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6.  zasedání zastupitelstva města dne: 24. 6. 2010 

Bod pořadu jednání:       

Návrh správní rady sportovního fondu na přidělení dotací ze Sportovního fondu 
Statutárního města Liberec v roce 2010 na veřejné jednorázové, náborové a propagační 
akce      

 

 

Zpracovala: 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 15. 6. 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      
 
návrh správní rady sportovního fondu na přidělení dotací ze Sportovního fondu Statutárního 
města Liberec na veřejné jednorázové, náborové a propagační akce v celkové výši 1,143.200,- 
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 ze Sportovního fondu Statutárního města Liberec na veřej-
né jednorázové, náborové a propagační akce s usnesením Zastupitelstva města Libe-
rec, 

T: neprodleně 
 
 

b) zajistit uzavření smluv o poskytnutí dotací ze Sportovního fondu Statutárního města 
Liberec na veřejné jednorázové, náborové a propagační akce včetně proplacení schvá-
lených dotací. 

T: 11 / 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 je zůstatek 
účtu sportovního fondu ve výši 155.113,65 Kč z minulého roku, tj. ke dni 31.12.2009. Vzhle-
dem k účtování bankovních poplatků je nezbytné na účtu sportovního fondu ponechat mini-
málně 5.000,-  Kč.  
Pro pět vyhlášených kol v roce 2010 měla správní rada sportovního fondu (dále jen SRSF) 
k dispozici částku cca 5,300.100,-  Kč.  
 
V tomto roce rozděleny a schváleny zastupitelstvem města finanční prostředky fondu pro čtyři 
vyhlášená kola takto: 
- jednorázové akce  1,158. 700,- Kč 
- pravidelná činnost  2, 248.004,- Kč 
- úspěšná reprezentace     156.000,- Kč 
- investiční akce      750.000,- Kč 
Celkem   4, 312.704,- Kč 
 
V posledním vyhlášeném  kole měla SRSF k dispozici pro rozdělení finanční prostředky ve 
výši 1,143.665,- Kč včetně zůstatku na účtu sportovního fondu k 30. dubnu 2010.   
SRSF předkládá v rámci tohoto jednání rady města návrh na rozdělení dotací ve výši             
1,143.200,-  Kč na veřejné jednorázové, náborové a propagační akce konané od 1. září 2010 
do 28. února 2011. 
  
Projednání žádostí o dotace na veřejné jednorázové, náborové a propagační akce od 1. 
září 2010 do 28. února 2011 a návrh SRSF 

Uzávěrka dotací dalšího kola na podporu sportovních akcí byla stanovena na 12. května 2010. 
Oddělení kultury a sportu bylo doručeno 86 žádostí, z toho 4 žádosti po řádném termínu uzá-
věrky. 

Celkové náklady na akce dosáhly výše 8,148.214,- Kč, z toho požadavky organizací činily 
2,728.500,- Kč. U 13 žádostí č. 12, 28, 29, 32, 34, 36, 37, 42, 43, 44, 47, 48 a 62 shledali čle-
nové správní rady nedostatky především v nesplnění parametrů sportovních akcí a účelů dota-
cí. U zmíněných žádostí podali členové SRSF návrh na nepřidělení dotace. Návrh byl odhla-
sován všemi přítomnými. U zbývajících 69 žádostí podali členové správní rady návrh na při-
dělení dotací v celkové výši 1,143.200,- Kč (viz  tabulka 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  správní rady na přidělení dotací na veřejné jednorázové, náborové  

a propagační akce           
č.2 -  Základní pravidla pro přidělování dotací ze Sportovního fondu Statutárního města           
 Liberec pro rok 2010                                                                                                         
č.3 - Zápis č. 4/2010 z jednání správní rady konaného dne 2. června 2010 



Příloha č. 1

Výše 
celkových 
náklad ů

Výše 
požadované 

dotace

Návrh na 
dotaci

Kč Kč Kč

1
A-Styl Liberec Den otevřených dveří / A - 

STYL Centrum
4.9.2010 25 000 10 000 3 000 propagace

2 A-Styl Liberec A STYL OPEN BATTLE prosinec 10 88 000 40 000 22 000 pronájem prostor, propagace, tiskoviny

3 A-Styl Liberec RADNICE 2010 7.9.2010 46 000 16 000 3 000 propagace akce, tiskoviny

4

Atletický běžecký klub 
ABK Liberec

Atletické závody mládeže o 
nejlepšího běžce Liberecka

14.9.2010 23 200 20 700 15 000 propozice závody, propagační letáky, plakáty a jejich 
výlep, technické zajištění (zdravotní služba, rozhodčí a 
technická četa), drobný nákup (kancelářské potřeby, 
náboje), pronájmy elektronické časomíry a rozhlasové 
aparatury

5
Atletický klub  AC 
Slovan Liberec, o.s.

Memoriál Jana Macháčka 28.9.2010 9 000 4 000 4 000 propozice, propagace, rozhodčí, zdravotní dozor

6
Atletický klub  AC 
Slovan Liberec, o.s.

BĚH NA ČESKOU 
CHALUPU

6.11.10 37 200 15 000 10 000 propozice, propagace, rozhodčí, zdravotní dozor, 
doprava 

7
Atletický klub  AC 
Slovan Liberec, o.s.

Mikulášský běh 6.12.2010 7 500 3 500 3 500 propozice, propagace, rozhodčí

8
Atletický klub  AC 
Slovan Liberec, o.s.

Silvestrovská hala 27.12.2010 27 000 14 000 12 000 propozice, propagace, rozhodčí, pronájem haly

9
Atletický klub  AC 
Slovan Liberec, o.s.

Halový víceboj žactva 28.1.2011 24 000 12 000 12 000 propozice, propagace, rozhodčí, pronájem haly

10
Atletický klub  AC 
Slovan Liberec, o.s.

LIBEREC - OPEN 9.10.2010 11 000 5 000 5 000 propozice, propagace, rozhodčí, zdravotní dozor

11

AVE- KONTAKT, s.r.o. XI. ročník mezinárodního 
šachového festivalu OPEN 
LIBEREC 2010

23.-30.10.2010 260 000 100 000 27 000 věcné ceny a poháry, poplatky FIDE A ŠSČR za zápočet 
výsledků, doprovodný program (simultánka, zahradní 
šachy)

12

Báčová Denisa Cvičení v přírodě - 
OutdoorFitMami

září 2010 - únor 
2011

30 300 17 500 0 nájem pro období říjen 2010 až duben 2011, propagační 
předměty s potiskem a logem (šátek s kšiltem, cca 100 
ks plátěných tašek), propagace vnitřních cvičebních 
aktivit (říjen - duben)

Tabulka žádostí o poskytnutí dotací ze sportovního fondu na veřejné jednorázové, náborové a propagační akce s 
termínem konání od 1. září 2010 do 28. února 2011

Žadatel Název akce Termín po řádané 
akce

Účel dotace
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13
FC Slovan Liberec, a.s. Jednorázové turnaje 

přípravek - hráči ročníku 
2000

listopad- prosinec 
2010

20 000 20 000 10 000 pronájem haly

14
Floorball Club Liberec Míčový sedmiboj dvojic 2010 19.- 21. 11. 2010 80 000 35 000 28 000 pronájem hal, propagace, rozhodčí, 

15
Floorball Club Liberec Floorball Christmas Open 

2010
15.-17.12.2010 250 000 100 000 75 000 pronájem hal, propagace, rozhodčí

16 Floorball Club Liberec Gold Cup 2010 - 8. ročník 3.-5.9.2010 143 000 85 000 60 000 pronájem hal, propagace, rozhodčí

17 Floorball Club Liberec Open Air 2010 - 8. ročník 10.-12.9.2010 153 000 89 000 60 000 pronájem hal, propagace, rozhodčí

18

Formánek Jaroslav Liberecký drak - závody 
dračích lodí

3.-4.9.2010 119 000 60 500 20 000 propagace závodu (upoutávky v rádiu, výroba a výlep 
plakátů, pozvánky pro společnosti, televize Genus), 
technické zajištění (doprava lodí, pronájem, obsluha, 
záchranný člun s obsluhou, pronájem stanů a vodáckých 
vest, výpočet a zpracování dat, rozhodčí start-cíl, 
vytyčení tratě, poháry, diplomy, ozvučení, komentátor)

19
Golf Club Liberec, o.s. Dětská Tour Severovýchod 

2010
5.9.2010 150 000 80 000 30 000 pronájem areálu, technické zabezpečení akce

20

Gymnastika Liberec "Pohár olympijských nadějí - 
OHC Liberec 2010", 
mezinárodní závod juniorů a 
juniorek ve sportovní 
gymnastice

4.-7.11.2010 880 000 330 000 150 000 technické zabezpečení, plakáty, letáky propagace, 

21 ChrisFromParis Liberec Run-UP 2010 9.9.2010 451 500 60 000 10 000 platby rozhodčím, technické zabezpečení 

22
Inlajn.CZ, občanské 
sdružení

LIPO - Liberecký Inline 
Pohár

1.9.,15.9. a 
29.9.2010

63 000 36 000 15 000 propagace jednotlivých jízd (plakáty a letáčky), 
zdravotnický dozor (Červený kříž), pronájem areálu 

23
Jezdecký klub Liberec Veřejný trénink 18.9.2010 14 000 6 500 6 500 kokardy, propagace (trička, propisovací tužky, letáčky), 

technické zabezpečení 

24
Jezdecký klub Liberec Náborové odpoledne 4.9.2010 13 200 8 800 5 000 výlepová plocha, propagace (propisovací tužky, letáčky), 

technické zabezpečení 

25
Judoclub Liberec Přebor České republiky 

starších žáků a žákyň
6.11.2010 95 800 56 000 30 000 doprava materiálu, propagace, nájem (tatami a sportovní 

hala), zdravotní zajištění, materiál 

26

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

Vánoční turnaj roverů a 
rangers "O zlaté práce" v 
odbíjené

19.12.2010 4 500 2 000 2 000 pronájem tělocvičen, pozvánky, plakáty, diplomy
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27
Klub mládeže stoního 
tenisu Liberec

Vánoční turnaj mládeže ve 
stolním tenise

prosinec 10 12 000 9 000 9 000 pronájem haly 2x7 hodin (dva dny), technické 
zabezpečení 

28

Klub pro zdraví obyvatel 
Liberecka

Pohyb - základní projev 
života člověka

září 2010 - únor 
2011

146 000 67 000 0 materiálové náklady (nákup RHC pomůcek pro 
skupinová cvičení), výroba a distribuce zásobníků cviků 
pro jednotlivce, nemateriálové náklady (pronájem prostor - 
tělocvičny pro pravidelná skupinová cvičení, pronájem 
bazénu pro skupinová cvičení, týdenní RHC pobyt - září 
2010

29

Liberec DISCGOLF 
CLUB - HUNTERS, o.s.

Propagační a náborová akce 
Discgolf Clubu Liberec

11.-12.9.2010 195 000 108 000 0 technické zajištění akce (výroba a rozmístění 9-ti 
discgolfových košů, výhozišť, grafické zpracování celého 
hřiště i jednotlivých jamek, informačních a směrových 
cedulí pro veřejnost), pronájem Veseckého sportovního 
areálu, úpravy terénu nutné k pořádání akce, propagace 
a PR akce + pevného hřiště pro širokou veřejnost 
Libereckého kraje (regionální tisk a ostatní média - 
Liberecký den, Kalendář Liberecka, Genus TV, Rádio 
Contakt Liberec), zajištění sportovního náčiní (disků k 
prezentaci)

30

Liberec DISCGOLF 
CLUB - HUNTERS, o.s.

Pořádání, příprava a 
propagace MISTROVSTVÍ 
ČR V DISC GOLFU 2010

17.-19.9.2010 288 000 147 000 10 000 pronájem Veseckého sportovního areálu

31
Liberec Handball Liberecké školní ligy 

miniházené
1.9.2010-31.1.2011 65 700 52 700 35 000 pronájmy, rozhodčí, zdravotní zabezpečení, ozvučení a 

výpočetní technika

32
Liberecký tenisový klub Tenisový turnaj stoletých 4.9.2010 13 500 5 000 0 organizační zajištění (rozhodčí, ředitel, správci dvorců), 

materiální zajištění (míče, ceny, občerstvení)

33
Liberecký tenisový klub Nábor a propagační turnaje 

dětí
září 2010 - únor 

2011
35 500 16 000 16 000  míč, pronájem haly

34

Liberecký tenisový klub Utkání družstev I. ligy a 
kvalifikace do tenisové 
extraligy

6.-11.9.2010 296 000 100 000 0 propagace, příprava areálů, úprava dvorců při turnaji, 
rozhodčí, materiální zajištění družstva, startovné hráčům, 
ubytování a diety hráčů 

35
Mgr. Věnceslava 
Drábková

Nábor do tanečního klubu 
TYK TAK

září 10 7 200 7 200 2 000 výroba, tisk a výlep plakátů, propagace v MHD Liberec

36
Mgr. Věnceslava 
Drábková

Sportovně-taneční podvečer listopad- prosinec 
2010

24 000 16 000 0 sál  (Lidové sady Liberec), technické zajištění 
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37

Mgr. Věnceslava 
Drábková

Pohárová taneční soutěž 
formací všech věkových 
kategorií "LIBERECKÁ 
ŽIRAFA" - 1. ročník 
pohárové taneční soutěže

září 2010 - únor 
2011

75 500 38 800 0 sál a přísálí (Mezinárodní centrum UNIVERSUM), 
technické zajištění, rozhodčí, poháry a medaile, 
propagace (výroba a výlep plakátů), diplomy a účastnické 
listy

38 Parateam Liberec OPEN soutěž parašutistů 4.-5.9.2010 25 000 21 000 10 000 letadlo AeČR, tiskoviny, propagace

39
SpinFit Liberec, oddíl 
cyklistiky

SPINNINGOVÝ MARATÓN - 
12 hodin nepřetržité jízdy

4.12.2010 28 500 8 000 8 000 tiskové materiály (propozice, plakáty, inzerce), technické 
zabezpečení (zapůjčení spinnerů, videoprojekce, 
aparatury)

40

SpinFit Liberec, oddíl 
cyklistiky

Bike Babí léto 2010, 9. 
ročník mezinárodního MTB 
maratónu

4.9.2010 460 000 50 000 20 000 tiskové materiály (zpracování DTP podkladů, výroba 
propozic, plakátů, informačních brožur, propagačních 
materiálů, zpracování trasy do map, překlady do polštiny 
a němčiny), zdravotní zabezpečení akce (sanitka s 
personálem, horská služba, záchranáři Lavina, zdravotní 
hlídky), technické zabezpečení akce (značení trasy, 
dopravní značení)

41 Sport Aerobic Liberec Nábor nových členů září 10 30 000 18 000 3 000 reklama v rádiu, tisk, propagace 

42

Sportovně střelecký klub 
Č 0366 Liberec - 
Ruprechtice - SANKCE 
do roku 2011 

Velká cena Liberce a VC 
Syneru - Memoriál Ing. 
Emingera ve střelbě ze 
vzduchovkových zbraní 
2010/2011

10.-12.12.2010 43 880 21 200 0 pronájem haly, terčový materiál

43

Sportovně střelecký klub 
Č 0366 Liberec - 
Ruprechtice - SANKCE 
do roku 2011 

Liberecký střelecký týden 
pro malé i velké

13.-17.9.2010 20 700 11 000 0 terče, střelivo, nájem střelnice a dalších prostor

44

Sportovně střelecký klub 
Č 0366 Liberec - 
Ruprechtice - SANKCE  
do roku 2011 

Liberecká vzduchovková liga 
2010/2011

listopad- prosinec 
2010

18 500 12 000 0 terče, diabolky

45
Sportovní gymnastika 
Liberec

Nábor dětí do oddílu SG 
Liberec

září 10 5 000 5 000 5 000 propagační materiály, pronájem haly

46

Sportovní gymnastika 
Liberec

Ještědský pohár 27.11.2010 8 500 8 500 4 500 propagační materiály, pronájem haly, technické 
zabezpečení (výpočetní technika, zdravotní materiál)

47 Sportovní klub Ještěd Nábor pro lyžařskou školu 15.11 - 15. 12. 
2010

35 752 20 000 0 reklamní letáky, tiskoviny - umístění v MHD

48
Sportovní klub Ještěd Nábor dětí pro lyžařskou 

školu
15.10 - 15.11.2010 35 752 20 000 0 reklamní letáky, tiskoviny - umístění v MHD
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49
Sportovní klub Ještěd Náborový závod akrobatů leden - únor 2011 50 000 18 500 10 000 ozvučení svahu, pronájem sjezdovky, příprava a 

realizace závodu

50
Sportovní klub moderní 
gymnastiky Liberec

Vánoční závod 14.12.2010 9 100 6 600 6 600 nájem tělocvičen, pronájem zvukotechniky + obsluha, 
tiskopisy, diplomy, rozhodčí (ošatné)

51

Sportovní klub stolního 
tenisu Liberec

Velká cena Liberce - 
celostátní bodovací turnaj 
dorostenců a staršího žactva

26.-27.2.2011 67 000 35 000 25 000 pronájem prostor a sportovního vybavení (stoly, ohrádky)

52

Sportovní klub stolního 
tenisu Liberec

Velká cena Liberce - 
celostátní a mezinárodní 
turnaj veteránů

9.10.2010 45 000 28 000 18 000 pronájem prostor a sportovního vybavení (stoly, ohrádky)

53
Sportovní plavecký klub 
Liberec

Veřejné plavecké závody 
dětí a mládeže

21.1.2011 7 700 6 700 6 700 pronájem 1/2 bazénu (2,5 hodiny), rozhodčí

54

Taneční a pohybová 
škola ILMA 

Latino Festival 2010- 
Mistrovství světa, Mistrovství 
Evropy, Světový pohár

3.-7.11.2010 1 965 600 100 000 20 000 doprava materiálu 

55

Taneční klub Čermák LIBEREC OPEN 2010- 9. 
ročník mezinárodní soutěže 
ve sportovním tanci

27.11.2010 210 400 80 000 20 000 pronájem sálu, šaten a kluboven (na převlečení párů), 
technické zabezpečení (počítače, software a 
reprodukovaná hudba), propagace (plakáty, propozice, 
letáky), diplomy, poháry, medaile pro vítězné páry

56 Taneční klub Koškovi Podještědský pohár 16.10.2010 230 000 40 000 20 000 pronájem sálu, propagace

57

TJ Dukla, o.s. - oddíl 
běhu na lyžích

III. Ročník libereckého 
lyžařského přespolního běhu 
- Memoriál Vladimíra 
Šimůnka

17.10.2010 31 000 22 000 20 000 diplomy, tiskoviny, rozhodčí, lékařská služba, pronájem 
stadionu, zázemí pro rozhodčí, časomíry,  doprava 
časomíry a materiálu, drobný materiál

58
TJ Dynamo Liberec Náborové turnaje v hraní 

kuželek 
15.9.,13.10.,17.11., 

15.12.2010
4 800 3 600 3 600 pronájem kuželny včetně šaten 

59
TJ Kardio MČR vnitřně postižených 

sportovců ve volejbale
23.10.2010 35 000 10 000 7 000 pronájem tělocvičny, 

60

TJ Lokomotiva 36. ročník Novoročního 
výstupu na Ještěd

1.1.2011 43 000 11 000 8 000 pronájem místnosti, rozhodčí, propagace akce, doprava 
materiálu na místo (Ještěd), zdravotní služba

61

TJ Lokomotiva Veřejný náborový závod v 
orientačním běhu pro děti a 
mládež

29.9.2010 11 000 8 000 8 000 nákup map, tisk (propagace), pronájem měřícího 
zařízení,rozhodčí 

62

TJ Lokomotiva 39. ročník Podzimního 
turnaje v kolové dorostu

3.10.2010 11 475 6 500 0 propagace, diplomy, rozhodčí dle směrnic ČSC, 
technické zabezpečení, nákup 1 hracího míče

5/7



Příloha č. 1

63
TJ Lokomotiva 51. ročník Podzimního 

turnaje v kolové mužů
2.10.2010 11 475 6 600 6 600 propagace, diplomy, rozhodčí dle směrnic ČSC, 

technické zabezpečení, nákup 1 hracího míče

64

TJ Lokomotiva Ještědský kalíšek 2010 - 
soutěž mládeže v šermu 
fleretem

11.12.2010 24 000 18 000 16 000 propagace, rozhodčí, pásky k upevnění šermířských 
planší na podlahu, zdravotní zajištění, pronájem 
výpočetní techniky s obsluhou, pronájem a doprava 
materiálu 

65

TJ Lokomotiva Velká cena Liberce v 
basketbalu mladších žákyň

4.-5.9.2010 21 000 16 000 14 500 rozhodčí, propagace akce 

66

TJ Lokomotiva MČR družstev ve skocích na 
trampolíně

25.9.2010 80 000 65 000 33 000 pronájem Domu Kultury, propagace, tiskoviny, výlep, 
technické zabezpečení (nářadí, informační servis,web)

67

TJ Lokomotiva Velká cena Liberce - finále 
Českého poháru ve skocích 
na trampolíně

4.12.2010 45 000 35 000 28 000 pronájem haly, zázemí a zařízení,propagace, tiskoviny, 
výlep, technické zajištění, informační servis

68
TJ Lokomotiva Liberec Velká cena Liberce v 

basketbale mladších 
dorostenek

25.-26.9.2010 21 000 16 000 14 500 rozhodčí (dle směrnic ČBF), propagace (plakáty, 
bulletiny)

69
TJ Lokomotiva Liberec Velká cena Liberce v 

basketbale starších 
dorostenek

18.-19. 9. 2010 21 000 16 000 14 500 rozhodčí (dle směrnic ČBF), propagace (plakáty, 
bulletiny)

70

TJ Lokomotiva Liberec "O zlatý cepín Jizerských 
hor" - 57. ročník

5.2.2011 24 000 19 000 19 000 pronájem závodních tratí, rozhodčí, propagace akce, 
zdravotní služba, pronájem výpočetní techniky 
(zpracování výsledků)

71

TJ Lokomotiva Liberec Velká cena Liberce v 
basketbale U20 a starších 
dorostenek 

11.-12.9.2010 30 000 25 000 22 000 rozhodčí (dle směrnic ČBF), propagace (plakáty, 
bulletiny), zpracování výsledků 

72

TJ Slávia Liberec MČR mládeže a dospělých v 
dráhových kuželkách TPS

12.-13. 11.2010 35 000 20 000 15 000 nájemné kuželny, kvalifikovaní rozhodčí, 

73
TJ Slovan Vesec 
Liberec

Memoriál Zdeňka Kožešníka - 
kategorie U11

únor 11 19 200 12 100 9 000 pronájem sportovní haly, míčky, pronájem ozvučovací 
aparatury, rozhodčí 

74
TJ Starý Harcov Turnaj ve volejbale o pohár 

TJ Starý Harcov
4.9.2010 7 400 3 700 3 700 pronájem, úklid, rozhodčí

75

VEM CAMARA 
CAPOEIRA LIBEREC, 
o.s.

10 let capoeiry v Liberci 3.-5.9.2010 48 000 25 000 18 000 propagace, zvuková aparatura, pronájem tělocvičny

76

VEM CAMARA 
CAPOEIRA LIBEREC, 
o.s.

Nábor členů - podzim 2010 29.9.2010 14 000 14 000 6 000 propagace, zvuková aparatura
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77

VSK SLÁVIA TU 
LIBEREC

Mezinárodní závody žactva v 
severské kombinaci "O 
pohár rektora TUL"

11.9.2010 30 000 15 000 10 000 příprava můstků K20m a K30m,  pronájem sociálního 
zařízení 

78

VSK SLÁVIA TU 
LIBEREC

Dvoudenní závody žactva ve 
skoku na lyžích  " O pohár 
města Liberec"

11.-12.9.2010 26 000 11 000 6 000 příprava můstků K20m a K30m 

79
VSK SLÁVIA TU 
LIBEREC

Celostátní turnaj staršího 
dorostu v badmintonu

listopad 10 32 000 24 000 20 000 míče, ošatné rozhodčím, návrh a tisk propozic

80

VSK SLÁVIA TU 
LIBEREC

Vánoční turnaj 
neregistrovaných v 
badmintonu

8.12.2010 4 780 2 700 2 700 míče, ošatné rozhodčím

81
VSK SLÁVIA TU 
LIBEREC

Basketbalový turnaj mužů 11.-12.9.2010 28 100 10 600 8 000 pronájem tělocvičny, rozhodčí 

82
VSK SLÁVIA TU 
LIBEREC

Náborová akce oddílu karate 3.-30.9.2010 10 000 10 000 6 000 pronájem sálu,

CELKEM 8 148 214 2 728 500 1 143 200

Žádosti došlé po uzáv ěrce

x

TJ Lokomotiva Liberec I. Liberecký vánoční turnaj - 
turnaj házené mladších a 
starších žaček 

3.-5.12.2010 25 000 20 000 0 pronájem haly, rozhodčí, propagace akce, zdravotní 
služba, pronájem výpočetní techniky (zpracování 
výsledků)

x

TJ Lokomotiva Liberec I. Liberecký pohárek - 
žákovský turnaj v házené 

12.-14.11.2010 33 000 25 000 0 pronájem haly, rozhodčí, propagace akce, zdravotní 
služba, pronájem výpočetní techniky (zpracování 
výsledků)

x

TJ Lokomotiva Liberec I. Házená - náborová akce pro 
žačky

3.-5.9.2010 17 500 15 000 0 pronájem hříště, rozhodčí modelového utkání, propagace 
akce, zdravotní služba, pronájem výpočetní techniky 
(zpracování výsledků)

x

SK Karate Shotokan 
Liberec

Jednorázové náborové a 
propagační akce

září, říjen 30 000 20 000 0 propagace (letáky, reklamy), propagace velké náborové 
akce (říjen), pronájem sportovišt (nábor září, prosinec), 
pronájem sportoviště a veřejných prostor na velkou 
náborovou akci

Náklady projektů 8 148 214 Kč veřejné jednorázové akce 1 158 700 Kč
2 728 500 Kč pravidelná  činnost 2 248 004 Kč

82 reprezentace 156 000 Kč
Počet žadatelů 42 investice 750 000 Kč

4 312 704 Kč

5 150 000 Kč
Zůstatek z roku 2009 155 113,65 Kč K rozdělení 987 396 Kč

5 000 Kč Vratky do SF k 30.4.2010 156 259 Kč
CELKEM 5 300 110,00 Kč Celkem 1 143 655 Kč

Návrh SRSF 1 143 200 Kč

Požadavky na dotace ze SF

Schválený rozpočet na rok 2010

V již schváleno a rozděleno                                                     

Poplatky za vedení účtu 

Počet žádostí doručených v termínu uzávěrky
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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. 4/2010 
z jednání správní rady sportovního fondu 

konané dne 2. června 2010 
 
 
Přítomni:  Ing. Vojtíšek,  M. Dufek, P. Hruška, Ing. Palouš, Ing. Veselka 
Omluven: P. Samšiňák, Ing. J. Piňko 
 
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 měla 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, 300.110,-  Kč. 
Na pravidelnou činnost, reprezentaci, investice a veřejné jednorázové, náborové a propagační 
akce byly rozděleny finanční prostředky ve výši 4,312.704,- Kč. Pro poslední vyhlášené kole 
je k dispozici částka ve výši 1, 143. 669,- Kč, včetně vratek za rok 2010 k 30. 4. 2010. 
 
2. Přidělení dotací na veřejné jednorázové, náborové a propagační akce  
Uzávěrka na veřejné jednorázové, náborové a propagační akce pro období od 1. září 2010 do 
28. února 2011 byla stanovena na 12. května 2010. SRSF projednávala 86 došlých žádostí, 
z nichž  4 byly doručeny po vyhlášené uzávěrce.   
Celkové náklady organizací dosáhly výše 8, 148.214,- Kč, z toho výše požadované dotace 
činila 2, 728. 500,- Kč. 
U 13 žádostí č. 12, 28, 29, 32, 34, 36, 37, 42, 43, 44,  47, 48 a 62 shledali členové správní 
rady nedostatky především v požadovaném účelu dotace a v nesplnění parametrů pro 
jednorázové sportovní akce. U těchto žádostí podali členové SRSF návrh na nepřidělení 
dotace ze sportovního fondu. Návrh byl jednomyslně přijat. 
U zbývajících 69 žádostí podali členové správní rady návrh na přidělení dotací v celkové výši 
1,143. 200- Kč. 
Předseda SRSF nechal hlasovat o přidělení  dotaci :  pro   5 hlasů 

                                 proti   0 hlasů 
 zdržel se   0 hlasů 

V Liberci, 2. června 2010 
 
 
Zapsala:        
Renata Sobotková  
tajemnice sportovní komise     

 
Ing. Vladimír Vojtíšek   v. r. 

předseda správní rady sportovního fondu 


