STATUTÁRNÍ MĚSTO
LIBEREC

2. zasedání zastupitelstva města dne: 17. 2. 2011
Bod pořadu jednání:

Návrh správní rady sportovního fondu na přidělení dotací ze Sportovního fondu
Statutárního města Liberec pro 1. kolo roku 2011

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
Projednáno:

Mgr. Pavel Kalous
v 2. mimořádné RM dne 14.2.2011

Poznámka:
Předkládá:

Mgr. Jan Korytář v. r.
primátor města
Roman Šotola, předseda správní rady sportovního fondu

Návrh usnesení
Zastupitelstvo města po projednání
schvaluje
návrh správní rady sportovního fondu na přidělení dotací ze Sportovního fondu Statutárního
města Liberec v 1. kole roku 2011 na veřejné jednorázové, náborové a propagační akce
v celkové výši 849.700,- Kč (jmenovitě uvedené v příloze č. 1)

a

ukládá

Bc. Zuzaně Kocumové, náměstkyni primátora
a) zajistit seznámení všech žadatelů 1. kola poskytnutých dotací ze sportovního fondu
v roce 2011 s usnesením Zastupitelstva města Liberec;
T: neprodleně
b) zajistit uzavření smluv o poskytnutí dotací ze Sportovního fondu Statutárního města
Liberec na základě uzavřených smluv mezi SML a žadateli.
T: červen 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.
Dne 9. února 2011 se uskutečnilo 1. jednání Správní rady Sportovního fondu města Liberce
(dále jen SRSF). Dle platného statutu Sportovního fondu města Liberce si členové správní
rady na svém prvním jednání volí předsedu. Přítomní členové správní rady zvolili za předsedu SRSF pana Romana Šotolu (viz. zápis č. 1/2011 – příloha č. 3).
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.
SRSF navrhla přibližné rozdělení finančních prostředků v rámci 5 kol takto:
1. kolo - veřejné jednorázové, náborové a propagační akce

850.000, -Kč

2. kolo - pravidelná sportovní činnost

1, 700.000 ,-Kč

3. kolo – úspěšná reprezentace města

250.000,-Kč

4. kolo – částečné pokrytí investičních nákladů sportovních organizací

750.000,-Kč

5. kolo - veřejné jednorázové, náborové a propagační akce

850.000,-Kč

Předseda SRSF nechal hlasovat o rozdělení finančních prostředků :

pro
6 hlasů
proti
0 hlasů
zdržel se 0 hlasů

Projednání znění Základních pravidel na přidělení dotací v roce 2011
Členy SRSF bylo navrženo zachování 5 vyhlašovaných kol pro přidělení dotací ze sportovního fondu. O termínu uzávěrky 1. kola na veřejné jednorázové a náborové akce byla rada města informována na svém jednání dne 11.1.2011. Pro ostatní 4 vyhlášená kola byly navrženy
tyto termíny uzávěrek:
2. kolo – na pravidelnou sportovní činnost
v období od 1. ledna 2011 do 31. prosince 2011 s uzávěrkou 15. března 2011
3. kolo – na úspěšnou reprezentaci města
v období od 1. ledna 2010 do 31. prosince 2010 s uzávěrkou 23. února 2011
4. kolo – na částečné pokrytí investičních nákladů sportovních organizací
v období od 1. ledna 2011 do 31. prosince 2011 s uzávěrkou 1. 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
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Předseda SRSF nechal o návrhu hlasovat:

pro
6 hlasů
proti
0 hlasů
zdržel se : 0 hlasů

Přidělení dotací na veřejné jednorázové, náborové a propagační akce v 1. kole 2011
Dne 31. ledna 2011 proběhla uzávěrka 1. kola na veřejné jednorázové, náborové a propagační
akce pro časové období od 1. března 2011 do 31. srpna 2011. SRSF projednávala 120 doručených žádostí, které byly přijaty v řádném termínu.
Celkové náklady organizací dosáhly výše 29,538.528,- Kč, z toho výše požadované dotace
činila 4,580.650,- Kč.
U 59 žádostí č. 1, 2, 7, 8, 13, 14, 15, 16, 18, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38,
39, 40, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 67, 68, 69, 70, 74, 77, 82, 85, 86,
87, 91, 102, 106, 107, 108, 110, 112, 113, 116, 119 a 120 shledali členové správní rady nedostatky především v nesplnění parametrů pro jednorázové sportovní akce a v požadovaném
účelu dotace. U těchto žádostí podali členové SRSF návrh na nepřidělení dotace ze sportovního fondu. Návrh byl jednomyslně přijat.
U zbývajících 61 žádostí podali členové správní rady návrh na přidělení dotací v celkové výši
849. 700,- Kč.
pro
6 hlasů
Předseda SRSF nechal hlasovat o přidělení dotací :
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 nepřidělení. S žadateli, jimž bude schválena konkrétní částka, bude sepsána Smlouva o poskytnutí
dotace ze sportovního fondu.
Přílohy
č.1 - Tabulka návrhu správní rady na přidělení dotací na veřejné jednorázové, náborové
a propagační akce
č.2 - Základní pravidla pro přidělování dotací ze Sportovního fondu Statutárního města
Liberec pro rok 2011
č.3 - Zápis č. 1/2011 z jednání správní rady konaného dne 9. února 2011
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Příloha č. 1

Tabulka žádostí o poskytnutí dotací ze sportovního fondu pro 1. kolo roku 2011
na veřejné jednorázové, náborové a propagační akce (s termínem konání od 1.3.2011 do 31.8.2011)

1

Žadatel

Název akce

A.S.A. Turnov

24 hodin MTB

Aldebaran - letní dětské
tábory, o.s.
Atletický klub AC Slovan
3
Liberec, o.s.
2

Termín pořádané
Výše
Výše
Návrh na
akce celkových požadované
Účel dotace
dotaci
nákladů
dotace
Kč
Kč
Kč
10.-12.6.2011
690 000
155 000
0 reklamní kampaň, pronájmy, zápůjčky, logistické zabezpečení

Letní dětský tábor Aldebaran

16.7.-30.7.2011

527 000

30 000

Ve stopách atletických mistrů

7.6.2011

8 500

4 000

0 stravování
2 000 propozice, propagace, zdravotní dozor

4

Atletický klub AC Slovan
Liberec, o.s.

Liberecký půlmaratón a Lidový běh

26.6.2011

30 000

12 000

Atletický klub AC Slovan
Liberec, o.s.

Běh olympijského dne

22.6.2011

15 500

7 500

4 000 propozice, propagace, zdravotní dozor

5

Atletický klub AC Slovan
Liberec, o.s.
Dance4you Liberec, o.s.

Memoriál Zuzany Krejčové

8.5.2011

43 500

13 500

4 500 propozice, propagace, zdravotní dozor

Kill the floor

28.5.2011

26 240

8 250

DDM Větrník Liberec,
příspěvková organizace

Nekciáda na přehradě

11.6.2011

20 000

10 000

DOCTRINA - sportovní
klub o.s.
10 DRACI FBC Liberec, o.s.

Golfový den pro děti

červen 11

49 000

25 000

6.-8.5.2011

99 000

60 000

10 000 propagace, pronájem hal

11

DRACI FBC Liberec, o.s.

FLOOR FEST 2011

8.-10.7.2011

210 000

120 000

35 000 propagace, pronájem hal

12

DRACI FBC Liberec, o.s.

Liberec Open 2011

13.-15.5.2011

70 000

60 000

20 000 propagace, pronájem hal

Letní olympiáda pro mládež

březen 11

45 000

15 000

0 pronájem sportovišť, propagační materiály, technické
zabezpečení, instruktoři, lektoři, ceny, organizátoři, sportovní
výstroj a výzbroj

Jarní plavecké závody pro mládež

květen 11

33 000

11 000

0 pronájem bazénu, propagační materiály, technické
zabezpečení, instruktoři, lektoři, ceny, organizátoři, sportovní
výstroj a výzbroj

6

7

8
9

Erika Vtípilová Kultura
13 Pohybu

14

Erika Vtípilová Kultura
Pohybu

Floorball n.1 Cup 2011

1/9

6 000 propozice, zdravotní dozor, pronájem dopravního značení

0 sada pohárů (1.-3. místo, včetně štítků), medaile (1.-3. místo,
včetně štítků a stuh), 3 ks rámečků na diplomy, nákup lina jako
taneční povrch, potisk lina
0 materiálové a nemateriálové náklady
4 000 organizační zajištění, lektoři, rozhodčí, green fee, propagace
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Erika Vtípilová Kultura
Pohybu

Sportovní den s ochutnávkou různých
druhů letních sportů pro mládež

červen 11

35 000

12 000

15

Erika Vtípilová Kultura
Pohybu

Sportovní den s ochutnávkou různých
druhů cvičení pro mládež a dospělé

duben 11

25 000

9 000

16

FC Slovan Liberec, a.s., tým Propagace dívčího fotbalu
žen

květen - červen 2011

30 000

15 000

FC Slovan Liberec, o.s.

červenec, srpen 2011

98 000

98 000

25.6.2011

65 000

35 000

30 000 propagace, technické zabezpečení, organizační náklady

Grácie, o.s.

Letní tréninkové výcvikové tábory
dorosteneckých a žákovských
družstev
Sportovní odpoledne II. s Bárou
Špotákovou
Cvičíme se Shiatsu

březen - srpen 2011

174 000

93 000

10 000 pronájem sálu

Grácie, o.s.

Cvič jinak!

březen až srpen 2011

95 000

59 000

0 propagace (grafické, fotografické a tiskové práce, reklamní
plochy, inzeráty), technické zabezpečení, lektroné (hostující
lektoři), pronájem sálu

HANDISPORT Liberec

OME INAS Europe v přespolním
běhu, MČR v přespolním běhu

6.4.- 10.4.2011

646 150

90 650

ChrisFromParis

Liberec Run-Up 2010

9.6.2011

451 500

60 000

0 pronájem stadionu, časomíry, ubytování a stravování
rozhodčích, pořadatelů, přeprava materiálu, zahajovací a
závěrečný ceremoniál, odměny (rozhodčí, hlavní organizátor 20 osob), diplomy, medaile
0 platy rozhodčím, technické zabezpečení

Inlajn.CZ, o.s.

Bohemia Inline 2011

27.-28.8.2011

200 000

120 000

Inlajn.CZ, o.s.

LIPO - Liberecký Inline Pohár /
středeční inline

1.4. - 30.9.2011

63 000

36 000

Sportovní den - Hurá prázdniny !!!

25.6.2011

45 000

31 000

Sportovní odpoledne s čarodějnicemi

30.4.2011

58 000

38 000

Jan Skalník, koupaliště
Vápenka

Dětský den se sportem

28.5.2011

65 000

35 000

Jezdecký klub Liberec

Jarní skokové závody

21.5.2011

47 600

35 450

10 000 hlavní rozhodčí, rozhodčí, pronájem chemického WC,
lékařská a veterinární služba

Jezdecký klub Liberec

Pohár města Liberec - Memoriál
Heleny Krásové

20.-21.8.2011

63 400

52 900

18 000 hlavní rozhodčí, rozhodčí, lékařská a veterinární služba,
pronájem chemického WC

17

18

19
20

FK Krásná Studánka

21

22

23
24
25

Jan Skalník, koupaliště
Vápenka
Jan Skalník, koupaliště
27
Vápenka
26

28

29

30
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0 pronájem prostoru, propagační materiály, technické
zabezpečení, instruktoři, lektoři, ceny, organizátoři, sportovní
výstroj a výzbroj
0 pronájem prostoru, propagační materiály, technické
zabezpečení, instruktoři, lektoři, ceny, organizátoři, sportovní
výstroj a výzbroj
8 000 náborové akce, náborový fotbalový turnaj, propagace
0 pronájem sportovišť

25 000 zdravotnický dozor, pronájem areálu, pronájem mobilních
toalet a plůtků pro zajištění bezpečnosti diváků a účastníků
7 000 zdravotnický dozor Červený kříž, pronájem areálu
0 sportovní soutěže (obsluha, ceny),propagace akce, ostraha
bazénu, obsluha reprodukované hudby
0 obsluha sportovních soutěží, ohňostroj, ceny na sportovní
soutěže, propagace akce, sportovní náčiní
0 obsluha sportovních soutěží, ceny do soutěže, ukázky sportů,
propagace akce, diplomy, obsluha reprodukované hudby
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31
32

33

Jezdecký klub Liberec

Dětský den u koní

28.5.2011

30 000

22 000

Jezdecký klub Liberec

Hobby závody

18.6.2011

23 500

15 000

Jezdecký klub Sever Liberec Nábor do Jezdeckého klubu Sever
Liberec

1.3.-31.8.2011

16 000

12 000

Jezdecký klub Sever Liberec Sportovní odpoledne pro děti

28.5.-5.6.2011

7 000

4 000

4.6.2011

108 000

63 000

1.5.2011

13 000

6 000

0 pozvánky,plakáty, diplomy, vybavení závodu (vzduchovka,
diabolky, lana, přístřešek), ceny pro vítěze, propagace v tisku

2.4.2011

4 500

2 000

0 pronájem tělocvičen, pozvánky, plakáty, diplomy

17.12.2011

4 500

2 000

0 pronájem tělocvičen, pozvánky, plakáty, diplomy

5.6.2011

10 500

4 000

0 propagace (letáky v MHD), technické zabezpečení (tisk letáků,
sportovní náčiní)

7.-8.5.2011

24 500

9 500

0 pronájem prostor, technické zabezpečení (pomůcky k
jednotlivým disciplínám, tisk), odměny (hračky, deskové hry,
sportovní náčiní), rozhodčí

19.-22.5.2011

8 509 000

300 000

29.-30.4.2011

45 000

15 000

květen - červen 2011

57 000

43 000

26.3.2011

12 000

9 000

1.5.-30.6.2011

93 000

68 000

34

Judoclub Liberec

Mezinárodní velká cena Liberce v
judu (žákovské a dorostenecké
kategorie)
Junák - svaz skatů a skautek Kotorský závod - 29. ročník
36 ČR, přístav FLOTILA
Liberec
Junák - svaz skautů a
Velikonoční turnaj roverů a rangers "
O velikonočního kanára " v odbíjené
37 skautek ČR, 10. přístav
vodních skautů Maják
Liberec
Junák - svaz skautů a
Vánoční turnaj roverů a rangers " O
35

skautek ČR, 10. přístav
38
vodních skautů Maják
Liberec

zlaté prase" v odbíjené

Junák - svaz skautů a
skautek ČR, středisko
"STOPA" Liberec
Junák - svaz skautů a
40 skautek ČR, středisko
"STOPA" Liberec

Sportovní odpoledne pro děti
základních škol

39

41

Karate 2011, o.s.
Klub aktivních vozíčkářů

42

Svojsíkův závod 2011

Mistrovství světa v karate WKC
seniorů 2011
Memoriál Josefa Koštejna - turnaj ve
stolním tenise vozíčkářů

43

Klub českých turistů Jizersko-Ještědská oblast

Nábor a školení nových značkařů
Klubu českých turistů

44

Klub mládeže stolního
tenisu Liberec

Velikonoční turnaj mládeže ve
stolním tenise

Liberec Handball

Mezinárodní házenkářský turnaj
MegaMini Liberec 2011

45
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0 propagace, kopírovací práce, technické zabezpečení,
doprovodný program
0 kokardy, technické zabezpečení, pronájem letákové plochy,
propagace, rozhodčí
0 propagace (letáky, papíry, tisk, výlep), technické zajištění
(stavba překážek, technický dozor), webové stránky, pořadatelé
0 propagace (pozvánky, papír, tvorba), výlep, pořadatelé,
technické zajištění
11 000 doprava materiálu, propagace, nájem sportovní haly,
rozhodčí, zdravotní dozor

10 000 sanita, zdravotnické služby, zdravotnický materiál
15 000 rozhodčí, pořadatelé, sběrači míčků, technické zabezpečení,
pronájmy, doprava, propagace, pozvánky
3 000 zdravotní zabezpečení
6 000 pronájem haly 2x7 hodin (dva dny), technické zabezpečení
10 000 pronájem sportovní areálu, zdravotní zabezpečení
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Liberec Handball

Liberecké školní ligy miniházené

1.3.-30.6.2011

54 900

41 900

Mgr. Ilona Šulcová ILMA

Mistrovství České republiky speciál
coule dance
Den zdraví
Sportovní víkend pro děti

11.-12.6.2011

600 000

70 000

březen 11
březen - červenec
49
2011
Osobní asistence - Pro život, Mimořádné sportovní akce - Jachting - červen až září 2011
o.p.s.
kajutové plachetnice

3 000
3 800

2 000
3 300

86 500

76 500

46
47
48

Mgr. Michal Ondrej
Mgr. Michal Ondrej
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55

47 000

37 000

0 zajištění přepravy vozíčkářů, propagace, letáky, diplomy,
publicita, média, pronájem prostor bowlingu, kuželny,
zapůjčení obuvi (osobní pomůcky), odměny - ceny za
umístění, asistence, instruktor, zdravotník, proškolení
bezpečnosti, zapůjčení výpočetní techniky pro účely
zpracování výsledků a následné uložení na disk, výroba DVD,
trenéři, rozhodčí, odborný dohled

Osobní asistence - Pro život, Mimořádné sportovní akce - střelba
o.p.s.
ze vzduchových zbraní

červen, srpen 2011

36 000

26 000

0 pronájem střelnice, zapůjčení zbraní, osobní ochranné
pomůcky do uší, zajištění přepravy vozíčkářů, náboje, diabolky,
střelecké oblečení, trenéři, rozhodčí, proškolení
bezpečnosti,letáky, propagace, tiskoviny, propozice, diplomy,
záznam na CD, zdravotník, zdravotní zabezpečení, zapůjčení
výpočetní techniky pro účely vypracování letáků, propozic
včetně trasy, diplomů

27.-28.8.2011

25 000

21 000

0 letadlo AeČR (pohonné hmoty), tiskoviny,propagace

3.-4. 7.2011

26 000

23 000

0 letadlo AeČR (pohonné hmoty), tiskoviny,propagace

28.5.2011

50 000

35 000

10 000 zdravotník, pronájem sociálního zařízení.
12 000 pronájem tělocvičen a šaten,

Parateam Liberec

OPEN soutěž parašutistů

Parateam Liberec

Soutěž parašutistů JEŠTĚDSKÝ
POHÁR

Patriots Liberec

Stříbrný superpohár v T-ballu

Patriots Liberec

Liberecký T-ball (4. ročník
meziškolního turnaje pro děti prvního
stupně ZŠ)

2.3.2011

45 000

25 000

Patriots Liberec

Amatérský slow pitch turnaj pro
širokou veřejnost

9.4.2011

30 000

15 000

56

57

0 pronájem tělocvičny, propagace akce (tisk a výlep letáků)
0 pronájem gymnastické haly (2 x 1,5 hodiny), pronájem haly
(trampolíny Patrman)
0 pronájem kajutové plachetnice, osobní ochranné pomůcky
(plovací vesty), zajištění přepravy handicapovaných, zdravotní
zabezpečení (vodní záchranná služba, zdravotník), letáky,
propagace, tiskoviny, záznamy fota na CD a vytvoření DVD,
kapitáni kajutově plachetnice, proškolení bezpečnosti,
zapůjčení výpočetní techniky pro účely vypracování letáků,
propagace, tiskovin včetně trasy cesty na akce a vodní trasy
(plavební dráhy)

duben, srpen 2011

52

54

5 000 propagace

Osobní asistence - Pro život, Mimořádné sportovní akce - bowling,
o.p.s.
kuželky
51

53

20 000 pronájmy, propagace akce, převoz materiálu, zdravotní
zabezpečení ozvučení a výpočetní technika
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0 nákup materiálu a vybavení, reklama a propagace, zajištění cen
pro vítěze (trofeje a drobné věcné ceny)
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11.6.2011

170 000

70 000

9.7.,6.8.,14.8.2011

95 000

53 000

2.5.2011

10 500

5 500

SBP - Zaviko International, Liberecko bez předsudků 2011
s.r.o.

3.5., 4. 5. 2.6. 2011

490 538

50 000

Severočeský Metropol, a.s. Sportem proti obezitě

červenec - prosinec
2011
28.8.2011

175 000

175 000

81 000

20 000

9.-16.7.2011
4.6.2011

108 000
31 000

26 000
11 000

květen , srpen

25 000

15 000

Slavia Liberec orienteering 1. závod okresního kola přeboru škol,
veřejný náborový závod v
67
orientačním běhu

3.5.2011

10 000

10 000

0 aktualizace mapy - Horní Hanychov, práce v terénu a
digitalizace, tisk map s tratěmi, propagace, příprava a
technické zabezpečení, materiál, pronájem elektronického
zařízení (SportIdent)

Slavia Liberec orienteering 2. závod okresního kola přeboru škol,
veřejný náborový závod v
68
orientačním běhu

10.5.2011

10 000

10 000

0 aktualizace mapy - Králův Háj, práce v terénu a digitalizace,
tisk map s tratěmi, propagace, příprava a technické
zabezpečení, materiál, pronájem elektronického zařízení
(SportIdent)

Slavia Liberec orienteering 3. závod okresního kola přeboru škol,
veřejný náborový závod v
69
orientačním běhu

3.5.2011

10 000

10 000

0 aktualizace mapy - Cvičák, práce v terénu a digitalizace, tisk
map s tratěmi, propagace, příprava a technické zabezpečení,
materiál, pronájem elektronického zařízení (SportIdent)

58
59

Pavel Jakubec A - STYL
Liberec
Plochá dráha v AČR

Podještědské gymnázium,
s.r.o.
60

A - STYL SHOW - Virtualita
MČR dětí 125 seriál závodů
Memoriál Zuzany Krejčové - běžecký
závod středních škol Libereckého
kraje

61

62

SHD Karlinky

Velká noční soutěž

SHD Karlinky
SHD Karlinky

Letní dětský tábor SHD Karlinky
Karlinský H-faktor

63
64
65

66

SK KARATE SHOTOKAN Jednorázové náborové a propagační
Liberec
akce
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0 pronájem Tipsport Arény
10 000 lékařská služba, sanita, činovník životního prostředí, hasiči,
0 pronájem stadionu, propagační materiály

0 základní sportovní vybavení (rozlišovací dresy, míče, pomůcky
pro sportovní a atletickou všestrannost), ocenění účastníků
(ceny SBP, diplomy), ocenění jednotlivců, zdravotnická
asistence, přeprava materiálu, prezentace a PR projektu (letáky
A3,A4, pravidla SBP)
0 prezentace akce v novinách Severočeský, podpora na
internetovém portále, distribuce novin do škol
0 propagace, technické zabezpečení soutěže (centrála, soutěžní
pomůcky, atd.), pronájem areálu (voda, elektřina)
0 pronájem areálu, propagace
11 000 propagace, technické zabezpečení soutěže (úprava hřiště,
centrála, soutěžní pomůcky, atd)
7 500 propagace (květen, srpen)
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Slavia Liberec orienteering Krajské a okresní finále přeboru škol,
veřejný náborový závod v
70
orientačním běhu

19.5.2011

10 000

10 000

0 aktualizace mapy - Žulák, práce v terénu a digitalizace, tisk
map s tratěmi, propagace, příprava a technické zabezpečení,
materiál, pronájem elektronického zařízení (SportIdent)

1.5.2011

268 000

80 000

15 000 pronájem areálu a sociálního zařízení

28.5.2011

145 000

38 000

10 000 pronájem areálu a sociálního zařízení
26 000 propagace (rádio - reklama), tisk

71

SpinFit Liberec

Maratón OKOLOLIBERCE

72

SpinFit Liberec

Bikeatlon 2011

73

Sport Aerobic Liberec, o.s. Prázdninový pohár 2011- náborová
akce

červen 11

34 000

26 000

Sport Aerobic Liberec, o.s. Letní výcvikový a školící Aerobic
camp 2011
Sportovní klub Ještěd
Nábor pro akrobatické lyžování

srpen 11

106 000

30 000

květen až července
2011

22 300

9 300

9 300 reklamní letáky, tiskoviny, pronájem tělocvičny, sportoviště
TUL, sportoviště Štíty
15 000 nájem (hala, tělocvična), technické zajištění, zvukotechnika

74

75

0 propagace (rádio, tisk), zabezpečení tréninkových prostor

Sportovní klub moderní
76 gymnastiky Liberec

Oblastní přebor v základním a
kombinovaném programu moderní
gymnastiky

22.5.2011

38 650

22 100

Sportovní klub stolního
tenisu Liberec
Sportovní klub stolního
78 tenisu Liberec

Mistrovství Evropy veteránů ve
stolním tenisu 2011
Český pohár vozíčkářů ve stolním
tenisu 2011

20.-25.6.2011

10 065 000

500 000

4.6.2011

56 350

33 000

33 000 pronájem prostor, pronájem sportovního vybavení (zejména
speciální bezbariérové stoly), rozhodčí, sběrači míčků

12.3.2011

21 500

15 600

13 200 pronájem bazénu (4 dráhy na 6 hodin)

3.6.2011

7 700

6 700

duben 11

45 000

35 000

77

Sportovní plavecký klub
Liberec

Liga 4 měst - plavecké čtyřutkání

79

80

Sportovní plavecký klub
Liberec

Veřejné plavecké závody dětí a
mládeže

81

Sumó klub - SUMÓ Liberec Rozvoj bojových sportů SUMÓ,
SAMBO a COMBAT SAMBO

82

Taneční skupina TAKT
Liberec, o.s.

Léto s taktem

21.-27.8.2011

240 500

136 500

83

Taneční skupina TAKT
Liberec, o.s.

TAKT nábor

21.6.2011

8 700

4 400
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0 pronájem hal

5 500 pronájem bazénu (4 dráhy na 2,5 hodiny)
13 000 pronájem objektu
0 nájem sportovního zařízení, technické zajištění, propagace, tisk
propagačního materiálu, lektoři
4 400 nájem, realizační tým, propagace, tisk
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Taneční skupina TAKT
Liberec, o.s.
Taneční skupina TAKT
Liberec,
o.s.
85

25.6.2011

35 800

17 100

Letní hrátky s Taktem - příměstský
tábor turnus č. 1

18.7.-22.7.2011

40 000

21 100

0 nájem, realizační tým, propagace (výlep), tisk (letáčků,
plakátů, diplomů), administrativní potřeby (papír, barva do
tisku), výtvarné potřeby

Taneční skupina TAKT
Liberec, o.s.

Letní hrátky s Taktem - příměstský
tábor turnus č. 2

8.8.-12.8.2011

40 000

21 100

0 nájem, realizační tým, propagace (výlep), tisk (letáčků,
plakátů, diplomů), administrativní potřeby (papír, barva do
tisku), výtvarné potřeby

Taneční skupina TAKT
Liberec, o.s.

17.SHOW (celovečerní představení)

12.6.2011

221 400

95 200

0 nájem, baletizol (taneční povrch), propagace (výlep), tisk
(letáčků, plakátů, programu), administrativní potřeby (papír,
barva do tisku), moderátor, světla, zvuk, led pásy, projekce,
kamery (přenos, záznam), hosté (honorář), identifikační
systémy, efekty - ohňostroj, spot (přenos reklamy)

TJ Dynamo Liberec

Náborové turnaje v hraní kuželek

16.3.,13.4.,18.5,
15.6.2011
16.7.,20.8.2011

4 800

3 600

9 000

7 000

11.-12.6.2011

73 000

48 000

28.5. - 30.6.2011

41 000

21 000

23.4.2011

11 000

8 000

21.-22.5.2011

22 000

16 000

10 000 rozhodčí dle směrnic ČBF,zpracování výsledků, pronájem
techniky

3.-5.6.2011

39 000

33 000

14.5.2011

14 000

10 000

23.-24.4.2011

74 000

51 000

30.4.2011

65 000

41 000

26 000 rozhodčí dle směrnic ČBF, propagace (plakáty, bulletiny),
zpracování výsledků, pronájem techniky
10 000 pronájem místnosti, rozhodčí, propagace akce, pronájem
výpočetní techniky a šachového zařízení
35 000 pronájem výpočetního a prezentačního zařízení, rozhodčí,
pásky na připevnění planší na podlahu, propagace akce,
zdravotní zabezpečení turnaje, pronájem registračního zařízení
a planší
25 000 pronájem výpočetního a prezentačního zařízení, rozhodčí,
pásky na připevnění planší na podlahu, propagace akce,
zdravotní zabezpečení turnaje, pronájem registračního zařízení
a planší

84

86

Taneční liga s Taktem

87

88

TJ Dynamo Liberec - oddíl Veřejné lukostřelecké dny pro mládež
lukostřelců
TJ Lokomotiva Liberec I.
Finále Mistrovství ČR 2011 - šerm
fleret a kord seniorek a seniorů,
90
jednotlivci a družstva
89

91

TJ Lokomotiva Liberec I.

Náborová akce - šermířský oddíl

TJ Lokomotiva Liberec I.

Velikonoční turnaj v basketbale
mladších minižákyň

TJ Lokomotiva Liberec I.

Turnaj v basketbale starších a
mladších dorostenek

TJ Lokomotiva Liberec I.

Mezinárodní turnaj v basketbale U20

TJ Lokomotiva Liberec I.

Ještědský šachový turnaj

TJ Lokomotiva Liberec I.

Ještědský pohár 2011 - 60. ročník
mezinárodního turnaje v šermu

TJ Lokomotiva Liberec I.

Liberecký fleret - 2. ročník

92

93
94
95

96

97
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8 700 nájem, propagace (výlep), hudba

3 600 pronájem kuželny včetně šaten
7 000 materiál na terčovnice, polystyren, isol.desky, spotřební
lukostřelecký materiál
33 000 pronájem výpočetního a prezentačního zařízení, rozhodčí,
pásky na připevnění planší na podlahu, zdravotní zabezpečení
turnaje
0 pronájem prezentačního zařízení,pronájem šermířského
simulátoru, propagace akce
8 000 rozhodčí dle směrnic ČBF, pronájem tělocvičny
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TJ Lokomotiva Liberec I.

Jizerské vejšlapy 37. ročník

28.5.2011

15 000

13 000

99

TJ Lokomotiva Liberec I.

Ještěd 2011 - turistický pochod

11.6.2011

4 500

3 500

100

TJ Lokomotiva Liberec I.

Memoriál Karla Blaževiče

23.-24.4.2011

28 000

18 000

11 000 pronájem kuželny

TJ Lokomotiva Liberec I.

Veřejný závod v kuželkách pro školní
mládež

19.4.2011

18 000

12 000

6 000 pronájem kuželny

TJ Lokomotiva Liberec I.

O pohár Lokomotivy Liberec dorostenky házená

16.-14.4.2011

50 000

22 500

TJ Lokomotiva Liberec I.

Náborový turnaj v házené minižactvo

14.-15.5.2011

47 500

21 500

16 500 pronájem hal, dovoz házenkářských branek, rozhodčí,
zdravotník

TJ Lokomotiva Liberec I.

O pohár Města Liberce - starší žačky
házená
Jarní plavecké závody mládeže

12.-13.3.2011

79 000

36 000

27.- 28. 5. 2011

20 000

15 000

36 000 pronájem hal, rozhodčí, propagace, zdravotník, pronájem
výpočetní techniky + ozvučení
14 000 nájemné za bazén, technické zajištění (zdravotní služba)

Kdo hraje tenis, nezlobí

25.4.-7.5.2011

15 000

9 000

0 propagace, sportovní materiál, uzavření areálu + technické
zabezpečení

Boxem proti kriminalitě

2.-4.6.2011

10 000

6 000

0 propagace, sportovní materiál, pronájem

srpen 11

149 400

52 400

0 pronájem haly, badmintonové míče, jednotná trika pro
účastníky akce

srpen 11

30 000

25 000

10 000 výroba a roznos plakátů, technické zabezpečení akce
(ozvučení, materiál, sportovní pomůcky), ceny a odměny do
soutěží pro děti, pamětní deska (výroba a umístění)

98

101
102

103
104

TJ Slávia Liberec - oddíl
plavání
TJ Slovan Liberec - tenis,
106
box, turistika
105

107

TJ Slovan Liberec - tenis,
box, turistika
TJ Slovan Vesec

108

TJ Sokol Ruprechtice
109

110

TJ Starý Harcov

Turnaj ve volejbale O pohár TJ Starý
Harcov

21.5.2011

7 400

3 700

Týdny pohybu hrou

Týdny pohybu hrou 2011, 16. ročník
prázdninové akce

11.7.-26.8.2011

1 754 000

67 000

10.-12.6.2011

64 500

33 000

10.3.2011

11 000

8 000

4.-5.6.2011

27 000

21 000

111

Vem Camará Capoeira
Liberec, o.s.
Vem Camará Capoeira
113
Liberec, o.s.
VSK SLAVIA TU
114 LIBEREC, o.s. - oddíl
badmintonu
112

"Týden pohybu hrou" s náborem
nových dětí a mládeže do oddílu
badmintonu
Slavnostní znovuotevření hřiště TJ
Sokola Ruprechtice

Brazil víkend č. 8
Nábor členů - jaro 2011
19. ročník oblastních družstev
staršího žactva "O putovní liberecký
pohár" v badmintonu

8/9

10 000 tisk map jednotlivých tratí, rozhodčí, propagace akce, doprava
materiálu na start a kontroly, zdravotní zabezpečení
3 500 tisk map jednotlivých tras, rozhodčí, propagace akce

0 pronájem hal, rozhodčí,zdravotník

0 pronájem, úklid, rozhodčí
35 000 částečná úhrada pronájmu sportovišť a technického
zabezpečení
0 propagace, zvuková aparatura, pronájem světelné techniky a
tělocvičny
0 propagace, zvuková aparatura, pronájem počítačové techniky
16 000 ošatné rozhodčím, nákup míčů
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VSK SLAVIA TU
LIBEREC, o.s. - oddíl
badmintonu
VSK SLAVIA TU
116 LIBEREC, o.s. - oddíl
badmintonu
115

117

VSK SLAVIA TU
LIBEREC, o.s. - oddíl
basketbalu

VSK SLAVIA TU
LIBEREC, o.s. - oddíl
florbalu
VSK SLAVIA TU
119 LIBEREC,o.s. - oddíl
badmintonu
Základní škola, Liberec,
120 Kaplického 384,
příspěvková organizace
CELKEM
118

Počet žádostí celkem
Počet žadatelů celkem
Výše celkových nákladů v Kč
Výše požadované dotace v Kč

17. ročník Memoriálu Petra Sima
dospělých v badmintonu

22.-24.4.2011

56 000

30 000

Mistrovství ČR veteránů v
badmintonu

7.-8.5.2011

32 000

24 000

Memoriál Ladislava Švihy a Ing.
Zdeňka Hampla v basketbale mužů

7.-8.5.2011

18 000

6 000

SUMMER CUP 2011 - celostátní
florbalový turnaj s mezinárodní účastí

2.-6.7.2011

118 000

46 000

8.6.2011

5 000

3 000

0 ošatné rozhodčím a nákup míčů

červen 11

11 400

8 400

0 stopky (2 ks), pásmo, lano, švihadla, Fris bee, hodnotící
materiál, propagace

29 538 528

4 580 650

Náborový turnaj žactva oddílu
badmintonu
Sportovní den "Vězení"

120
59

29 538 528
4 580 650
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26 000 ošatné rozhodčím, nákup míčů

0 ošatné rozhodčím, nákup míčů, návrh a tisk propozic

6 000 rozhodčí

25 000 pronájem haly

849 700

Příloha č. 2

Základní pravidla přidělení dotací ze Sportovního fondu
Statutárního města Liberec
1.

Žadatelem může být
•
•
•

2.

fyzická i právnická osoba
nestátní organizace
spolek, sdružení, nadace

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 pravidelnou sportovní činnost
v období od 1. ledna 2011 do 31. prosince 2011 s uzávěrkou 15. března 2011
3. kolo – na úspěšnou reprezentaci města
v období od 1. ledna 2010 do 31. prosince 2010 s uzávěrkou 23. února 2011
4. kolo – na částečné pokrytí investičních nákladů sportovních organizací
v období od 1. ledna 2011 do 31. prosince 2011 s uzávěrkou 1. 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. 1/2011
z jednání správní rady sportovního fondu
konané dne 9. února 2011

Přítomni: Ing. Vladimír Vojtíšek, Roman Šotola, Barbora Svatošová, Bc. Dagmar Vízková,
Přemysl Samšiňák, Anna Švejdová
Omluven: Michal Bošek
Dne 9. února 2011 se uskutečnilo 1. jednání Správní rady Sportovního fondu města Liberce
(dále jen SRSF). Dle platného statutu Sportovního fondu města Liberce si členové správní
rady na svém prvním jednání volí předsedu, který následně ve spolupráci s tajemníkem
svolává další SRSF a připravuje program jednání.
Jako první kandidát byl navržen Ing. Vladimír Vojtíšek
Členové správní rady hlasovali takto: pro :
1 hlas
proti:
2 hlasy
zdržel se:
3 hlasy
Druhým kandidátem byl navržen pan Roman Šotola
Členové správní rady hlasovali takto: pro :
4 hlasů
proti:
1 hlas
zdržel se:
1 hlas
Za předsedu SRSF byl zvolen pan Roman Šotola.
Následně předseda SRSF seznámil členy s programem jednání.
1. Projednání znění Základních pravidel na přidělení dotací v roce 2011
Členy SRSF bylo navrženo zachování 5 vyhlašovaných kol pro přidělení dotací ze
sportovního fondu. O termínu uzávěrky 1. kola na veřejné jednorázové a náborové akce byla
rada města informována na svém jednání dne 11.1.2011. Pro ostatní 4 vyhlášená kola byly
navrženy tyto termíny uzávěrek :
2. kolo – na pravidelnou sportovní činnost
v období od 1. ledna 2011 do 31. prosince 2011 s uzávěrkou 15. března 2011
3. kolo – na úspěšnou reprezentaci města
v období od 1. ledna 2010 do 31. prosince 2010 s uzávěrkou 23. února 2011
4. kolo – na částečné pokrytí investičních nákladů sportovních organizací
v období od 1. ledna 2011 do 31. prosince 2011 s uzávěrkou 1. 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
Předseda SRSF nechal o návrhu hlasovat:

pro
6 hlasů
proti
0 hlasů
zdržel se : 0 hlasů

Tajemnice sportovního fondu zajistí zveřejnění termínů uzávěrek v Libereckém zpravodaji
a na webových stánkách města.
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2. Rozdělení finančních prostředků v roce 2011
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. Správní rada
sportovního fondu bude mít k dispozici na rok 2011 rozpočet v celkové výši 4.400.000,- Kč.
SRSF navrhla přibližné rozdělení finančních prostředků v rámci 5 kol takto:
850.000, -Kč
1. kolo - veřejné jednorázové, náborové a propagační akce
2. kolo - pravidelná sportovní činnost
1, 700.000 ,-Kč
3. kolo – úspěšná reprezentace města
250.000,-Kč
4. kolo – částečné pokrytí investičních nákladů sportovních organizací
750.000,-Kč
5. kolo - veřejné jednorázové, náborové a propagační akce
850.000,-Kč
Předseda SRSF nechal hlasovat o rozdělení finančních prostředků :

pro
6 hlasů
proti
0 hlasů
zdržel se 0 hlasů

3. Omluvy za opožděné dodání vyúčtování dotací na veřejné jednorázové, náborové
a propagační akce.
Na oddělení kultury a sportu byly doručeny dvě písemné omluvy za opožděné dodání
vyúčtování. Omluvy předložily VSK Slavia TU Liberec, oddíl orientačního běhu (jako důvod
byla uvedena hospitalizace hospodáře oddílu v nemocnici) a občanské sdružení Vem Camará
Capoeira Liberec, které uvádí jako důvod opožděného dodání vyúčtování časový posun mezi
jednotlivými akcemi. Členové správní rady řádně projednali obě předložené žádosti
a jednohlasně odhlasovali přijetí omluvy VSK Slavie TU Liberec, oddílu orientačního běhu
(bylo doloženo potvrzení o hospitalizaci hospodáře).
Předseda SRSF nechal hlasovat o přijetí omluvy VSK Slavie TU Liberec: pro
6 hlasů
proti
0 hlasů
zdržel se 0 hlasů
Předseda SRSF nechal hlasovat o nepřijetí omluvy Vem Camará Capoeira Liberec, o.s.:
pro
6 hlasů
proti
0 hlasů
zdržel se 0 hlasů
4. Přidělení dotací na veřejné jednorázové, náborové a propagační akce v roce 2011 – 1. kolo
Dne 31. ledna 2011 proběhla uzávěrka 1. kola na veřejné jednorázové, náborové a propagační
akce pro časové období od 1. března 2011 do 31. srpna 2011. SRSF projednávala 120
doručených žádostí, které byly přijaty v řádném termínu.
Celkové náklady organizací dosáhly výše 29,538.528,- Kč, z toho výše požadované dotace
činila 4, 580.650,- Kč.
U 59 žádostí č. 1, 2, 7, 8, 13, 14, 15, 16, 18, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38,
39, 40, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64,67, 68, 69, 70, 74, 77, 82, 85, 86,
87, 91, 102, 106, 107, 108, 110, 112, 113, 116, 119 a 120 shledali členové správní rady
nedostatky především v nesplnění parametrů pro jednorázové sportovní akce
a v požadovaném účelu dotace. U těchto žádostí podali členové SRSF návrh na nepřidělení
dotace ze sportovního fondu. Návrh byl jednomyslně přijat.

2

Příloha č. 3

U zbývajících 61 žádostí podali členové správní rady návrh na přidělení dotací v celkové výši
849. 700,- Kč.
Předseda SRSF nechal hlasovat o přidělení dotací :
pro
6 hlasů
proti
0 hlasů
zdržel se
0 hlasů
V Liberci, 9. února 2011

Zapsala:
Renata Sobotková
tajemnice sportovního fondu

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