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Tisková zpráva
Město Liberec podpořilo sportování dětí a
mládeže pěti miliony Kč
Liberecké sportovní organizace pracující s dětmi a mládeží budou čerpat prostředky z rozpočtu
města v souhrnné výši téměř pět milionů korun. Oficiální schvalovací proces byl završen ověřením
usnesení ze zasedání červnového zastupitelstva města o přidělení dotací sportovním organizacím.
Město tak podpořilo zejména pravidelnou sportovní činnost dětí a mládeže v klubech,
které navštěvuje téměř osm tisíc mladých sportovců.
Na 53 libereckých sportovních organizací, klubů a tělovýchovných jednot využilo
zveřejněné výzvy a podaly si žádost do sportovního fondu města Liberec. Žadatelé jsou
zástupci nejrůznějších druhů sportu, nejčetněji jsou děti a mládež zastoupeny ve
florbalovém klubu FBC Draci (730 členů), dále v tělovýchovné jednotě TJ Lokomotiva
Liberec 1 (506 členů), A-styl Liberec o. s. (495 členů), TJ Bílí Tygři Liberec (314 členů),
TS Takt Liberec (289 členů) a další (viz tabulka v příloze). Celkovou částkou
4 977 465 Kč bylo podpořeno 6 430 pravidelně soutěžících, 1 157 rekreačních a 220
tělesně postižených mladých sportovců.
„Těší mne, že zastupitelé podpořili návrh na přidělení dotací pro mladé sportovce.
Podpora sportování dětí a mládeže má příznivý vliv na všestranný rozvoj osobnosti
a přispívá nejen ke sportovním výkonům, ale také ke zlepšení zdraví a sociální úrovně
celé společnosti. Podporou sportu z veřejných prostředků předcházíme negativním vlivům
drog a jiných návykových látek u nejvýše rizikové skupiny, tj. dětí a mládeže,“ řekl
náměstek primátorky pro sport Jiří Rutkovský.
Dalších 1 500 000 Kč pak míří na údržbu a opravu sportovišť ve vlastnictví
tělovýchovných jednot a klubů. V této oblasti uspělo dohromady 25 žádostí.
Dotace pak poputují i na ostatní podporu sportu, která spočívá např. v účasti sportovců
na významných sportovních akcích konaných mimo území města Liberce, na podporu
úspěšných sportovců či na akce s nadregionálním významem. V tomto případě navrhla
správní rada Sportovního fondu vyhovět 11 žádostem, mezi které doporučila rozdělit 185
000 Kč. Ve Sportovním fondu bylo pro letošní rok k dispozici dohromady 10 000 000 Kč.
Dotace jsou rozdělovány na základě usnesení zastupitelstva.
„V souvislosti se změnou zákona „o loteriích“, kdy původně rozdělované prostředky ze
státního rozpočtu přešly zcela do rozpočtu měst a obcí, se nám letos v lednu podařilo
navýšit rozdělovanou částku ve sportovním fondu z cca 4 mil. Kč na 10 mil. Kč. Přestože
je to navýšení podstatné, neodpovídá ještě potřebám sportovců v Liberci a není tím zcela
sanován výpadek financování libereckého sportu ze státního rozpočtu,“ doplnil náměstek
Jiří Rutkovský.

Kontakt pro média:

Pavel Chmelík
odbor sportu a cestovního ruchu
Statutární město Liberec
nám. Dr. E. Beneše 1; Liberec 1
mobil: +420 731 681 090
tel.: +420 485 243 175
e-mail: pavel.chmelik@magistrat.liberec.cz
www.liberec.cz, www.visitliberec.eu

