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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 v rámci 6. kola roku 2014 na veřejné jednorázové, náborové a propagační akce 
v celkové výši 565.260 Kč (jmenovitě uvedené v příloze č. 1),  

b) 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 135.000 Kč (jmenovitě uvedené 
v příloze č. 2)  

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.  
 
a) Přidělení dotací na veřejné jednorázové, náborové a propagační akce v rámci 6. kola 
roku 2014 
Dne 26. června 2014 se uskutečnila uzávěrka 6. kola na veřejné jednorázové, náborové a pro-
pagační akce pro časové období od 1. října 2014 do 28. února 2015. 
Na odbor sportu a cestovního ruchu bylo doručeno celkem 69 žádostí. Celkové náklady orga-
nizací dosáhly výše 20,616.085 Kč, z toho výše požadované dotace činila 2, 083.660 Kč. 
 
U 36 žádostí č. 2, 3, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 
36, 37, 38, 41, 45, 50, 51, 53, 57, 61, 62, 64, 65 a 69 shledali členové správní rady sportovní-
ho fondu nedostatky především v nesplnění parametrů pro jednorázové sportovní akce a 
v požadovaném účelu dotace (viz příloha č. 4). U těchto žádostí podali členové správní rady 
sportovního fondu návrh na nepřidělení dotací ze sportovního fondu. Návrh byl jednomyslně 
přijat 
U zbývajících 33 žádostí podali členové správní rady návrh na přidělení dotací v celkové výši 
565.260 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 hlasů 

                                 proti   0 hlasů 
 zdržel se   0 hlasů 

 
Návrh byl přijat. 
 
b) Přidělení dotací na ostatní (další) podporu sportu 
Ve smlouvách s příjemci dotace nebude uvedena minimální výše spolufinancování projektu 
ve výši 20 % (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 2 projednávaných žádostí podali členové správní rady návrh na přidělení dotací v celkové 
výši 135.000 Kč, na základě doporučení příslušného náměstka primátorky, dle schválených 
pravidel (viz přílohy č. 2 a 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 
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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 v rámci 6. kola roku 2014 
č. 2 - Tabulka návrhu na přidělení dotací na ostatní (další) podporu sportu 
č. 3 - Základní pravidla pro přidělování dotací ze Sportovního fondu statutárního města Libe-
rec  
č. 4 - Zápis č. 5/2014 z jednání správní rady konaného dne 30. června 2014 
 



Příloha č. 1

Místo konání 
pořádané 
akce 

Výše celkových 
náklad ů

Výše 
požadované 

dotace

Návrh správní 
rady

Kč Kč Kč

1
A - Styl, o.s. Předvánoční soutěže v A-

styl centru
13.-14,.12.2014 Liberec, A-styl 

centrum
23 300 11 500 11 500 tisk diplomů pro každého účastníka, 

medaile, poháry, ozvučení a 
osvětlení soutěží 

2

A - Styl, o.s. Nábory A -  Styl Liberec leden -únor 
2015

Liberec 39 400 20 000 0 tisk letáků a plakátů, inzerce 
Facebook Liberec, inzerce pozvánka 
Rádio Evropa 2 Liberec,o, 
propagační akce na ZŠ a SŠ Liberec - 
doprava 

3

Atletický klub AC 
Slovan Liberec 

Halový víceboj družstev 
žactva 2015

30.1.2015 Jablonec nad 
Nisou - hala 
Střelnice 

15 300 7 000 0 rozhodčí, propozice, propagace, 
pronájem haly

4
Atletický klub AC 
Slovan Liberec 

Mikulášský běh 4.12.2014 Liberec -  ZŠ 
Dobiášova 

5 500 2 500 2 500 rozhodčí, propozice, zdravotní dozor

5
Atletický klub AC 
Slovan Liberec 

Silvestrovská hala 2014 27.12.2014 Jablonec nad 
Nisou - hala 
Střelnice 

15 300 7 000 7 000 rozhodčí, propozice, propagace, 
pronájem haly

6

Atletický klub AC 
Slovan Liberec 

Běh na Českou chalupu - 
Memoriál Mirka Gräfa

1.11.2014 Liberec - 
Lidové sady 

21 200 10 000 10 000 rozhodčí, propagace, propozice, 
zdravotní dozor, doprava svršků z 
cíle pronájem haly Lidových sadů

7

Badmintonový 
klub Technické 
univerzity v Liberci 

4. ročník Vánočního 
celostátního turnaje v 
badmintonu kategorií U9 
a U11

13.12.2014 horní hala TUL 18 000 10 000 10 000 ošatné rozhodčím, badmintonové 
míče 

Tabulka návrhu Správní rady sportovního fondu SML n a přidělení dotací ze sportovního fondu v rámci  6. kola r oku 
2014 na veřejné jednorázové, náborové a propaga ční akce (s termínem konání od 1. 10. 2014 do 28. 2.  2015)

Žadatel Název akce Termín 
pořádané akce

Účel dotace
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8

CS SKI, s.r.o. Světový pohár ve skoku 
na lyžích a severské 
kombinace 2015

5.-8.2.2015 Sportovní areál 
Vesec a Ještěd 

15 000 000 180 000 0 pronájem areálu a energie

9

Draci FBC Liberec Vánoce s florbalem prosinec 14 Liberec, hala 
ZŠ Dobiášova 

64 500 40 800 0 balonky (50 ks), medaile, poháry, 
diplomy, zdravotnický materiál, 
Mikulášský balíček pro děti (drobné 
sladkosti ), dorty pro účastnická 
družstva, pronájem haly, pronájem 
bazénu ZŠ Dobiášova, grafická 
příprava tiskovin, výroba tiskovin, info 
tabule, moderátor, Čert a Mikuláš, 
odměny rozhodčím

10

Draci FBC Liberec Turnaj elévů a přípravek 
FBC Liberec 

listopad 14 Liberec 31 200 21 300 0 zdravotnický materiál, balonky (50 
ks), diplomy, ocenění, ceny pro 
účastníky, pronájem haly, rozhodčí, 
propagační materiály, letáky, 
propozice, grafická příprava tiskovin

11

Draci FBC Liberec Florbalové vábení 
(náborová akce FBC 
Liberec)

říjen 14 Liberec 62 100 31 100 0 balonky (80 ks), rozlišovací dres, 
sladké odměny pro účastníky turnaje 
neregistrovaných (80 balíčků), 
pronájem prostor OC Fórum, 
přeprava mantinelů do OC Fórum a 
zpět, pronájem haly ZŠ Dobiášova, 
grafická příprava tiskovin, výroba 
tiskovin, info tabule, moderátor, 
rozhodčí

12

FC Slovan Liberec-  
mládež 

Halové víkendové turnaje 
ročníku 2004 a 2005

listopad 2014- 
únor 2015

Liberec 29 000 20 000 0 propagace, poháry, technické 
zabezpečení 

13
FC Slovan Liberec-  
mládež 

Nábor mladých fotbalistů 
a fotbalistek 

říjen 2014-  
únor 2015

Liberec 26 000 15 000 0 propagace, technické zabezpečení 

14

Fotbal pro radost - 
Liberec, o.s.

Turnaj v malé kopané pro 
dospělé 2014

25.-26.10.2014 Sport Park 
Liberec 

30 000 24 000 0 technické zabezpečení, zdravotník, 
pořadatelská služba, rozhodčí, tisk, 
propagace, reklama, pozvánky, 
pronájem sportoviště
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15

Fotbal pro radost - 
Liberec, o.s.

Podzimní fotbalový turnaj 
nábor nových talentů 

4.-5.10.2014 Sport Park 
Liberec 

35 000 28 000 28 000 zdravotník, pořadatelská služba, 
rozhodčí, technické zabezpečení 
akce, tisk, propagace, reklama, 
pozvánky, pronájem sportoviště 

16

Fotbal pro radost - 
Liberec, o.s.

Turnaj v malé kopané pro 
děti - Liberec cup 2014

17.-18.10.2014 Sport Park 
Liberec 

35 000 28 000 28 000 technické zabezpečení akce, 
zdravotník, pořadatelská služba, 
rozhodčí, tisk, propagace, reklama, 
pozvánky, letáky, pronájem

17
Fotbalový klub 
Krásná Studánka 

Nábor mladých fotbalistů 
a fotbalistek 

říjen 2014-  
únor 2015

Liberec 23 000 15 000 0 propagace, technické zabezpečení 

18

Fotbalový klub 
Krásná Studánka 

Turnaj neregistrovaných 
fotbalistů v malé kopané 

prosinec 2014- 
únor 2015

Liberec 32 000 25 000 0 propagace, diplomy, poháry, 
technické zabezpečení, pronájem 
tělocvičny

19

Fotbalový klub 
Krásná Studánka 

Halový turnaj žáků 
libereckých oddílů, ročník 
2002 a mladší 

prosinec 2014-
únor 2015

Liberec 29 750 20 000 0 medaile, poháry, pronájem 
tělocvičny, technické zabezpečení 
turnaje, propagace 

20

Gymnastika 
Liberec 

Pohár olympijských 
nadějí - OHC LIBEREC 
2014

1.10.-
31.12.2014

Liberec 490 000 120 000 0 kancelářské potřeby, ceny, odměny, 
rozhodčí, technické zajištění akce, 
nájemné, propagace, ozvučení, 
přenosy dat, video

21

Jezdecký klub 
Liberec 

Nábor 4.10.2014 areál 
Jezdeckého 
klubu Liberec 

13 000 8 000 8 000 nákup a potisk mikin a trik 

22

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

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

13.12.2014 Liberec Vesec 4 500 2 500 2 500 pronájem tělocvičen, kopírování 
pozvánek, diplomů

23

Klu pro zdraví 
obyvatel 
Liberecka 

Cesta je cíl - nábor říjen 2014- únor 
2015

Liberec 135 000 50 000 0 cvičební pomůcky, propagační 
materiál, pronájem tělocvičen, 
cvičitelé, zdravotník, technický dozor, 
lékař 

24

Klub mládeže 
stolního tenisu 
Liberec, o. s. 

Turnaje ZŠ a SŠ ve 
stolním tenisu 

listopad -  
prosinec 2014

Liberec 18 400 11 000 0 míčky (50 ks/turnaj), pronájem haly, 
stolů a herního vybavení
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25

Klub mládeže 
stolního tenisu 
Liberec, o. s. 

Liberec cup -  seriál 
turnajů mládeže 

listopad 2014- 
únor 2015

Liberec 48 000 31 000 0 rozhodčí, míčky (50 ks/turnaj), ceny, 
poháry čokolády, medaile, pronájem 
haly, stolů, herního vybavení 

26

Klub mládeže 
stolního tenisu 
Liberec, o. s. 

Mikulášský a Vánoční 
turnaj ZŠ

6.12. a 
21.12.2014

Liberec 17 600 10 000 10 000 míčky (50 ks/turnaj), pronájem haly, 
stolů a herního vybavení

27

LIBEREC 
DISCGOLF CLUB 
- HUNTERS, o.s. 

Dis golfový den ve Vesci 12.10.2014 Sportovní areál 
Vesec 

47 000 30 000 15 000 výroba reklamních letáčků a PR 
akce, pronájem Veseckého areálu, 
Vesec - spotřeba energií a vody, 
pronájem inventáře (ploty, zábrany)

28

Liberec Handball Liberecké školní ligy 
miniházené 

říjen 2014-  
únor 2015

Liberec 30 000 20 000 20 000 rozhodčí na turnajích, zdravotní 
zajištění turnajů, lektorská činnost na 
školách, pronájem sportovní haly

29

Liberec Handball Zimní turnaj "O pohár 
města Liberce" 

prosinec 2014- 
leden 2015

Liberec 40 000 18 000 0 rozhodčí na turnaji, nákup medailí, 
trofejí, cen do soutěží, pronájem 
prostor

30
Liberecký 
tenisový klub 

Náborové a propagační 
akce pro děti 

říjen 2014- únor 
2015

Liberec 125 000 50 000 0 mzdy trenérů a rozhodčích, 
materiálové náklady, pronájmy

31

Mensa 
International - 
Mensa České 
republiky 

Logická olympiáda 2014-  
Liberec 

1.-
21.10.2014;7.1
1.2014 ; 1. 12. 

2014 Praha 

Základní škola 
U školy 

75 000 30 000 0 tvorba zadání, ceny pro nejlepší 
soutěžící v krajském kole, 
občerstvení soutěžících v krajském 
kole, kancelářské potřeby, 
administrativa, technické 
zabezpečení, IT,web, koordinace a 
organizace soutěže, cestovní náklady

32
Mgr. Ilona 
Šulcová - TaPŠ 
Ilma

World Latino Dance 
Festival Liberec 2014

Centrum 
Babylon, 
Liberec 

28.10.-
3.11.2014

1 850 000 100 000 0 nákup trofejí, diplomů, účastnických 
listů, pronájem prostor

33
SK Ještěd Náborový závod akrobatů 

- ozvučení 
leden -únor 

2015
Ski areál 
Ještěd 

50 000 9 000 0 ozvučení svahu
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34

SK Ještěd Náborový veřejný 
měřený trénink alpských 
disciplín 

1.10.2014-
28.2.2015

Liberec 39 500 29 500 0 upomínkové diplomy a medaile, 
výroba poutačů (plachty), reklamní 
akce CityLight, reklamní akce 
plakátovací plochy (billboardy), 
pronájem (umístění poutače), 
grafický návrh letáků, plakátů a 
poutačů, reklamní akce v MHD 

35

SK stolního tenisu 
Liberec, o.s.

Vánoční soustředění 27.-31.12.2014 Liberec 43 000 20 000 20 000 nákup tréninkových míčů (1000 ks), 
pronájem haly

36

SK stolního tenisu 
Liberec, o.s.

Nábor mládeže a den 
stolního tenisu 

říjen -prosinec; 
6.12.2014

Liberec 30 300 22 300 0 tisk plakátů (A 4 1000 ks, A 1 200 
ks), grafický design vizuálů, výroba 
reklamních bannerů, vyvěšení 
reklamy - výlepové plochy, DPML

37

SKI TEAM 
LIBEREC 

Zlepšení podmínek pro 
sportování dětí v rámci 
SKI TEAM LIBEREC 

říjen - listopad Liberec 
/Liberecký kraj

109 185 70 000 0 časomíra Brower Timing XS, 
slalomové tyče

38

SKI TEAM 
LIBEREC 

SKITL 2014 únor 15 Liberec 
/Liberecký kraj

37 000 29 000 0 startovní čísla, propagační materiály, 
organizační zajištění časomíry, režie, 
pronájem stanu 

39

SpinFit  Liberec Liberecký podzimní 
půlmaraton

18.10.2014 Liberec - 
Pavlovice 

45 000 15 000 15 000 značení trasy a areálu, časomíra a 
zpracování výsledků, plakáty, 
propagace, startovní čísla, 
organizátoři

40

Sport Aerobic 
Liberec, o.s. 

3. kolo 9. ročníku Poháru 
Federací 2014

4.-5.10.2014 Liberec 236 000 65 000 30 000 technické zajištění - závodní podlaha 
(doprava, montáž, demontáž), 
ozvučení, moderátor, výsledkový 
servis, propagace - reklamní 
kampaň, plakátovací kampaň, tisk, 
rádio, lékařský dozor (lékař a 
zdravotník)

41

SPORT UNION 
SZAKA

Karate Kid Cup 17.1.2015 Liberec 150 000 93 000 0 tatami, pronájem haly, software + 
počítač, pronájem TV, monitorů - 
score
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42

Sportovně 
střelecký klub Č 
0366 Liberec - 
Ruprechtice 

Liberecká vzduchovková 
liga 

říjen 2014- 
leden 2015

Liberec - ZŠ 
Vrchlického 

25 000 12 000 6 500 diabolky, terčový materiál 

43

Sportovní 
gymnastika 
Liberec 

Závod " O Ještědský 
pohár"

29.11.2014 Sport Park 
Liberec 

18 000 14 000 14 000 pronájem sportoviště, technické 
zajištění (výpočetní technika), 
zdravotní zabezpečení, propagační 
materiály, rozpisy

44

Sportovní 
plavecký klub 
Liberec 

Veřejné plavecké závody 23.1.2015 Bazén Liberec 7 460 4 660 4 660 pronájem bazénu

45

SPORTUJSEPSE
M, spolek

Nábor široké veřejnosti 
na Canicross - běh se 
psem

říjen-listopad 
2014

Zahrada 
Lidových sadů 

42 500 27 500 0 pronájem zahrady Lidových sadů, 
technické a zdravotní zabezpečení, 
pronájem výlepových ploch, grafická 
příprava a tisk letáků 

46

SPORTUJSEPSE
M, spolek

Propagace canicrossu 
(běh se psem)

11.10.2014 Sportovní areál 
Vesec 

78 200 50 300 35 000 pronájem sportovního areálu Vesec, 
technické, zdravotní, veterinární 
zabezpečení, pronájem výlepových 
ploch, rádio (reklamní kampaň), 
grafické návrhy tiskovin

47

Taneční klub 
Čermák, o.s. 

Liberec Open 2014 - 12. 
ročník mezinárodní 
soutěže ve sportovním 
tanci 

1. listopadu 
2014

Taneční sál 
Lidové sady 

194 000 50 000 30 000 pronájem prostor (sál a přilehlé 
místnosti - šatny), technické 
zabezpečení (pronájem počítače + 
software), reprodukovaná hudba, 
honoráře rozhodčím, sčitatelům a 
funkcionářům

48
Taneční klub 
Koškovi 

PODJEŠTĚDSKÝ 
POHÁR - 45. ročník 

18.10.2014 Dům kultury 
Liberec 

140 000 40 000 30 000 pronájem sálu 

49

Taneční skupina 
TAKT Liberec 

LIBEREC DANCE CUP 1.11.2014 Tisport Aréna 180 900 76 300 35 000 administrativní potřeby, nájem, 
propagace (tisk, výlep plakátů, 
programu, letáčků),moderátor, světla, 
zvuk projekce, podium, kamery 
(přenos, záznam), identifikační 
systém, sčitatelé, porota
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50

Taneční skupina 
TAKT Liberec 

TAKT nábor leden 15 ZŠ Kaplického 21 890 10 800 0 propagace tisk, náplň do tiskárny, 
papír, materiál (samolepky, balonky), 
pronájmy tělocvičny a šatny

51

Tělocvičná 
jednota Sokol 
Liberec - 
Františkov

Nejlepší předškolák 2014 listopad - 
prosince 2014

ZŠ Švermova 7 000 5 000 0 barva do tiskárny, kovové medaile, 
čokoládové medaile, nákup hokeje, 
míčků, pronájem malé a velké 
tělocvičny, kuchyňky a šatny 

52
TJ BÍLÍ TYGŘI Christmas cup 2014 20.12.2014 Svijanská 

aréna 
96 500 50 000 30 000 pronájem ledové plochy, rozhodčí, 

zdravotní služba, pořadatel

53

TJ BÍLÍ TYGŘI Vánoce v Aréně prosinec 14 Tipsport Aréna 163 000 110 000 0 pronájem Tisport arény, fotografické 
práce, úklidové práce, ostraha, 
zdravotnický dozor

54

TJ BÍLÍ TYGŘI Školička bruslení říjen 2014-  
únor 2015

Svijanská 
aréna 

90 000 57 000 50 000 obnova sportovního vybavení, 
propagační materiály, pronájem 
ledové plochy 

55

TJ Lokomotiva 
Liberec 1

Házenkářský vánoční 
míček 

13.12.-
14.12.2014

Tipsport Aréna 25 000 20 000 20 000 rozhodčí a pořadatelská služby, 
propagace, tisk propozic, zpracování 
výsledků, zdravotník, pronájem haly, 
pronájem výpočetní techniky 

56

TJ Lokomotiva 
Liberec 1

Ještědský kalíšek 2014 15.-16.11.2014 Liberec 44 500 33 500 10 000 nákup lepících pásek, čistících 
prostředků, kancelářské potřeby, 
návrh a výroba plakátů, pronájem 
registračních zařízení, planší, 
výpočetní a prezentační techniky, 
rozhodčí, pronájem reklamních ploch 

57

TJ Lokomotiva 
Liberec 1

Novoroční výstup na 
Ještěd

1.1.2015 Ještěd 29 000 10 000 0 razítko, kancelářský materiál pro 
propagaci akce, pronájem místnosti, 
pronájem propagačních materiálů, 
výlep plakátů, zdravotní a 
pořadatelská služba
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58

TJ Lokomotiva 
Liberec 1

55. ročník Podzimního 
turnaje v kolové mužů 

4.10.2014 Liberec 12 800 5 500 5 500 propagace (diplomy, brožury, 
tiskoviny), nákup 1 hracího míče, 
náhrady rozhodčím dle směrnic ČSC

59

TJ Lokomotiva 
Liberec 1

43. ročník Podzimního 
turnaje v kolové juniorů 

5.10.2014 Liberec 9 000 5 500 5 500 propagace (diplomy, brožury, 
tiskoviny), nákup 1 hracího míče, 
náhrady rozhodčím dle směrnic ČSC

60

TJ Lokomotiva 
Liberec 1

Podzimní turnaj v kolové 
žáků 

19.10.2014 Liberec 7 700 4 500 4 500 propagace (diplomy, brožury, 
tiskoviny), nákup 1 hracího míče, 
náhrady rozhodčím dle směrnic ČSC

61

TJ Lokomotiva 
Liberec 1

Zlatý cepín Jizerských 
hor - 61. ročník 

31.1.2015 Bedřichov u 
Janova nad 
Nisou 

21 300 17 000 0 rozhodčí, pronájem běžeckých tratí 

62
TJ Slávia Liberec 4. ročník Memoriálu 

Zdenka Kobra 
7.2.2015 Sál restaurace 

U Košků 
13 000 10 000 0 pronájem prostor, rozhodčí 

63

TJ Slávia Liberec Ještědský pohár kadetů 
ve volejbalu 

18.- 19. 
10.2014

hala ZŠ 
Františkov

25 000 18 000 18 000 6 ks nových míčů GALA, zpracování 
a tisk tabule, rozlosování, ukazatel 
skoré, pronájem sportovišť, rozhodčí, 
zdravotní služba 

64

TJ Slávia Liberec Plavecký vánoční závod prosinec 14 Liberec 39 000 29 000 0 výroba a tisk letáčků, ceny pro 
účastníky a vítěze soutěží, pronájem 
ozvučení bazénu, pronájem 
plaveckého bazénu 

65

TJ Slovan Vesec VIII. Ročník Memoriálu Z. 
Kožešníka v kategorii 
mladšího žactva 

14.2.2015 Liberec 19 000 9 500 0 badmintonové míče, ošatné 
rozhodčím, poháry, medaile, 
pronájem tělocvičny

66

TJ Slovan Vesec Ještěd Badminton Junior 
Cup U11

18.10.14 Liberec 14 000 7 000 7 000 badmintonové míče, ošatné 
rozhodčím, poháry, medaile, 
pronájem tělocvičny
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67

Trampolíny 
Liberec, o.s. 

Závod Českého a 
Žákovského poháru ve 
skocích na trampolíně 

18.10.2014 Liberec 63 100 23 800 23 800 technické zajištění, zdravotní dozor, 
pronájem haly, autodoprava 
(trampolín), pronájem ozvučení, 
propagace

68

Trampolíny 
Liberec, o.s. 

Mistrovství ČR družstev 
ve skocích na trampolíně 

19.10.2014 Liberec 28 000 18 300 18 300 technické zajištění, zdravotní dozor, 
pronájem haly, autodoprava 
(trampolín), pronájem ozvučení, 
propagace

69
Trampolíny 
Liberec, o.s. 

I. Závod o libereckého 
skokana

21.2.2015 Liberec 32 200 15 000 0 technické zajištění, zdravotní dozor, 
pronájem haly, podium, stoly, židle 

Celkem      20 616 085 Kč   2 083 660 Kč      565 260 Kč 
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Místo konání 
pořádané 
akce 

Výše celkových 
náklad ů

Výše 
požadované 

dotace

Návrh správní 
rady

Kč Kč Kč

1

Okresní rada 
Asociace školních 
sportovních klubů 
Liberec 

Sportovní činnost 
školních sportovních 
klubů na území města 
Liberec

leden - prosinec 
2014

Liberec 100 000 100 000 100 000 sportovní nářadí a náčiní pro ŠSK na 
území města Liberec 

2

TJ Lokomotiva 
Liberec 1

Ostatní podpora sportu - 
Oprava minibusu 

srpen - září 
2014

Liberec 45 000 40 000 35 000 oprava autobusu 

Celkem           145 000 Kč      140 000 Kč      135 000 Kč 

Tabulka návrhu správní rady sportovního fondu SML n a přidělení dotací ze sportovního fondu na ostatní (další)  podporu 
sportu

Žadatel Název akce Termín 
pořádané akce

Účel dotace

1/1
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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. 5/2014 
z jednání správní rady sportovního fondu 

konané dne 30. června 2014 
 
 
Přítomni:   
R. Šotola, Bc. D. Vízková, Ing. Vl. Vojtíšek, P. Samšiňák  
Omluveni:  A. Švejdová, M. Bošek, B. Svatošová   
 
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  
 
a) Přidělení dotací na veřejné jednorázové, náborové a propagační akce v rámci 6. kola 
roku 2014 
Dne 26. června 2014 se uskutečnila uzávěrka 6. kola na veřejné jednorázové, náborové a 
propagační akce pro časové období od 1. října 2014 do 28. února 2015. 
Na odbor sportu a cestovního ruchu bylo doručeno celkem 69 žádostí. Celkové náklady 
organizací dosáhly výše 20,616.085 Kč, z toho výše požadované dotace činila 2, 083.660 Kč. 
 
U 36 žádostí č. 2, 3, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 
36, 37, 38, 41, 45, 50, 51, 53, 57, 61, 62, 64, 65 a 69 shledali členové správní rady 
sportovního fondu nedostatky především v nesplnění parametrů pro jednorázové sportovní 
akce a v požadovaném účelu dotace (viz příloha č. 4). U těchto žádostí podali členové správní 
rady sportovního fondu návrh na nepřidělení dotací ze sportovního fondu. Návrh byl 
jednomyslně přijat 
U zbývajících 33 žádostí podali členové správní rady návrh na přidělení dotací v celkové výši 
565.260 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 hlasů 

                                 proti   0 hlasů 
 zdržel se   0 hlasů 

 
Návrh byl přijat. 
 
 
 
 
b) Přidělení dotací na ostatní (další) podporu sportu 
Ve smlouvách s příjemci dotace nebude uvedena minimální výše spolufinancování projektu 
ve výši 20 % (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 2 projednávaných žádostí podali členové správní rady návrh na přidělení dotací v celkové  
výši 135.000 Kč, na základě doporučení příslušného náměstka primátorky, dle schválených 
pravidel (viz přílohy č. 2 a č. 3). 
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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 

 
 
 
V Liberci, 30. června 2014  
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapsala: Renata Sobotková      Roman Šotola, v. r.  
   tajemnice správní rady        předseda správní rady sportovního fondu  


