
S T A T U T Á R N Í   M Ě S T O 

L I B E R E C  

 

6. zasedání zastupitelstva města dne: 26. 6. 2014 

Bod pořadu jednání:  

Návrh správní rady sportovního fondu na přidělení dotací ze Sportovního fondu statu-
tárního města Liberec v roce 2014 ve 4. kole roku 2014 na pravidelnou sportovní čin-
nost dětí a mládeže a v 5. kole roku 2014 na údržbu a opravy sportovišť tělovýchovných 
jednot a klubů a na ostatní (další) podporu sportu 

 

 

Zpracoval: Renata Sobotková, tajemnice správní rady sportovního fondu  

odbor, oddělení: sportu a cestovního ruchu, oddělení cestovního ruchu, sportu a tech-
nické správy sportovních zařízení 

telefon: 48 524 3765 

Schválil: vedoucí oddělení Mgr. Zuzana Košková  

 vedoucí odboru Ing. David Pastva  

Projednáno: v 12. RM dne 17. 6. 2014 

Poznámka:  

Předkládá: 
 

Mgr. Martina Rosenbergová, v. r. 

primátorka Statutárního města Liberec 

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

   

 

 

 

 

 

 

 



 2

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 statutárního 
města Liberec ve 4. kole roku 2014 na pravidelnou sportovní činnost dětí a mládeže v roce 
2014 v celkové výši 4, 977.465 Kč (jmenovitě uvedené v příloze č. 1),  

b) návrh správní rady sportovního fondu na přidělení dotací ze Sportovního fondu statutárního 
města Liberec v 5. kole roku 2014 na údržbu a opravy sportovišť tělovýchovných jednot a 
klubů v celkové výši 1,500.000 Kč (jmenovitě uvedené v příloze č. 2) 

c) návrh správní rady sportovního fondu na přidělení dotací ze Sportovního fondu statutárního 
města Liberec v souvislosti s úpravou Pravidel přidělování dotací ze Sportovního fondu SML, 
schválených usnesením ZM č. 115/2014 ze dne 29. května 2014 na ostatní (další) podporu 
sportu, např. na účast sportovců na významných sportovních akcích konaných mimo území 
města Liberec, na podporu úspěšných sportovců, na akce s nadregionálním významem konané 
nejen v Liberci, ale i mimo území města Liberec ve výši 185.000 Kč (jmenovitě uvedené 
v příloze č. 3)  
 

a   u k l á d á   

 

Ing. Jiřímu Rutkovskému, náměstkovi primátorky 

 

a) zajistit seznámení všech žadatelů o dotace ze sportovního fondu s usnesením Zastupitelstva 
města Liberec,  

T: neprodleně 

 

b) zajistit uzavření smluv o poskytnutí dotací ze Sportovního fondu Statutárního města Libe-
rec včetně proplacení schválených dotací. 

 

T: prosinec 2014 
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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. 
Finanční prostředky sportovního fondu pro rok 2014 byly přiděleny v rámci rozpočtového 
opatření ve výši 10,000.000 Kč a schváleny usnesením ZM č. 40/2014 ze dne 27. 2. 2014.  
 
V 1. kole roku 2014 byla již rozdělena částka ve výši 1,269.820 Kč, ve 2. kole roku byly roz-
děleny dotace ve výši 1, 164.500 Kč a ve 3. kole roku 2014 bylo rozděleno 180.000 Kč (viz. 
příloha č. 4). 
 
a) Přidělení dotací na pravidelnou sportovní činnost dětí a mládeže v roce 2014 
Ve smlouvách s příjemci dotace nebude požadována minimální výše spolufinancování projek-
tu ve výši 20 % z požadované dotace (viz bod č. 10 Statutu Sportovního fondu).  
Dne 19. května se konala uzávěrka 4. kola na pravidelnou sportovní činnost dětí a mládeže 
pro období od 1. ledna do 31. prosince 2014. 
Na odbor sportu a cestovního ruchu bylo doručeno v řádném termínu 51 žádostí. Žádosti č. 
52, 53 a 54 byly doručeny po vyhlášeném termínu. Vzhledem k dosavadním sportovním 
úspěchům těchto organizací, rozhodla správní rada sportovního fondu o zařazení těchto žá-
dostí do celkového návrhu. Žádost č. 15. Krajského svazu stolního tenisu byla na základě pí-
semné žádosti předsedy klubu Ing. Veselky stažena. 

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  
 
Všech 52 žádostí bylo posuzováno správní radou v souladu s tabulkovým hodnocením a hod-
notou jednoho bodu á 129 Kč. Správní rada předkládá k odsouhlasení Radě města Liberec 
návrh na přidělení dotací na pravidelnou činnost celkem ve výši 4, 977.465 Kč (viz příloha č. 
1). 
 
Ze sedmi členů správní rady byli na jednání přítomni čtyři členové, tři omluveni. 
 
Předseda správní rady nechal hlasovat o přidělení dotací:  pro   4 hlasy 

                                 proti   0 hlasů 
 zdržel se   0 hlasů 

 
Návrh byl přijat. 
 
b) Přidělení dotací na údržbu a opravy sportovišť tělovýchovných jednota a klubů  
V rámci tohoto vyhlášeného dotačního kola je možno podpořit návrhy na údržbu a opravy 
sportovišť tělovýchovných jednot a klubů Pro toto dotační kolo byly vyčleněny pro celý rok 
2014 finanční prostředky ve výši 1,500.000 Kč.  
Dne 19. května 2014 se konala uzávěrka 5. kola na toto vyhlášené kolo.   
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Na odbor sportu a cestovního ruchu bylo doručeno celkem 26 žádostí. Celkové náklady orga-
nizací dosáhly výše 184,768.984 Kč, z toho výše požadované dotace činila 4,854.437 Kč.  
U žádosti č. 4 shledali členové správní rady nedostatek v požadovaném účelu dotace a podali 
návrh na nepřidělení dotace. Návrh byl jednomyslně přijat. 
U zbývajících 25 žádostí podali členové správní rady návrh na přidělení dotací v celkové výši 
1,500.000 Kč (viz příloha č. 2). 
 
Ze sedmi členů správní rady byli na jednání přítomni čtyři členové, tři omluveni. 
Předseda správní rady nechal hlasovat o přidělení dotací:  pro   4 hlasů 

                                 proti   0 hlasů 
 zdržel se   0 hlasů 

 
c) Přidělení dotací na ostatní (další) podporu sportu 
Ve smlouvách s příjemci dotace nebude požadována minimální výše spolufinancování projek-
tu ve výši 20 %  z požadované dotace (viz bod č. 10 Statutu Sportovního fondu).  
V souvislosti s úpravou Pravidel přidělování dotací ze Sportovního fondu SML, která byla 
schválena usnesením ZM 115/2014 ze dne 29. května 2014, posuzovali členové správní rady 
předložené žádosti o dotaci na ostatní podporu sportu. Předložené žádosti byly předloženy za 
účelem podpory účasti sportovců na významných sportovních akcích konaných mimo území 
města Liberec, na podporu úspěšných sportovců a na akce s nadregionálním významem, které 
se konají nejen v Liberci, ale i mimo území města Liberec.  
U 11 projednávaných žádostí podali členové správní rady návrh na přidělení dotací v celkové  
výši 185.000 Kč, na základě doporučení příslušného náměstka primátorky, dle schválených 
pravidel (viz příloha č. 3). 
 
Ze sedmi členů správní rady byli na jednání přítomni čtyři členové, tři omluveni. 
Předseda správní rady nechal hlasovat o přidělení dotací:  pro   4 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.  
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 4. kole roku 2014 na pravidelnou sportovní    
         činnost dětí a mládeže; 
č. 2 - Tabulka návrhu SRSF na přidělení dotací v 5. kole roku 2014 na údržbu a opravy  
         sportovišť TJ a klubů; 
č. 3 - Tabulka návrhu SRSF na přidělení dotací ze sportovního fondu SML   D) ostatní (další)     
         podpora sportu; 
č. 4 - PLÁN ROZDĚLENÍ SPORTOVNÍHO FONDU V ROCE 2014 - po 26. 6. 2014  
         (termín projednání návrhu 3. kola v ZM) 
č. 5 - Základní pravidla pro přidělování dotací ze Sportovního fondu statutárního města  
         Liberec  
č. 6 - Zápis č. 4/2014 z jednání správní rady konaného dne 4. června 2014 



Příloha č. 1

Žadatel
Junák, 

Turistika
Sokol, 

masová TV
Pravideln ě 
sout ěžící

Tělesn ě 
postižená 

mládež

Dospělí a 
zdravotn ě 
postižení

Návrh dotace          
v Kč/bod

Počet bod ů ve skupin ě 1 5 5 5 0 129
1 A - Styl Liberec, o.s. 494 1 70 319 275

2 Atletický klub AC Slovan Liberec 247 153 159 315

3 Badmintonový klub TU Liberec 102 31 65 790

4 Basketbalový klub Kondoři Liberec, o.s. 81 12 52 245

5 Bruslařský klub Variace Liberec 39 1 25 155

6 Draci FBC Liberec 730 306 470 850

7 FC SLOVAN Liberec -  mládež 252 162 540

8 Fotbalový klub Krásná Studánka 22 20 27 090

9 Gymnastika Liberec 58 1 16 38 055

10 Handisport Liberec 222 206 143 190

11 Jezdecký klub Liberec 49 64 31 605

12 Judoclub Liberec 115 55 74 175

13
Junák - svaz skautů a skautek ČR, přístav 
"MAJÁK" Liberec 

48 17 6 192

14 Klub mládeže stolního tenisu, o.s. 29 96 11 80 625

15
Krajský svaz stolního tenisu, o.s. - 
VYJMUTO NA ZÁKLADĚ PÍSEMNÉ 
ŽÁDOSTI 

239 609 0

16 Občanské sdružení SPORTKIDS 30 19 350

17 Patriots Liberec 90 69 58 050

18 SHD Karlinky 45 41 5 805

19 SK Ještědská 57 5 36 765

20 SK Karate Shotokan Liberec 141 22 90 945

21 SK Slávia Liberec orienteering 35 82 22 575

22 SK VTJ Rapid Liberec 262 396 168 990

23 Sport Aerobic Liberec 160 25 103 200

24
Sportovně střelecký klub Č 0366 Liberec - 
Ruprechtice 

16 19 10 320

25 Sportovní gymnastika Liberec 48 15 30 960

26 Sportovní klub Ještěd 175 112 875

27 Sportovní klub JUDO LIBEREC 46 3 29 670

28 Sportovní klub Liberec Handball 165 17 106 425

29 Sportovní klub moderní gymnastiky Liberec 66 12 42 570

30 Sportovní klub RELAX 83 22 53 535

31 Sportovní klub stolního tenisu, o.s. 22 54 80 49 020

32 Sportovní plavecký klub Liberec 82 72 31 99 330

33 Sumó klub - SUMÓ Liberec 23 30 14 835

34 Taneční klub Koškovi, o.s. 10 32 51 27 090

35 TaPŠ ILMA BABYLON 52 2 30 34 830

36 TJ BÍLÍ TYGŘI LIBEREC 314 202 530

37 TJ Desko Liberec 229 37 46 171 570

38 TJ Dukla Liberec, o. s. 81 148 52 245

39 TJ Dynamo Liberec, o.s. 3 4 83 4 515

40 TJ Lokomotiva Liberec 1 2 144 506 575 419 508

41 TJ Lokomotiva Liberec III. 35 27 22 575

42 TJ Rochlice 58 88 37 410

43 TJ Slávia Liberec 138 187 56 209 625

44 TJ Slovan Liberec - tenis, box, turistika 91 98 58 695

Tabulka návrhu správní rady sportovního fondu SML n a přidělení dotací na 
pravidelnou sportovní činnost d ětí a mládeže v roce 2014
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45 TJ Slovan Vesec 222 114 143 190
46 TJ Spartak Pavlovice 31 88 19 995

47 TJ Starý Harcov Liberec 41 41 26 445

48 TJ VK Dukla Liberec 110 70 950

49 Trampolíny Liberec 241 20 155 445

50 TS TAKT Liberec, o.s. 92 289 44 245 745

51 VSK Slávia TU Liberec, o.s. 138 184 89 010

52 TJ SOKOL Liberec 3 - Františkov 65 41 925

53 TJ Sokol Ruprechtice 104 104 66 134 160

54 Vem Camará Capoeira, o.s. 153 18 98 685
CELKEM 4 977 465
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Příloha č. 2

Tabulka návrhu SRSF na p řidělení dotací v 5. kole roku 2014 na údržbu a opravy sportoviš ť TJ a klub ů 

Č. ŽADATEL Název projektu
Termín 

projektu

Celkové 
náklady v 

Kč

Výše 
požadovaných 
náklad ů v Kč

Návrh 
dotace

Účel dotace

1. A - STYL, o.s. Vybaení tréninkových 
sálů audio technikou 

červenec 14 78 800 40 000 40 000 2 x reprobedna 

2. Atletický klub AC 
Slovan Liberec 

Nákup tyčí a doskočiště celý rok 
2014

19 700 14 700 14 700 skokanské dívčí tyče 2 ks, dopadová plachta výškařského 
doskočiště 

3. Atletický klub AC 
Slovan Liberec 

Oprava klubovny v 
Lidových sadech

celý rok 
2014

46 000 16 000 16 000 dveře, el. přímotop, zátěžový koberec 

4. Draci FBC Liberec Investice - časomíra do 
haly ZŠ Dobiášova

září 14 105 512 84 000 0 světelná časomíra 

5. Draci FBC Liberec Investice -  florbalové 
mantinely FBC Liberec 

září 14 119 500 84 000 80 000 sada florbalových mantinelů

6. Fotbalový klub 
Krásná Studánka 

Studna a BČOV pro 
sportovní areál 

září -  
prosinec 
2014

290 000 50 000 50 000 studna a BČOV

7. Gymnastika 
Liberec 

Doskokové plochy -  
normované žíněnky 
SPIETH, molitanová 
jáma a trampolíny 

červenec -  
prosínec 
2014

1 484 000 1 187 000 80 000 4 ks žíněnek (300 x 200 x 20 cm hrazda a kruhy), 2 ks 
žíněnek (200 x 100 x 20 cm kruhy), 1 žíněnka (300 x 200 x 
20 cm s výřezy hrazda), 1 žíněnka (400 x 400 x 20 cm s 
výřezy kůň s madly),1 žíněnka (500 x 250 x 20 cm 
přeskok), 4 ks žíněnek (300 x 200 x 20 cm), 4 ks žíněnek 
(200 x 200x 20 cm kladina), 2 ks plachet trampolína, výplň 
jámy: síť s pružinami,vrstvený molitan,měkčený molitan, 
speciální tkanina s uchycením po stranách, výplň - kostky 

8. Cháberová Erika Sportovní klub JUDO 
Liberec 

celý rok 
2014

180 000 150 000 50 000 72 ks žíněnek o velikosti 2 x 1 m2

9. Jezdecký klub 
Liberec 

Přepravník na koně září 14 50 000   38 000   38 000 přepravník na koně 

10. Jezdecký klub 
Liberec 

Nová vrata k hlavní stáji září 14 30 000 25 000 25 000 stájová vrata
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11. Plochá dráha v 
AČR

Bezpečnostní systém 
pro diváky

duben - 
listopad 

2014

270 000 212 000 100 000 stavební materiál, stroje k přestavbě (traktor, bagr, 
nákladní sklápěčka, hutní deska, vrták na sloupky, 
řezačka)

12. RC Modelklub 
Liberec, o.s. 

Zabezpeční zahradní 
techniky určené pro 
údržbu vzletové a 
přistávací dráhy 
modelářského letiště 

2. pololetí 
roku 2014

65 000 52 000 52 000 zahradní traktůrek 

13. SH ČMS, SHD 
Liberec - Sever 

Rekonstukce 
hacičského hřiště -  
doplnění herních prvků 

červen -  
prosinec 
2014

381 000 304 000 50 000 nákup herních prvků, dopadové plochy frakce 4-8, 
přípravdné a zemní práce, dopadové plochy 

14. SH ČMS, SHD 
Liberec - Sever 

Rekonstrukce 
hasičského hřiště 

červen -  
prosinec 
2014

936 289 748 289 50 000 Drenáž, makadam, finální vrstva, ohrazení (obrubníky, 
tvarovky), objímky, tyče, lajny, nosná konstukce pro 
bezpečnostní sítě, sítě a vstupní brnka, přípravné  zemní 
práce, rozprostřední, zhutnění vrstev, finální vrstva 
(rozprostřední), obrubníky, tvarovky, osazení (objímky, 
tyče,lajny)

15. Sport Aerobic 
Liberec 

Modernizace budovy 
Aerobic Centra -  
výměna oken v 
havarijním stavu 

srpen 14 111 465 80 000 80 000 6 ks plastových oken, parapety (vnitřní i vnější 8 m), 
vyzdívka meziokenních příček (materiál), montáž oken, 
zednické práce, okna, vyzdívka meziokenních příček 
(práce), demontáž včetně likvidace, dopravy a přesunu 
hmot, DPH 21%

16. Sportovní klub 
Ještěd

Rekonstrukce chaty 
Bucharka IV. etapa 

celý rok 
2014

480 000   380 000   80 000 truhlářské práce (dostavba 2.NP. zateplení, obložení stěn 
palubkami, podlaha), truhlářské práce a práce na 
obkladech (sociální zařízení v 1.NP.), truhlářské práce 
(vybavení pokojů základním nábytkem), elektroinstalační 
práce v 1. a 2. NP. 

17. Sportovní klub 
Slávia Liberec 
orienteering

Pořízení závodních 
dresů a sportovního 
vybavení pro pořádání 
závodů v orientačním 

červen -  
prosinec 
2014

180 000 140 000 80 000 dresy pro orientační běh, dresy pro MTBO (cyklo dres a 
kolhoty), SI krabičky

18. Sportovní klub 
stolního tenisu, 
Liberec, o.s. 

Generální rekonstrukce 
osvětlení 

srpen 14 177 496 195 140 000 80 000 nákup materiálu (zářivek)
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19. Taneční skupina 
TAKT Liberec 

Podium (vyrovnání 
povrchu, podium pro 
lektora, wokshopy)

srpen 14 381 108 280 000 80 000 pódium 

20. TJ BÍLÍ TYGŘI 
LIBEREC 

Rekonstrukce podlahy v 
šatnách přípravky TJ 
Bílí Tygři Liberec 

červen - 
červenec 

2014

66 450 52 000 52 000 podlaha na chodbu 

21. TJ BÍLÍ TYGŘI 
LIBEREC 

Obnovení materiálního 
vybavení TJ Bílí Tygři 
Liberec 

červen - 
červenec 

2014

85 000 50 000 50 000 rukavice, kalhoty, helmy

22. TJ Lokomotiva 
Liberec 1

Nákup počítač, kopírky 
a sekačky 

2.5.- 
30.11.2014

54 000   45 000   45 000 sekačka, počítač, kopírka 

23. TJ Slovan Vesec Obnova provětrávní 
střechy tělocvičny 

červen- 
srpen 2014

180 000 100 000 80 000 oprava střechy 84m2   

24. TJ Slovan Vesec Modernizace 
sportovního areálu -  
rekonstrukce tréninkoé 
plochy 

červen -  
říjen 2014

328 965 172 448 50 000 PVC flexibilní truby, štěrkopísek 0-4, štěrkopísek 0-8, 
ornice, živý plot ptačí zob sazenice, terénní úpravy plochy, 
drenážní systém (pokládka, zásyp, drenážní vrstva), 
úprava povrchu +/- 1 cm, výsev trávníku, hnojivo 

25. TJ Starý Harcov Výměna oken v 
tělocvičně TJ 

červenec- 
srpen 2014

350 000 280 000 80 000 cena projektu dodavatelsky celkem 

26. Trampolíny 
Patrman

Úprava zázemí 
trampolínové haly na 
nádraří ČD

leden -  
prosinec 
2014

1 000 000   130 000   97 300 bourací práce, podchycování konstrukcí, stavební práce 
HSV a PSV, elektroinstalace, ZTI

CELKEM 184 768 984 4 854 437 1 500 000
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PŘÍLOHA Č. 3

Místo 
konání 
pořádané 
akce 

Výše 
celkových 
náklad ů

Výše 
požadované 
dotace

Návrh 
dotace 

Účel dotace 
Zdůvodn ění dle zn ění 

platných Pravidel 
přidělování dotací, dle 

bodu 2. Výzvy

Kč Kč Kč

1

Draci FBC 
Liberec

GOLD cup 2014, 
11. ročník 
turnaje 
extraligových 
družstev mužů  

5.-7.9.2014 Liberec - hala 
DUKLA nebo 
haly Aréna 1 a 
2, případně 
hala ZŠ 
Dobiášova

137 246 79 500 20 000 odměny rozhodčím, 
balonky (100 ks/35,-
),pronájem haly DUKLA 
(22 hod/1193,-/hod), 
nájem haly aréna 1a2 (38 
hod/2 hřiště/500,-/hod, 
grafická příprava 
tiskovin, výroba tiskovin, 
info tabule

akce s nadregionálním 
významem : cílem je 
příprava před zahájením 
extraligové florbalové 
sezóny, více informací na 
www.fbcliberec.cz 

2

Hynčicová 
Petra 

Materiální 
náklady

rok 2014 Liberec 13 206 10 000 5 000 lyže a vázání podpora úsp ěšného 
sportovce : získání 10 titulů 
MČR, 2 akademické tituly 
AMČR, 3 stříbrné medaile z 
MČR, 7 bronzových medailí 
z MČR. Umístění na 9 
místě na letošním 
Mistrovství světa juniorů ve 
Val di Fiemme, více 
informací na 
https://www.facebook.com/
pages/Petra-
Hyn%C4%8Dicov%C3%A1/
190214804477988?fref=ts

V souvislosti s úpravou Pravidel přidělování dotací ze Sportovního fondu SML, schválených usnesením ZM č. 115/2014 ze dne 29.května 2014. Například 
účast sportovců na významných sportovních akcích konaných mimo území města Liberec, na podporu úspěšných sportovců, na akce s nadregionálním 

významem konané nejen v Liberci, ale i mimo území města Liberec ....

Žadatel Název akce Termín 

Stránka 1 z 4



PŘÍLOHA Č. 3

3

Klub mládeže 
stolního 
tenisu 
Liberec, 
občanské 
sdružení

Akademie 
stolního tenisu 

30.6.-
4.7.2014

Liberec 72 500 33 500 20 000 trenéři (3 os, 800,-/den,5 
dnů), míčky 250 ks (50,-
/ks), pronájem haly, 
stolů, herního vybavení 
(5x 3tis)

akce s nadregionálním 
významem:  příměstské 
soustředění mládeže, více 
informací na 
www.kmst.stolni-
tenis.webtra.cz 

4

Mgr. Eliška 
Karešová

Evropský pohár 
v Imstu, 
Mezinárodní 
závody v Imstu 
pro děti 11 - 14 
let 

29.5.-
8.6.2014

Rakouský 
Imst, 
Innsbruck

28 200 10 500 5 000 ceny a odměny pro děti, 
pronájem ozvučení

účast sportovc ů na 
významných sportovních 
akcích mimo území m ěsta 
Liberec: účast 3 
juniorských závodníků, kteří 
se nominovali do 
reprezentace České 
republiky ve sportovním 
lezení

5

Nadační fond 
severočeskýc
h olympioniků

Humanitární 
podpora 
severočeských 
olympioniků    

listopad - 
prosinec 

2014

Liberec nebo 
Jablonec n. N.

130 000 20 000 10 000 zajištění akce akce s nadregionálním 
významem:  poděkování 
úspěšným reprezentantům 

6

Plochá dráha 
v AČR

plochá dráha - 
mezinárodní 
závody veteránů  

6.9.2014 Liberec, 
Pavlovice

126 000 94 700 5 000 propagace, pronájem 
tribuny, lékařská služba, 
sanita, hasiči, ozvučení 
akce, údržba trati

akce s nadregionálním 
význame:  více informací  
na www.motolbc.cz 
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SH ČMS, 
SDH Liberec - 
Sever

Světové 
hasičské hry    

srpen 14 Los Angeles 119 767 90 000 10 000 boty, dres, oblečení, 
apod., pronájem 
ubytovacího zařízení, 
propagace, masáže

účast sportovc ů na 
významných sportovních 
akcích mimo území m ěsta 
Liberec:  účast příslušníka 
HZS LK stanice Liberec na 
13. Světových hrách hasičů 
v Los Angeles, více 
informací na 
www.shdliberecsever.webn
ode.cz

8

SK JEŠTĚD, 
oddíl 
alpských 
disciplín

Mistrovství ČR 
žáků   

9.-
11.3.2014

Špičák - Javor 25 066 16 000 10 000 doprava, ubytování, 
startovné, vleky, lanovky

účast sportovc ů na 
významných sportovních 
akcích mimo území m ěsta 
Liberec: účast na 
Mistrovství republiky žáků 
na Špičáku, více informací 
na www.skjested.cz 

9

SK stolního 
tenisu 
Liberec, 
občanské 
sdružení

Účast na MS 
2014 
handicapovanýc
h ve stolním 
tenisu v Číně a 
na dalších 
mezinárodních 
turnajích  

květen - 
listopad 

2014

Čína, 
Slovinsko, 
Slovensko

152 000 30 000 30 000 MS Čína - startovné, MT 
Slovinsko - startovné, MT 
Slovensko - startovné

účast sportovc ů na 
významných sportovních 
akcích mimo území m ěsta 
Liberec:  účast tělesně 
postižených sportovců na 
MS ve stolním tenise v 
Číně, více informací na 
www.skstliberec.cz/uvod.ph
p
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Volejbalový 
klub TU v 
Liberci

České 
akademické hry 
2014   

leden - 
červen 2014

Liberec 2 500 000 90 000 50 000 nájmy sportovišť akce s nadregionálním 
významem: konání 13. 
ročníku významné 
vysokoškolské sportovní 
akce vyhlašované Českou 
asociací univerzitního 
sportu pro studenty, více 
informací na 
www.ceskekademickehry.cz 

11

Zdeněk Říha Podpora vítěze 
ankety 
Sportovec 
Liberecka - 
Matěj Říha 

101 000 20 000 20 000 náklady spojené s účastí 
na sportovních akcích v 
roce 2014

podpora úsp ěšného 
sportovce:  vítěz ankety 
Sportovec Liberecka 2013, 
2x Mistr světa, více 
informací na 
www.matejriha.cz 

celkem 3 404 985 494 200 185 000
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Vypracoval: Ing. Jiří Rutkovský Kontrola: Renata Sobotková

OSCR MML

Schválené rozdělení dle účelu - 2014 10 000 000 Kč      1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo zbývá

A pravidelná činnost od 1.1.2014 do 31.12.2014 50% 5 000 000 Kč        4 977 465 Kč       - Kč                       22 535 Kč             

B jednorázové akce od 1.1.2014 do 28.2.2015 30% 3 000 000 Kč        1 269 820 Kč       1 164 500 Kč       565 680 Kč           - Kč                       

C správa majetku - opravy od 1.1.2014 do 31.12.2014 15% 1 500 000 Kč        1 500 000 Kč       - Kč                       - Kč                       

D ostatní podpora sportu od 1.1.2014 do 31.12.2014 5% 500 000 Kč           180 000 Kč           185 000 Kč           - Kč                       135 000 Kč           

příspěvky 1 269 820 Kč       1 344 500 Kč       6 662 465 Kč       565 680 Kč           157 535 Kč           

k dispozici 10 000 000 Kč     8 730 180 Kč       7 385 680 Kč       723 215 Kč           

B jednorázové akce 3 mil Kč 1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo

termín akcí 1.4.-31.5.2014 1.6.-31.9.2014 1.10.14 - 28.2.15

příspěvky 1 269 820 Kč       1 164 500 Kč       565 680 Kč           

k dispozici 3 000 000 Kč       1 730 180 Kč       565 680 Kč           565 680 Kč           

D ostatní sport 0,5 mil Kč 1. kolo 2. kolo (1) 2. kolo (2)

ASŠK

ostatní sport 180 000 Kč           185 000 Kč           

příspěvky 180 000 Kč           - Kč                       

k dispozici 500 000 Kč           500 000 Kč           320 000 Kč           320 000 Kč           

schválený příspěvek

návrh SRSF

plánovaný příspěvek

Harmonogram práce SRSF 2014 1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo

vyhlášení 11.2.2014 8.4.2014 5.5.2014 11.6.2014
uzávěrka 3.3.2014 29.4.2014 19.5.2014 25.6.2014

SRSF návrh 5.3.2014 17.5.(12.5.)2014 4.6.2014 30.6.2014
RM na vědomí 18.3.2014 20.5.2014 17.6.2014  22.7.2014

ZM schválení 27.3.2014 29.5.2014 26.6.2014 4.9.2014

PLÁN ROZDĚLENÍ SPORTOVNÍHO FONDU V ROCE 2014 - po 26. 6. 2014 (termín projednání návrhu 3. kola v ZM)

1 269 820 Kč 

1 164 500 Kč 

565 680 Kč 

B jednorázové akce

1. kolo 1.4.-31.5.2014

2. kolo 1.6.-31.9.2014

3. kolo

4. kolo 1.10.14 - 28.2.15

5 000 000 Kč 

3 000 000 Kč 

1 500 000 Kč 

500 000 Kč 

Schválené rozdělení dle účelu - 2014

A pravidelná činnost

B jednorázové akce

C správa majetku - opravy

D ostatní podpora sportu

Datum tisku tabulky : 18.6.2014 11:06 
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Pravidla přidělování dotací ze Sportovního fondu statutárního 
města Liberec  

 
 

1. Žadatelem může být 
• fyzická i právnická osoba 
• nestátní organizace – neziskové organizace s působností na území města Liberec 
• spolek, sdružení, nadace – občanská sdružení dle zákona č.  83/1990 Sb., obecně 

prospěšné společnosti dle zákona č. 248/1995 Sb. 
• církevní organizace – církve, náboženské společnosti a církevní právnické osoby 

dle zákona č. 3/2002 Sb. 
 

2. Výzvy 
Výzvy budou vyhlašovány minimálně 1x ročně formou „Výzev k předkládání žádostí o 
dotace“ za tímto účelem: 

• na podporu pravidelné sportovní činnosti mládeže 
• na podporu veřejných jednorázových, náborových a propagačních akcí  
• na údržbu a opravy sportovišť TJ a klubů  

- doporučený návrh na rozdělení finančních prostředků ve výši 50.000 – 200.000 Kč 

- zajištění vyjádření k technickému řešení a přiměřenosti nákladů pracovníkem 
MML (odboru OSCR) 

 

• na ostatní (další) podporu sportu 

- např. účast sportovců na významných sportovních akcích konaných mimo území 
města Liberec, podpora úspěšných sportovců, akce s nadregionálním významem 
konané nejen v Liberci, ale i mimo území města Liberec; 

- podporovány budou zejména ty žádosti, které nelze zařadit do jiných výzev 
sportovního fondu dle těchto pravidel; 

- správní rada sportovního fondu při svém hodnocení předložených žádostí do 
výzvy „ ostatní podporu sportu“, přihlédne k doporučení primátorky, náměstka 
s gescí pro sport. 

3. V rámci vyhlášené výzvy k předkládání žádostí o dotace může žadatel předložit 
maximálně tři žádosti. V každé žádosti může žádat o dotaci na 1 akci (projekt). Pokud 
je žadatel vnitřně členěnou organizací (např. na oddíly, kluby, pobočky atd.), považuje 
se pro účely podání žádosti o dotaci každá z těchto organizačních jednotek za 
samostatného žadatele. 

 
 

4. Kritéria pro posuzování žádosti: 
• Žadatel nesmí mít nesplněné závazky vůči Statutárnímu městu Liberec 
• Kvalita předloženého záměru na realizaci akce či projektu 
• Nezbytnost a užitečnost projektu pro občany města, komplexnost 
• Jedinečnost organizace provádějící danou činnost ve městě 
• Počet osob zapojených do projektu či akce, efektivnost (na hlavu) 
• Předložení plánu činnosti organizace na daný rok, případně další období 
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• Perspektiva další činnosti 
• Využití dříve poskytnutých dotací, dodržení smluvních ujednání 
• Míra financování celkového rozpočtu akce ze zdrojů mimo fond 
• Reference o žadateli (záruka úspěšnosti a profesionality realizace projektu, 

zkušenosti) 
 

5. Dotace se poskytují pouze na úhradu nezbytných nákladů realizovaného 
projektu nebo činnosti. Z poskytnuté dotace nelze hradit následující výdaje: 
• Mzdy a ostatní osobní výdaje 
• Náklady (výdaje) na služební cesty 
• Občerstvení 
• Dary třetím osobám (např. květiny) 
• Odpisy majetku 
• Pokuty, penále a jiné sankce (rezervy na budoucí možné ztráty) 
• Daň z přidané hodnoty (u plátců DPH), úroky, které dluží žadatel třetí osobě 
• Odváděné členské či jiné příspěvky podobného typu 

 
6. Žádosti o poskytnutí dotací budou přijímány na předepsaných tiskopisech na 

podatelně MML nebo na odboru sportu a cestovního ruchu ve stanoveném termínu. 
Žádosti se podávají zásadně předem (před zahájením akce, na kterou je dotace 
požadována), případně i v průběhu činnosti, akce či projektu, nikoli však po jejich 
ukončení. Na každý projekt či akci musí být podána jednotlivá žádost. Jako nedílnou 
součást žádosti žadatel předloží kopie platných dokladů o právní subjektivitě 
právnické osoby (doklad o registraci, výpis z obchodního rejstříku, stanovy nebo 
statut) a jejím statutárním zástupci (např. zápis o jmenování, pověření, plná moc), 
v případě fyzické osoby kopii platného občanského průkazu. Bez těchto dokladů nelze 
žádost zařadit do výběrového řízení. 

 
7. Na jednu akci nelze kumulovat finanční prostředky z různých účelových fondů města. 

 
8. Žadatelé budou o výsledku rozhodnutí vyrozuměni písemně do 15-ti dnů od zveřejnění 

usnesení zastupitelstva města na webových stránkách SML (bez udání důvodu 
rozhodnutí). Rozhodnutí je konečné a nelze se proti němu odvolat. 

 
9. Přidělené dotace budou žadatelům poskytnuty na základě uzavřené smlouvy, ve které 

bude přesně specifikován předmět smlouvy, trvání smlouvy a přísná účelovost 
vynaložených prostředků. Finanční prostředky budou zaslány bezhotovostním 
bankovním převodem na příslušný účet žadatele. 
 

10. Minimální výše spolufinancování projektu příjemcem dotace je 20 % z původně 
požadované částky dotace. 

 
11. Písemná zpráva o realizaci projektu a řádné vyúčtování poskytnuté dotace musí být na 

předepsaném tiskopisu předloženy do 60-ti dnů po ukončení čerpání prostředků 
(případně do termínu uvedeného ve smlouvě o přidělení dotace z fondu) na odbor 
sportu a cestovního ruchu. Projekty, které pracují pod supervizí, musí obsahovat i 
zprávu supervizora. 
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12. Pro řádné vyúčtování dotace musí být doložen přehled o skutečných příjmech a 
výdajích vynaložených na projekt, kopie faktur nebo jiných dokladů faktury 
nahrazující, doklad o jejich zaplacení. Předložené doklady se musí vztahovat 
k dotované akci a musí dokládat minimálně výši poskytnuté dotace a výši 
spolufinancování projektu (viz. bod 10). Kopie dokladů musí být čitelné, nesmí se 
překrývat a musí obsahovat předepsané náležitosti. 
 

13. V případě zjištění nedostatků v předloženém vyúčtování je příjemce dotace povinen 
tyto nedostatky odstranit ve lhůtě určené poskytovatelem dotace, nejpozději do 10 
pracovních dní po obdržení písemné výzvy. 
 

14. V případě, že žadatel nedodrží podmínky stanovené ve smlouvě (zejména podmínky 
pro předložení vyúčtování), nebo v případě uvedení nepravdivých údajů 
v předložených dokumentech, nebude žadateli poskytnuta žádná finanční dotace ze 
sportovního fondu ani z jiného fondu města po dobu následujících dvou kalendářních 
let. 
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Zápis č. 4/2014 
z jednání správní rady sportovního fondu 

konané dne 4. června 2014 
 
 
Přítomni:   
R. Šotola, Ing. Vl. Vojtíšek, B. Svatošová, Bc. D. Vízková  
Omluveni:  A. Švejdová, M. Bošek, P. Samšiňák  
 
Dne 27. února 2014 bylo na 2. zasedání Zastupitelstva města Liberec schváleno usnesením č. 40/2014 
schváleno rozpočtové opatření, ve kterém byly rozděleny finančních prostředků mezi účelové fondy 
Statutárního města Liberec. Do sportovního fondu byly převedeny finanční prostředky ve výši 
10,000.000 Kč  
 
V 1. kole roku 2014 byla již rozdělena částka ve výši 1,387.850 Kč, ve 2. kole roku byly 
rozděleny dotace ve výši 1, 164.500 Kč a ve 3. kole roku 2014 bylo rozděleno 180.000 Kč.   
 
a) Přidělení dotací na pravidelnou sportovní činnost dětí a mládeže v roce 2014 
Dne 19. května se konala uzávěrka 4. kola na pravidelnou sportovní činnost dětí a mládeže 
pro období od 1. ledna do 31. prosince 2014. 
Na odbor sportu a cestovního ruchu bylo doručeno v řádném termínu 51 žádostí. Žádosti č. 
52, 53 a 54 byly doručeny po vyhlášeném termínu. Vzhledem k dosavadním sportovním 
úspěchům těchto organizací, rozhodla správní rada sportovního fondu o zařazení těchto 
žádostí do celkového návrhu. Žádost č. 15. Krajského svazu stolního tenisu byla na základě 
písemné žádosti předsedy klubu Ing. Veselky stažena. 
 
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  

 
Všech 52 žádostí bylo posuzováno správní radou v souladu s tabulkovým hodnocením a 
hodnotou jednoho bodu á 129 Kč. Správní rada předkládá k odsouhlasení Radě města Liberec 
návrh na přidělení dotací na pravidelnou činnost celkem ve výši 4, 977.465 Kč. 
 
 
Předseda správní rady nechal hlasovat o přidělení dotací:  pro   4 hlasy 

                                 proti   0 hlasů 
 zdržel se   0 hlasů 

 
Návrh byl přijat. 
 
b) Přidělení dotací na údržbu a opravy sportovišť tělovýchovných jednota a klubů  
V rámci tohoto vyhlášeného dotačního kola je možno podpořit návrhy na údržbu a opravy 
sportovišť tělovýchovných jednot a klubů Pro toto dotační kolo byly vyčleněny pro celý rok 
2014 finanční prostředky ve výši 1,500.000 Kč.  
Dne 19. května 2014 se konala uzávěrka 5. kola na toto vyhlášené kolo.   
Na odbor sportu a cestovního ruchu bylo doručeno celkem 26 žádostí. Celkové náklady 
organizací dosáhly výše 184,768.984 Kč, z toho výše požadované dotace činila 4,854.437 Kč.  
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U žádosti č. 4 shledali členové správní rady nedostatek v požadovaném účelu dotace a podali 
návrh na nepřidělení dotace. Návrh byl jednomyslně přijat.  
U zbývajících 25 žádostí podali členové správní rady návrh na přidělení dotací v celkové výši 
1,500.000 Kč (viz příloha č. 2). 
Předseda správní rady nechal hlasovat o přidělení dotací:  pro   4 hlasů 

                                 proti   0 hlasů 
 zdržel se   0 hlasů 

 
Návrh byl přijat. 
 
c) Přidělení dotací na ostatní (další) podporu sportu 
V souvislosti s úpravou Pravidel přidělování dotací ze Sportovního fondu SML, která byla 
schválena usnesením ZM 115/2014 ze dne 29. května 2014, posuzovali členové správní rady 
předložené žádosti o dotaci na ostatní podporu sportu. Předložené žádosti byly předloženy za 
účelem podpory účasti sportovců na významných sportovních akcích konaných mimo území 
města Liberec, na podporu úspěšných sportovců a na akce s nadregionálním významem, které 
se konají nejen v Liberci, ale i mimo území města Liberec.  
U 11 projednávaných žádostí podali členové správní rady návrh na přidělení dotací v celkové  
výši 185.000 Kč, na základě doporučení příslušného náměstka primátorky, dle schválených 
pravidel (viz příloha č. 3). 
 
Předseda správní rady nechal hlasovat o přidělení dotací:  pro   4 hlasů 

                                 proti   0 hlasů 
 zdržel se   0 hlasů 

 
V Liberci, 4. června 2014 
 
 
 
Zapsala: Renata Sobotková      Roman Šotola, v. r.  
   tajemnice správní rady        předseda správní rady sportovního fondu  


