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návrh správní rady sportovního fondu na změnu Základních pravidel pro rok 2012. 

a   u k l á d á   

Nadě Burianové, pověřené zastupováním funkce vedoucího odboru sportu a cestovního 
ruchu, 

zajistit aktualizaci Základních pravidel pro přidělování dotací ze sportovního fondu v roce 
2012 a jejich zveřejnění na webových stránkách SML a v Libereckém zpravodaji. 

 

T: neprodleně 
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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 Liberec. 
 
Na základě platného statutu sportovního fondu předkládá správní rada sportovního fondu (dá-
le jen SRSF) radě města ke schválení změnu Základních pravidel pro rok 2012. 
 
Do roku 2011 byly ze sportovního fondu podporovány projekty na veřejné jednorázové, nábo-
rové a propagační akce, úspěšnou reprezentaci města, pravidelnou sportovní činnost a na čás-
tečné pokrytí investičních nákladů sportovních organizací (viz příloha č. 1). 
 
Důvodem změny Základních pravidel je snížení finančních prostředků sportovního fondu pro 
rok 2012. Správní rada sportovního fondu předkládá radě města návrh na změnu Základních 
pravidel pro rok 2012 (viz přílohy č. 2 a č. 3). 
 

Po schválení změny Základních pravidel radou města a konečném odsouhlasení zastupitel-
stvem, budou Základní pravidla zveřejněna v Libereckém zpravodaji a na webových stánkách 
města. 
 
 
Přílohy: 
 
1) Základní pravidla přidělení dotací ze Sportovního fondu Statutárního města Liberec platná 
v roce 2011; 
 
2) Základní pravidla přidělení dotací ze Sportovního fondu Statutárního města Liberec platná 
v roce 2012; 
 
3) Zápis č. 1/2012 z jednání správní rady sportovního fondu. 
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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: 

 

 1. kolo – na veřejné jednorázové, náborové a propagační akce 
  v období od 1. března 2012 do 31. srpna 2012 s uzávěrkou 31. ledna 2012 
 

2. kolo – na úspěšnou reprezentaci města  
  v období od 1. ledna 2011 do 31. prosince 2011 s uzávěrkou 23. února 2012 
 

 3. kolo – na částečné pokrytí investičních nákladů sportovních organizací  
  v období od 1. ledna 2012 do 31. prosince 2012 s uzávěrkou 1. března 2012 
 

 4. kolo – pravidelnou sportovní činnost  
  v období od 1. ledna 2012 do 31. prosince 2012 s uzávěrkou 15. března 2012 
 

 5. kolo – na veřejné jednorázové, náborové a propagační akce 
  v období od 1. září 2012 do 28. února 2013 s uzávěrkou 14. května 2012 
 
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: 
o projekty stavebního charakteru (novou výstavbu, modernizaci apod.), na které 
 byla poskytnuta dotace také z jiného veřejného zdroje 
o 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 vyrozuměni 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 31. ledna následujícího roku. 

 
8. Pro řádné vyúčtování dotace musí být doložen přehled o skutečných příjmech a výdajích        

vynaložených na projekt, např.: 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, úspěšnou reprezentaci města a veřejné jednorázové, náborové a 
propagační akce. 

 
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. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   



  Příloha č. 2 
 

  1/2
  

Návrh správní rady sportovního fondu na změnu 
Základních pravidel přidělení dotací ze Sportovního fondu 

Statutárního města Liberec 
 
 
1. Žadatelem může být 

• fyzická i právnická osoba  
• nestátní organizace 
• spolek, sdružení, nadace 

 
2. Vyhlašovaná kola  
 1. kolo – na veřejné jednorázové, náborové a propagační akce 
  v období od 1. března 2012 do 31. srpna 2012 s uzávěrkou 5. března 2012 
 
 

 2. kolo – pravidelnou sportovní činnost  
  v období od 1. ledna 2012 do 31. prosince 2012 s uzávěrkou 15. března 2012 
 

 3. kolo – na veřejné jednorázové, náborové a propagační akce 
  v období od 1. září 2012 do 28. února 2013 s uzávěrkou 14. května 2012 
 
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 
 

Dotace budou poskytnuty zejména žadatelům, kteří se uvedenou činností zabývají celoročně. 
Dotace nelze použít na mzdy, cestovní náhrady a pohoštění. 
 
4. Žádosti na předepsaných tiskopisech budou přijímány každý pracovní den POUZE 

v podatelně budovy Magistrátu města Liberec. 
 
5. Žadatelé budou o výsledku písemně vyrozuměni 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 odbor sportu a cestovního ruchu 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. 
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7. Vyúčtování poskytnuté dotace bude předkládáno do 60 dnů po realizaci akce, popř. 
odčerpání prostředků (viz smlouva) na oddělení cestovního ruchu, sportu a technické 
správy sportovních zařízení. Součástí vyúčtování dotace bude i písemné hodnocení akce 
z  pohledu pořadatele. Vyúčtování dotace na pravidelnou sportovní činnost bude 
předkládáno do 31. ledna následujícího roku. 

 
8. Pro řádné vyúčtování dotace musí být doložen přehled o skutečných příjmech a výdajích 

vynaložených na projekt, např.: 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 pro 1. kolo na 
veřejné jednorázové, náborové propagační akce bude schváleno 30% finančních 
prostředků, pro 2. kolo na pravidelnou sportovní činnost bude schváleno 40% finančních 
prostředků a pro 3. kolo na veřejné jednorázové, náborové a propagační akce 30% 
finančních prostředků.  
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Zápis č. 1/2012 
z jednání správní rady sportovního fondu 

konané dne 18. ledna 2012 
 
Přítomni:  R. Šotola, Ing. Vl. Vojtíšek, P. Samšiňák, M. Bošek, B. Svatošová, Bc. D. Vízková  
Omluvena: A. Švejdová 
 
Po přivítání předsedou správní rady byli členové seznámeni s programem jednání správní rady 
sportovního fondu (dále jen SRSF). 
 
Hlavním bodem jednání správní rady sportovního fondu byla úprava znění Základních 
pravidel v souladu se statutem sportovního fondu. Důvodem změny Základních pravidel je 
snížení finančních prostředků sportovního fondu pro rok 2012.  
 
Do roku 2011 byly ze sportovního fondu podporovány projekty na veřejné jednorázové, 
náborové a propagační akce, úspěšnou reprezentaci města, pravidelnou sportovní činnost a na 
částečné pokrytí investičních nákladů sportovních organizací. 
 
Předseda správní rady předkládá správní radě k posouzení následující změny: 
 
Bod č. 1 Žadatelem může být  
 
beze změn 
 
Bod č. 2. Vyhlašovaná kola  
 
1. kolo - na veřejné jednorázové, náborové a propagační akce  

   v období od 1. března 2012 do 31. srpna 2012 s uzávěrkou 5. března 2012 
2. kolo – na pravidelnou sportovní činnost 
    v období od 1. ledna 2012 do 31. prosince 2012 s uzávěrkou 15. března 2012 
3. kolo – na veřejné jednorázové, náborové a propagační akce  
    v období od 1. září 2012 do 28. února 2013 s uzávěrkou 14. května 2012 
 
Bod č. 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  

 
Bod č. 4 
Žádosti na předepsaných tiskopisech budou přijímány každý pracovní den POUZE na podatelně 
budovy Magistrátu města Liberec. 
 
Bod č. 5 
Žadatelé budou o výsledku písemně vyrozuměni do 15 dnů po zasedání Zastupitelstva města 
Liberec (bez udání důvodu rozhodnutí). Rozhodnutí je konečné a nelze se proti němu odvolat. 
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Ti žadatelé, kterým byla přidělena dotace, jsou povinni neprodleně doručit na odbor sportu a 
cestovního ruchu kompletní podklady pro vypracování smlouvy. 
 
Bod č. 6  
beze změn  
 
Bod č. 7 
Vyúčtování poskytnuté dotace bude předkládáno do 60 dnů po realizaci akce, popř. odčerpání 
prostředků (viz. smlouva) na oddělení cestovního ruchu, sportu a technické správy sportovních 
zařízení. Součástí vyúčtování dotace bude i písemné hodnocení akce z pohledu pořadatele. Vyúčtování 
dotace na pravidelnou činnost bude předkládáno do 31. ledna následujícího roku.  
 
Bod č. 8. 
beze změn   
 
Bod č. 9  
beze změn 
 
Bod č. 10 
Příděl do sportovního fondu z rozpočtu města bude rozdělen tak, že pro 1. kolo na veřejné 
jednorázové, náborové propagační akce bude schváleno 30% finančních prostředků, pro 2. kolo na 
pravidelnou sportovní činnost bude schváleno 40% finančních prostředků a pro 3. kolo na veřejné 
jednorázové, náborové a propagační akce 30% finančních prostředků.  
 
 
Bod č. 11  
se ruší 
 
Předseda nechal o návrhu změn základních pravidel hlasovat:  pro:        6 hlasů 
        proti:       0 hlasů  
        zdržel se:  0 hlasů  
 
Předložený návrh byl přijat. 
 
Po schválení změny Základních pravidel radou města a konečném odsouhlasení 
zastupitelstvem, budou Základní pravidla zveřejněna v Libereckém zpravodaji a na webových 
stánkách města. 
Různé 
Na návrh člena správní rady Ing. Vojtíška předkládá SRSF návrh na pověření předsedy správní rady 
Romana Šotoly k jednání na pracovní skupině Liberec – Evropské město sportu 2012, vedoucímu 
k případnému převedení finančních prostředků do sportovního fondu na pokrytí finančního převisu, 
vzniklého snížením výše finančních prostředků z rozpočtu SML.   
 
Předseda nechal o návrhu hlasovat:  pro:        6 hlasů 
                          proti:       0 hlasů  
     zdržel se:  0 hlasů 
Návrh byl přijat. 
 
Zapsala 
Renata Sobotková 
tajemnice správní rady sportovního fondu               
 

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


