
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: 28. 4. 2011 

Bod pořadu jednání:       

Návrh správní rady sportovního fondu na přidělení dotací ze Sportovního fondu 
Statutárního města Liberec v roce 2011 za úspěšnou reprezentaci města v roce 2010 a 
na částečné pokrytí investičních nákladů sportovních organizací 

 

 

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 19.4.2011 

Poznámka:       

Předkládá: 
 

Martina Rosenbergová 

pověřena výkonem pravomocí primátora SML 

Roman Šotola, předseda správní rady sportovního fondu      

   

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 2. kole roku 2011 za úspěšnou reprezentaci města v roce 
2010, v celkové výši 194.000 Kč (jmenovitě uvedené v příloze č. 1), 
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b) návrh správní rady sportovního fondu na přidělení dotací ze Sportovního fondu Statu-
tárního města ve 3. kole roku 2011 na částečné pokrytí investičních nákladů sportov-
ních organizací v celkové výši 749.000 Kč (jmenovitě uvedené v příloze č. 2) 

 

a    u k l á d á  

 

Bc. Zuzaně Kocumové, náměstkyni primátora 

 

a) zajistit seznámení všech žadatelů o dotace ze sportovního fondu ve 2. a 3. kole 2011 
s usnesením Zastupitelstva města Liberec,   

          T: neprodleně 

b) zajistit uzavření smluv o poskytnutí dotací ze Sportovního fondu Statutárního města 
Liberec pro 2. kolo 2011 včetně proplacení schválených dotací, 

          T: 31.8.2011 

c) zajistit uzavření smluv o poskytnutí dotací ze Sportovního fondu Statutárního města 
Liberec pro 3. kolo 2011 včetně proplacení schválených dotací. 

          T: 31.12.2011 
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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 2011 byly v navržené výši 4,500.000 Kč schvá-
leny usnesením ZM č. 238/10 ze dne 22.12.2010.  
V prvním kole byla přidělena dotace ve výši 849.700 Kč na veřejné jednorázové, náborové a 
propagační akce. Pro zbývající čtyři vyhlášená kola je k dispozici částka ve výši        
3,650.300 Kč. 
 
ad a)  Přidělení dotací za úspěšnou reprezentaci města za rok 2010 – 2. kolo  
Uzávěrka pro 2. kolo 2011 byla stanovena na 23. února 2011 se zaměřením na úspěšnou re-
prezentaci města v roce 2010. Na oddělení kultury a sportu bylo doručeno celkem 18 žádostí, 
z toho 17 v řádném termínu uzávěrky. Žádost č.18 byla předložena po termínu uzávěrky, pro-
to se členové správní rady shodli na hlasování o nepřidělení dotace. SRSF projednávala 17 
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  194.000 Kč (viz. tabulka – příloha 
č. 1). 
Předseda SRSF nechal hlasovat o tomto návrhu :   pro  6 hlasů 
         proti  0 hlasů  

zdržel se  0 hlasů 
 
ad b) Přidělení dotací na částečné pokrytí investičních nákladů sportovních organizací – 3. kolo 
Uzávěrka pro 3. kolo 2011 na částečné pokrytí investičních nákladů sportovních organizací 
byla stanovena na 1. března 2011. Na oddělení kultury a sportu bylo v termínu uzávěrky  do-
ručeno celkem 21 žádostí. Na pokrytí investičních nákladů byla z rozpočtu sportovního fondu 
předběžně vyčleněna částka ve výši 750.000 Kč.  Rozpočet nákladů všech projektů dosáhl 
výši 6,996.032 Kč, z toho požadavky žadatelů činily celkem 2,786.108 Kč.  

U 5 žádostí č. 3, 7, 12, 20 a 21 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 16 žádostí podali členové správní rady návrh na přidělení dotací v celkové výši 
749.000 Kč (viz tabulka – příloha č. 2). 
 
Předseda SRSF nechal hlasovat o tomto návrhu :   pro  6 hlasů 
         proti  0 hlasů  

zdržel se  0 hlasů 
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.  
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Přílohy 
č. 1 - Tabulka návrhu SRSF na přidělení dotací ve 2. kole roku 2011 
č. 2 - Tabulka návrhu SRSF na přidělení dotací ve 3. kole roku 2011 
č. 3 - Základní pravidla pro přidělování dotací ze Sportovního fondu Statutárního města  
         Liberec pro rok 2011 
č.4 - Zápis č. 2/2011 z jednání správní rady konaného dne 17. března 2011 
 



Příloha č. 1

Tabulka návrhu SRSF o poskytnutí dotací za úsp ěšnou reprezentaci m ěsta v roce 2010 - 2. kolo 2011
Návrh na 

dotaci 
Kč

1. Sportovní klub Ještěd Groma Adam MČR  - 1. místo (akrobatický sjezd) 2 000 
2. TJ Lokomotiva Liberec 1- 

oddíl trampolín 
Frydrychová Zita MČR  - 1. místo (jednotlivci)

2 000 

3. Frydrychová Zita, Anýžová Petra MČR - 1. místo (synchronní dvojice) 4 000 
4. družstvo (Bäumelt Kryštof, Exner Matěj, 

Frydrychová Zita, Opalecká Sandra)
MČR - 1. místo 

4 000 

5. TJ Lokomotiva Liberec 1- 
oddíl šermu

Klemm Romuald MČR - 3x 1. místo 
6 000 

Český pohár 0 

MČR - 3 x 2. místo (jednotlivci, žáci, kadeti) 0 

MČR  - 1x 3. místo (družstva) 4 000 
6. TJ Lokomotiva Liberec 1 - 

oddíl kanoistiky
Horáková Michaela Nominační závod  - 1. místo (K1 200m)

0 

Nominační závod  - 2 x 4. místo (K1 500m, K2 
500m)

0 

MČR - 2. místo (K4 500m) 0 

Český pohár - 2. místo (K2 500m) 0 
7. Říhová Eva Říha Matěj MČR  - 3x 1. místo (kata) 6 000 

MS - 2. místo (kata) 3 000 
8. Atletický klub AC Slovan 

Liberec, o.s.
Cícha Jan MČR - 1. místo (víceboj)

2 000 

Chabrová Marta MČR - 1. místo běh na 200m 2 000 
družstvo (Berešová Lucie, Chabrová Marta, 
Procházková Barbora, Myslivcová Martina)

MČR  -1. místo štafeta 4x200m
4 000 

Žadatel Ocen ěný sportovec Umíst ění Č.
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družstvo (Berešová Lucie, Purchartová 
Lucie, Chabrová Marta, Procházková 
Barbora)

MČR - 1. místo štafeta 4x100m
4 000 

9. Taneční klub Koškovi družstvo - standardní tance MČR - 1. místo 4 000 

družstvo - latinskoamerické tance MČR - 1. místo 4 000 
10. Romančíková Jitka Romančík Jaromír MČR - 2x 1. místo motokros 4 000 

11. TJ Sportovní základna 
talentované mládeže 
radiový orientační běh 

Petříček Tomáš MČR  -1. místo (foxoring)
2 000 

12. TJ Slavia Liberec, oddíl 
plavání

Zemlerová Dominika MČR - 1. místo 400m polohový závod
2 000 

13. Sport Aerobic Liberec, o.s. družstvo (Fléglová Markéta, Dvořáková 
Barbora, Štolbová Jana, Fáčková Kateřina, 
Mazánková Barbora, Kolencová Marie)

MČR - 2. místo (mladší žáci)

4 000 

Czech Aerobic Open - 2. místo 0 

družstvo (Fléglová Markéta, Dvořáková 
Barbora, Štolbová Jana)

MČR - 2. místo (mladší žáci)
4 000 

družstvo (Šoltysová Tereza, Fléglová Jana, 
Dousková Šárka, Štoková Pavla, Beranová 
Tereza, Beranová Natálie)

MČR - 1. místo (starší žáci)
4 000 

družstvo (Wernerová Kateřina, Wernerová 
Nikola, Kočová Tereza, Pilnáčková Markéta, 
Procházková Adéla Bernátová Kristýna)

MČR - 1. místo (junioři)

4 000 

družstvo (Bernátová Kristýna, Wernerová 
Nikola, Procházková Adéla)

MČR - 1. místo (junioři)
4 000 

Bernátová Kristýna MČR - 1. místo (junioři) 2 000 
družstvo (Niklová Aneta, Holatová Veronika, 
Kopecká Pavlína)

MČR - 1. místo (team aerobik)
4 000 
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družstvo (Finkousová Aneta, Niklová Aneta, 
Holatová Veronika, Šarounová Lenka, 
Joitová Veronika, Martinovská Tereza, 
Hauzerová Šárka, Kopecká Pavlína)

MČR  - 1. místo (step aerobik)

4 000 

14. HANDISPORT Liberec družstvo florbalu MČR  -1. místo 4 000 

plavání  - Míková Adéla MČR - 4x 1. místo (50m VZ, 100 m VZ, 50m P, 
100m P) 8 000 

ME INAS - 2 x 1. místo (50m,80m  VZ)
6 000 

plavání - Hlaváč Vladimír MČR  - 6x 1. místo (50m,100m,200m, 400m VZ, 
50, 100m Z) 12 000 

ME INAS - 3. místo (50m P) 3 000 

atletika- Petričko Pavel MČR  - 1. místo (běh 800m) 2 000 

atletika -  Šenkýř Pavel MČR  - 1. místo (běh 100 m) 2 000 

atletika - Černý Lukáš MČR - 1. místo (hod oštěpem) 2 000 

atletika - Barcík Lukáš MČR - 1. místo vrh koulí 2 000 

atletika - štafeta MČR  - 1. místo (4x100m) 2 000 

přespolní běh - Kučera Tomáš MČR  - 3 x 1. místo (1000m, 1500m, 3000m) 6 000 

přespolní běh -  Vietzová Šárka MČR  - 1. místo (2000m) 2 000 

přespolní běh - Černý Lukáš MČR - 2 x 1. místo (3000m, 6000m) 4 000 
15. Plochá dráha v AČR Krupičková Michaela MČR - 2.místo (klasická dráha) 0 

MČR - 3. místo (krátká dráha) 0 
Zlatá Přilba - 1. místo 0 
Zimní mezinárodní závody  - 1. místo 0 

Závod Autohauscup - 1. místo 0 
Mezinárodní závody (Chabařovice) - 1 místo 0 

Průcha Michal MČR  -2. místo (klasická dráha) 0 
16. Liberecký tenisový klub Melichárková Tereza Oblastní přebor - 1. místo (starší žákyně) 0 

Prokop David Oblastní přebor - 1. místo (dorost) 0 

Vögeli Roman MČR - 1. místo 2 000 

Krejsový Petra MČR - 1. místo 2 000 
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družstvo dospělých "A" I. liga 0 

družstvo dospělých "B" I. liga 0 
17. Taneční skupina TAKT 

Liberec
tým (Street Show DUO - Lukešová Nikola, 
Třmínková Kateřina)

MČR  - 2. místo 
4 000 

tým 15-19 let (Modern Dance Formace) MČR  - 3. místo 4 000 

Rucká Eunika MČR -  3. místo 0 

tým 15- 19 let (Produkce street) Regionální kolo -  1. místo 0 

tým 15- 19 let (Cheerleaders) Spirit Cee Cup 2010- 1. místo 0 

Lukešová Nikola MČR  -1. místo 2 000 

tým 11-14 let (Stree Show Formace) MČR  - 2. místo 4 000 

tým 11 -14 let (Disko Dance Formace) MČR - 1.místo 4 000 

tým 11- 14 let (Pompon Dance Formace) MČR - 2. místo 4 000 

tým 6-10 let (Street Show Formace) MČR  -2. místo 4 000 

MS- 1. místo 4 000 

tým 6-10 let (Street Show DUO) MČR - 1. místo 4 000 

tým 6-10 let (Street Dance Show Formace) MČR - 3. místo 4 000 

tým 6-10 let (Show Dance Formace) MČR - 2. místo 4 000 

tým 6-10 let (Street Show Fomace) Regionální kolo -  1. místo 0 

tým 6-10 let (Cheerleaders) Spirit Cee Cup 2010- 2. místo 0 

tým 4-6 let (Stree Show Formace MINI) MČR - 3. místo 4 000 

CELKEM 194 000 

Žádost doru čena po uzáv ěrce ( 9.3.2011)
18. VSK Slavia TUL Liberec Vik Lukáš MČR - 1. místo  (karate shotokan) 0

MČR - 1. místo  (Shikon) 0
Harasuto Poland - 1. místo 0
14. ročník Europského Pohára - 1. místo 0
místo 0
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Tabulka návrhu SRSF  o poskytnutí dotací ze sportov ního fondu na částečné pokrytí investi čních náklad ů - 3. kolo 2011
Výše 

celkových 
náklad ů

Výše 
požadované 

dotace

Návrh na 
dotaci

Kč Kč Kč

1.

Atletický klub AC 
Slovan Liberec, 
o.s.

Opravy klubovny v Lidových 
sadech 

duben 11

50 000   20 000   20 000 kontrola a výměna střešní krytiny, výměna 
střešního okna (zhotovení nového na míru, 
demontáž starého, zasazení nového okna), 
výměna okapů a svodů (cca 20 m okapů a 12 m 
svodů)

2.

Draci FBC 
Liberec,o.s.

Nákup florbalových branek pro 
potřebu mládežnických 
družstev sportovního oddílu 
FBC Liberec

březen 11

18 000   14 000   14 000 florbalové branky (4 ks - dvě sady)

3.

Draci FBC 
Liberec,o.s.

Nákup a instalace sportovní 
časomíry do sportovní haly ZŠ 
Dobiášova pro potřeby 
sportovních oddílů FBC 
Liberec a Liberec Handball

březen 11

100 000   90 000   0 dodávka sportovní časomíry a její montáž 

4.
FC Slovan 
Liberec, a.s.

Zavlažovací systém 
mládežnického areálu Letka + 
částečné odvodnění 

duben 11
1 117 532   300 000   50 000 zavlažovací systém, odvodnění 

5.
FK Krásná 
Studánka

Rekonstrukce tréninkového 
hřiště červen 11

249 500   95 000   80 000 nahrazení škvárového povrchu přírodní trávou

6.

Golf Club 
Liberec, s.r.o.

Rekonstrukce úložných boxů 
na sportovní nářadí pro děti a 
mládež duben 11

140 000 70 000 30 000 demontáž starých úložných boxů sloužících pro 
ukládání golfového vybavení, rekonstrukce 
podlah a izolací, protipožární a ostatní nátěry, 
montáž opravených boxů, konečná úprava lavic 
k převlékání

7.
Jezdecký klub 
Liberec

Skokový materiál
květen 11

36 270   14 508   0 nákup překážek 

8.
Jezdecký klub 
Liberec

Osvětlení a ozvučení haly - 
elektroinstalace duben 11

207 000   82 800   30 000 rozvody, rozvodové skříně, zásuvky, žlaby, práce

Účel dotaceNázev projektuŽADATEL

Č.
Termín 

projektu
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9.

Jezdecký klub 
Liberec

Lambrína - nová hala

září 11

980 400   300 000   40 000 vrata s posuvnou konstrukcí (šíře 4m), lambrína 
(obvod 184 m, výška 1, 65 m, ocelové sloupy, 
dřevěné hranoly, hoblovaná prkna krycí fošny, 
doprava, práce 

10.

Junák - svaz 
skautů a skautek 
ČR -přístav 
MAJÁK Liberec

Rekonstrukce skautské 
klubovny IV. etapa

jaro 2011

201 000   140 000   50 000 demontáž stropu, příčky, dělící, výdřeva, 
předstěna zárubně, ostatní práce, I. podlaží - 
strop + izolace, předstěny, izolace obvodových 
stěn, linoleum, okapy, vložkování komínů, 
výměna okapů, položení lina

11.
MPT Liberec, 
s.r.o.

Nákup trampolínových sad pro 
oddíl skoků na trampolíně říjen 11

639 604   200 000   10 000 nákup 2 sad trampolín včetně přídavných 
bezpečnostních stolů a žíněnek s klínem

12.
Patriots Liberec Mobilní oplocení na 

baseballovém hřišti duben 11
37 500   22 500   0 nákup mobilního oplocení (150m)

13.
Plochá dráha v 
AČR

Vybavení sociálního zařízení a 
šaten březen

159 978 110 000 30 000 pánské, dámské WC, šatny 

14.
Sport Aerobic 
Liberec, o.s.

Modernizace budovy Aerobic 
Centra - výměna oken v 
havarijním stavu 

leden 11
447 625   170 000   80 000 materiál (výroba oken), parapety vnitřní, ostatní 

doplňky a přípatky, montáž, demontáž+ 
likvidace, začištění

15.

Sportovní klub 
JEŠTĚD

Rekonstrukce chaty Bucharka 
- III. etapa

květen 11

500 000   300 000   50 000 1. patro - osazení vnitřních příček, podlaha, 
sociální zařízení, 2. patro dostavba - zateplení, 
obložení stěn palubkami, podlaha, rekonstrukce 
veřejných toalet

16.
Taneční skupina 
TAKT Liberec, 
o.s.

Pojízdná zrcadla (na 
kolečkách)

duben - 
květen 
2011

47 560   33 300   25 000 pořízení 8 ks zrcadel včetně rámů a dopravy 

17.

TJ Lokomotiva 
Liberec 1

Odstranění havarijního stavu 
říms nad hlavním vchodem do 
budovy

duben 11

150 000   100 000   100 000 nákup materiálu, zapůjčení lešení, práce

18.
TJ Slovan Vesec Výměna střešní krytiny střechy 

sokolovny Vesec -  2. etapa - 
dokončení

červen 11
286 000   114 000   80 000 práce a dodávky HSV, ostatní konstrukce a 

práce (bourání), práce a dodávky PSV, 
klempířské a pokrývačské konstrukce
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19.

TJ Sokol Liberec - 
Františkov

Přestavba I. etapa výstavby a 
rekonstrukce - zavedení 
přípojek elektřiny, vody a 
kanalizace 

květen -
srpen 2011

1 388 063 400 000 60 000 elektro, vodovodní přípojka, kanalizační přípojka 

20.
ZŠ Liberec, 
Kaplického 384, 
p.o.

Úprava venkovních sportovišť únor - 
prosinec 

2011

90 000 70 000 0 demontáž a vybudování nového doskočiště, 
nový písek, oprava dráhy pro skok do dálky

21.
ZŠ Liberec, 
Kaplického 384, 
p.o.

Úprava venkovních herních 
prostorů pro žáky

únor - 
prosinec 

2011

150 000   140 000   0 odstranění starých, již nevyhovujících herních 
prvků pro žáky, výroba a montáž jednotlivých 
herních prvků 

CELKEM 6 996 032 2 786 108 749 000
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  Příloha č. 3
   

  1/2
  

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: 

 

 1. kolo – na veřejné jednorázové, náborové a propagační akce 
  v období od 1. března 2011 do 31. srpna 2011 s uzávěrkou 31. ledna 2011 
 

2. kolo – na úspěšnou reprezentaci města  
  v období od 1. ledna 2010 do 31. prosince 2010 s uzávěrkou 23.února 2011 
 

 3. kolo – na částečné pokrytí investičních nákladů sportovních organizací  
  v období od 1. ledna 2011 do 31. prosince 2011 s uzávěrkou 1.března 2011 
 

 4. kolo – pravidelnou sportovní činnost  
  v období od 1. ledna 2011 do 31. prosince 2011 s uzávěrkou 15. března 2011 
 

 5. kolo – na veřejné jednorázové, náborové a propagační akce 
  v období od 1. září 2011 do 29. února 2012 s uzávěrkou 12. května 2011 
 
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. 2/2011 
z jednání správní rady sportovního fondu 

konané dne 17.března 2011 
 
 
Přítomni:  R. Šotola, Ing. Vl. Vojtíšek, P. Samšiňák, M. Bošek, B. Svatošová, A. Švejdová  
Omluven:  Bc. D. Vízková 
 
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 2011 byly v navržené výši 4,500.000,- Kč 
schváleny usnesením ZM č. 238/10 ze dne 22.12.2010. Členové SRSF odsouhlasili 
jednorázový příspěvek ve výši 100.000,- Kč Okresní radě AŠSK Liberec (Asociace Školních 
Sportovních Klubů České republiky) z celkově přidělených finančních prostředků 
sportovního fondu pro rok 2011. Finanční příspěvek bude organizaci přidělen v druhém kole 
zaměřeném na pravidelnou sportovní činnost. Pro pět vyhlášených kol v roce 2011 činí 
celková částka k rozdělení  4,400.000,- Kč. 
V prvním kole byla přidělena dotace ve výši 849.700,- Kč na veřejné jednorázové, náborové   
a propagační akce. Pro zbývající čtyři vyhlášená kola je k dispozici částka ve výši  
3,550.300,- Kč 
 
2. Přidělení dotací za úspěšnou reprezentaci města za rok 2010  
Uzávěrka pro 2. kolo 2011 byla stanovena na 23. února 2011 se zaměřením na úspěšnou 
reprezentaci města v roce 2010. Na oddělení kultury a sportu bylo doručeno celkem 18 
žádostí, z toho 17 v řádném termínu uzávěrky. Žádost č.18 byla předložena po termínu 
uzávěrky, proto se členové správní rady shodli na hlasování o nepřidělení dotace. SRSF 
projednávala 17 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  194.000,- Kč. 
Předseda SRSF nechal hlasovat o tomto návrhu :   pro  6 hlasů 
         proti  0 hlasů  

zdržel se  0 hlasů 
Předložený návrh byl přijat.  
 
5. Přidělení dotací na částečné pokrytí investičních nákladů sportovních organizací  
Uzávěrka pro 3. kolo 2011 na částečné pokrytí investičních nákladů sportovních organizací 
byla stanovena na 1. března 2011. Na oddělení kultury a sportu bylo v termínu uzávěrky  
doručeno celkem 21 žádostí. Na pokrytí investičních nákladů byla z rozpočtu sportovního 
fondu předběžně vyčleněna částka ve výši 750.000,- Kč.  Rozpočet nákladů všech projektů 
dosáhl výši 6,996.032,- Kč, z toho požadavky žadatelů činily celkem 2,786.108,-  Kč.  
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U 5 žádostí č. 3, 7, 12, 20 a 21 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 16 žádostí podali členové správní rady návrh na přidělení dotací v celkové výši 
749.000,- Kč.  
 
Předseda SRSF nechal hlasovat o tomto návrhu :   pro  6 hlasů 
         proti  0 hlasů  

zdržel se  0 hlasů 
 
 
 
 
V Liberci, 17. března 2011 
 
 
 
 
Zapsala:        
Renata Sobotková 
tajemnice správní rady sportovního fondu   
 
 
 
 
  
 

                 Roman Šotola,  v. r. 
       předseda správní rady sportovního fondu 


