravidelnou sportovní činnost celkem ve výši 2,245.004,- Kč.  

U 13 žadatelů shledala správní rada obsahové nedostatky žádostí, a proto navrhuje všemi hla-
sy požadované dotace neposkytnout (viz poslední tabulka přílohy 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 a tato proplacena nejpozději do konce srpna 2010. 

 

 

 

 

Přílohy 

č.1 -  Tabulka návrhu  správní rady na přidělení dotací na pravidelnou sportovní činnost 
 v roce 2010                                                                                                                    
č.2 -  Základní pravidla pro přidělování dotací ze Sportovního fondu Statutárního města           
 Liberec pro rok 2010                                                                                                         
č.3 - Zápis č. 3/2010 z jednání správní rady konaného dne 12. května 2010 

 
 



Příloha č. 1

č.
Žadatel Junák, 

Turistika
Sokol, 

masová 
TV

Pravideln ě 
sout ěžící

Tělesn ě 
postižená 

mládež

Dosp ělí a 
zdravotn ě 
postižení

Návrh 
dotace          
v Kč

Počet bod ů ve skupin ě 1 5 5 5 0
1 A styl centrum 352 107 360
2 Abadá Capoeira Liberec 113 31 34 465
3 Aqua Klub Liberec 61 16 18 605

4
Atletický běžecký klub ABK 
Liberec

57 21
17 385

5
Atletický klub AC Slovan 
Liberec, o.s. 291 129 88 755

6
Basketbalový klub Kondoři 
Liberec 94 28 670

7 Bruslařský klub Variace 
Liberec 35 47 10 675

8 FC SLOVAN Liberec 234 71 370

9 FK Krásná Studánka 18 5 490

10 Floorball club Liberec 590 361 179 950
11 Golf Club Liberec, o.s. 76 23 180
12 Gymnastika Liberec 24 13 2 22 11 895
13 Handisport Liberec 186 25 210 64 355
14 Jezdecký klub Liberec 48 45 14 640

15 Judoclub Liberec 121 16 36 905

16
Junák - svaz skautů a 
skautek ČR, přístav 
"FLOTILA" Liberec 49 32 2 989

17
Junák - svaz skautů a 
skautek ČR, přístav 
"MAJÁK" Liberec

50 13

3 050

18
Junák - svaz skautů a 
skautek ČR, středisko 
Mustang" Liberec 71 4 331

19
Klub mládeže stolního 
tenisu 78 4 23 790

20 Liberec Handball 107 19 32 635
21 SK Futsal Liberec 16 348 4 880
22 SK Jedlička 50 60 15 250
23 SK Ještěd 146 1 44 835
24 SK Karate Shotokan 124 15 37 820
25 SK stolního tenisu 45 63 13 725
26 SK VTJ RAPID 274 194 83 570

27
Sport Aerobic Liberec, o.s. 196 12

59 780

28 Sportovní gymnastika 
Liberec 52 11 15 860

29
Sportovní klub moderní 
gymnastiky

76 9
23 180

30 Sportovní plavecký klub 45 44 24 27 145

Nárh správní rady na přidělení dotací na pravidelnou sportovní činnost v roce 2010
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31 Sportovní základna 
talentované mládeže 
radiového orientačního běhu 15 48 4 575

32 Sumó klub - Sumó Liberec 15 30 4 575
33 Taneční klub Koškovi 44 10 13 420
34 TJ Bílí Tygři Liberec 239 74 72 895
35 TJ Desko Liberec 235 284 113 158 295
36 TJ Dukla Liberec 53 16 165
37 TJ Dynamo Liberec 19 88 5 795
38 TJ Kunratická 46 86 14 030
39 TJ Lokomotiva Liberec I. 2 304 394 836 213 012
40 TJ Lokomotiva Liberec III. 30 45 9 150
41 TJ Nová Ruda 5 7 1 525
42 TJ Rochlice 108 126 32 940
43 TJ Slavia Liberec 1 355 20 207 114 375
44 TJ Slovan Liberec 39 112 11 895
45 TJ Slovan Vesec 190 136 57 950
46 TJ Sokol Doubí 137 321 41 785

47
TJ Sokol Liberec - 
Františkov

40 9 58
14 945

48 TJ Sokol Liberec 1 78 22 180 30 500
49 TJ Sokol Ruprechtice 67 87 20 435
50 TJ Spartak Pavlovice 47 140 2 867
51 TJ Start Liberec 26 20 7 930
52 TJ Starý Harcov 41 72 12 505
53 TS TAKT Liberec 283 68 86 315
54 VSK Slavia TU Liberec 297 335 90 585

Počet registrovaných 387 907 7 006 133 5 391

100 000

1

Dům dětí a mládeže Větrník 
Liberec - Sankce do roku 
2011

395 9

0

2 Krsková Andrea 25 0

3 PS Františkov 24 45 0

4 SHD Karlinky 41 34 0

5
SK Ještědská Liberec 55 8

0

6 SpinFit Liberec 280 49 0
7 SK Relax 119 51 0

Návrh správní rady na neposkytnutí dotace na pravid elnou činnost v roce 2010

Celkem 
dotace        
v Kč

2 245 004
Okresní rada AŠSK Liberec             

dotace mimo nastavený bodový systém

2
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8 Sportovně střelecký klub Č 
0366  Liberec - Ruprechtice - 
Sankce do roku 2012 31 33

0

9
Školní sportovní klub při 
DOCTRINA - základní 
škola, s.r.o. 38 2

0

10 TJ Jiskra Vratislavice nad 
Nisou 174 240

0

11 Vtípilová Erika 132 19 0

12
ZŠ a MŠ pro tělesně 
postižené, p.o. 22 35 0

13 ZŠ Broumovská, Liberec 89 0

3
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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. 3/2010 
z jednání správní rady sportovního fondu 

konané dne 12.května 2010 
 
Přítomni:  Ing. Vl. Vojtíšek,  M. Dufek, P. Hruška, P. Samšiňák, Ing. J. Piňko, Ing. I. Palouš 
Omluven:  Ing. J. 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. V 1., 3. a 4. kole na veřejné jednorázové, náborové a propagační akce, 
úspěšnou reprezentaci a na částečné pokrytí investičních nákladů sportovních organizací byla 
rozdělena finanční částka ve výši 2, 064.700,- Kč. Pro druhé a páté vyhlášené kolo je k 
dispozici částka ve výši 3, 235.413,65 Kč.  
 
2. Přidělení dotací na pravidelnou sportovní činnost v roce 2010 – 2. kolo  
Uzávěrka pro 2. kolo 2010 byla stanovena na 1. února 2010 se zaměřením na pravidelnou 
sportovní činnost. Na oddělení kultury a sportu bylo doručeno v řádném termínu uzávěrky  
celkem 68 žádostí. SRSF se na jednání rozhodla pro kontrolu počtu sportovců ve všech 
došlých žádostech. U sportovních organizací, kterým potvrzuje členskou základnu LB-STO, 
požádal předseda SRSF Ing. Boháče o ověření počtu uváděných členů, tak jak byly nahlášeny 
na LB-STO. Ostatní organizace a kluby, kterým ověřuje počet uváděných členů jiný vyšší 
tělovýchovný sportovní orgán, byl zaslán v elektronické podobě požadavek o zaslání čestného 
prohlášení potvrzující uváděné počty sportovců. Po porovnání počtu členů uvedených na 
žádostech do sportovního fondu s ověřeným počtem uvedených členů vyšším tělovýchovným 
sportovním orgánem, byly zjištěny systémové chyby. SRSF se rozhodla využít pro rozdělení 
finanční dotace na pravidelnou činnost údaje, které byly poskytnuty vyššími tělovýchovnými 
sportovními orgány. 
 
Jednomu žadateli Okresní radě AŠSK (Asociace Školních Sportovních Klubů České 
Republiky), která sdružuje malé sportovní kluby, byl jednomyslně navržen příspěvek na 
celoroční činnost ve výši 100.000,- Kč mimo bodové hodnocení pravidelné sportovní 
činnosti.   
U 54 žádostí  podali členové SRSF návrh na rozdělení dotací na pravidelnou sportovní činnost 
s následujícím bodovým hodnocením: 
 
SKUPINA POČET BODŮ NA OSOBU 
Junák, turistika 1 bod na osobu 
Sokol, masová TV 5 bodů na osobu 
Pravidelně soutěžící  5 bodů na osobu 
Mládež tělesně postižená 5 bodů na osobu  
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Členové SRSF podali návrhy na hodnotu jednoho bodu ve výši 61,- Kč, tím i na celkovou 
částku poskytnutých dotací ve výši 2, 245.004,- Kč. 
 
Předseda SRSF nechal hlasovat o tomto návrhu:   pro   6 hlasů 

         proti  0 hlasů 
         zdržel se 0 hlasů 

 
Dále se členové SRSF rozhodli pro návrh změny základních pravidel sportovního fondu. 
Tento jejich předběžný návrh bude projednán v září 2010. 
 
 
 
 
V Liberci, 12. května 2010 
 
 
 
 
Zapsala:        
Renata Sobotková 
tajemnice správní rady sportovního fondu   
 
 
 
 
  
 

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


