
Příloha č. 2 k usnesení č. 253/08

Celkové náklady 
na projekt

Výše požadované 
dotace

Návrh 
dotace

Kč Kč Kč

1
Aeroklub Liberec Generální oprava střechy 

hangáru květen 08 499 700 160 000 100 000   
odstranění staré krytiny a ekologická likvidace, výměna bednění v nutné míře, 
položení nové krytiny (stejný typ krytiny - lepenka), výměna klempířských 
prvků, nátěry, oprava podezdívky + hydroizolace

2

Atletický klub AC Slovan 
Liberec

Oprava a rekonstrukce 
zařízení v klubovně

květen 08 245 000 90 000 50 000   

rekonstrukce budovy - vybourání stávajícího sociálního zařízení, výměna 
vchodových dveří, zednické práce (příčky,dveře), nákup WC mísy s nádrží, tří 
sprchových koutů, 2 ks 60 l bojlerů, 3 ks umyvadel, lavice, odkládací stěny, 
osvětlení, obklady, instalatérské práce (rekonstrukce přívodu a rozvodu vody 
a odpadů, instalace nových bojlerů, WC, sprchových koutů), zednické práce 
(provedení obkladů)

3

Bruslařský klub Variace 
Liberec

Vybudování relaxačního 
centra pro sportovce

červen -
červenec 08 623 225 225 000 0   

dodávka a montáž parního boxu (vestavba), parní generátor se sprchovým 
panelem vč. MTZ, napojení na VZT(propoj), potrubí vč. HSV prací, 
elektroinstalace - silnoproud (úprava osvětlení, napojení), osvětlení parního 
boxu (krytí dle ČSN 50), revize elektrické instalace, proudový jistič, MTZ 
obklady (mozaika boxu (15,5 m2 x 1,1 x 420,- Kč), obklady monolitických 
sedáků KPLT, stavební chemie (lepidlo FLEX, spárovací hmota MAPEI), 
napojení do stávající kanalizace (nerezová gula a propoje), proplach a 
desinfekce, dodávka mozaiky Allegro 30/30 cm, 170 ks x 115,- Kč, provozní 
zkoušky, doprava, MGZS, IČ

4
FK Krásná Studánka Rekonstrukce střešního pláště 

objektu květen 08 217 277 150 000 0   
ostatní konstrukce a práce (bourání), povlakové krytiny, klempířské 
konstrukce

5
FLOORBALL CLUB 
LIBEREC

Florbalové mantinely pro 
všechny

průběh roku 
2008 125 000 50 000 50 000   florbalové mantinely

6

Gymnastika Liberec Gymnastická tělocvična 
Tipsport arena

únor 08 1 542 000 616 800 0

vestavba sklopné tribuny, vybavení šaten, elektronické zamykání šaten a 
souvisejících prostor, vestavba sauny včetně souvisejících úprav, ocelová 
konstrukce pro nácvik nad molitanovou jámou, PC, monitor, tiskárna, 
rozmnožovací zařízení, TV, doplnění přípravků a nářadí, nové plachty 
závodních trampolín, stoly a židle pro rozhodčí

7
Jezdecký klub Liberec Zřízení technické prádelny s 

průmyslovou pračkou květen 08 150 000 60 000 60 000   technická prádelna

8

Jezdecký klub Liberec Oprava střechy

duben 08 734 640 283 000 0   

demontáž, položení podkladové lepenky, položení šindele, výroba a montáž 
klempířských prvků, odvětrávání, sněhové zachytávače, šindelový hřeben, 
střešní výlez, likvidace, přesuny, tesařský materiál, latě, OSB desky, tesařské 
práce

Návrh na rozdělení dotací ze sportovního fondu pro 4. kolo roku 2008 na částečné pokrytí investičních 
nákladů sportovních organizací

Žadatel Název projektu Termín 
projektu Účel dotace

1



9

Jezdecký klub Liberec Zřízení zdroje 
infračerveného záření a 
příslušenství veterinárního 
boxu

květen 08 180 000 80 000 0   

zřízení zdroje infračerveného záření a příslušenství veterinárního boxu

10
Junák - svaz skautů a 
skautek ČR - přístav 
"MAJÁK " Liberec

Výměna kamen
jaro 08 27 700 25 000 0   

pořízení 2 ks krbových kamen na dřevo

11
Junák - svaz skautů a 
skautek ČR - přístav 
"MAJÁK " Liberec

Rekonstrukce skautské 
klubovny - I. etapa jaro 08 597 722 203 250 100 000   

technické zhodnocení budovy - elektroinstalace, výměna oken, vodovodní 
přípojka, výkopy pro přípojky, izolace proti vodě

12
Pionýrská skupina 
Františkov

Hřiště - Kateřinky u Liberce
léto 08 59 000 23 600 23 600   

oplocení, úpravy povrchů, další vybavení

13
SK Rapid Pavlovice Rekonstrukce umýváren a 

šaten
duben - květen 

2008 420 000 320 000 0   stavební úpravy, obklady a dlažby, vodoinstalace, elektroinstalace

14
Sport Aerobic Liberec, 
o.s.

Rekonstrukce Aerobic 
Centra srpen 08 432 587 300 000 0   28 ks oken, parapety vnitřní, ostatní doplňky a příplatky, demontáž, likvidace, 

montáž a začištění
15 Sportovní klub Ještěd Rekonstrukce chaty Pláně červenec 08 95 000 50 000 0   náklady na materiál, náklady na provedení práce

16
Sportovní klub stolního 
tenisu

Rekonstrukce haly na stolní 
tenis za účelem získání 
statutu KCM

červenec - 
prosinec 08 3 900 000 300 000 200 000   

technické zhodnocení nemovitého majetku, pořízení movitého majetku, nákup 
ostatních služeb

17
Střední odborná škola a 
Gymnázium, Liberec, Na 
Bojišti

"Konečně cvičíme i venku" 
rekonstrukce hřiště v areálu 
školy

léto 08 375 000 262 500 0   
zemní práce, odvodnění, podklady 

18
Technická univerzita v 
Liberci

Výstavba lanového parku
březen 08 505 000 100 000 70 000   

projektová dokumentace, výroba a montáž bukového podestového roštu, 
ocelová lana, provazový žebřík, překážky do 8 m, 15 m a nad 15 m délky, 
vedlejší rozpočtové náklady

19 TJ Lokomotiva Liberec Sportovní vybavení oddílu 
házené (družstvo mladších květen 08 65 000 26 000 26 000   vybavení oddílu házené

20
TJ Lokomotiva Liberec Nákup odrazové plachty do 

trampolíny
duben 08 45 000 18 000 0   nákup odrazové plachty

21 TJ Lokomotiva Liberec Pořízení šermířské planše říjen 08 55 000 22 000 0   šermířská planše

22
TJ Lokomotiva Liberec Rekonstrukce sociálního 

zařízení
červen - září 

08 250 000 100 000 100 000   rekonstrukce sociálního zařízení

23

TJ Preciosa Minkovice Rekonstrukce tenisového 
kurtu na beachvolejbalové 
hřiště březen 08 120 000 80 000 0

zemní práce, návoz štěrkového drenážní podloží, osazení obrubníků (dřevěné 
pražce), položení geotextilie, osazení sloupků oplocení a empajrů, návoz 
sklenářských písků , rozhrnutí písku na hřiště, montáž oplocení, instalace 
zařizovacích předmětů (lajny, sítě, lavičky)

24
TJ Sokol Františkov Rekonstrukce a výstavba 

sportovního areálu v 
Křižíkově ulici

srpen 08 400 000 100 000 0   
rozvod elektřiny, plynu, vody a výstavba kanalizace

25

VSK Slávia TU Liberec, 
o.s.

Rekonstrukce výcvikového 
střediska mládeže pro skok 
na lyžích a severskou 
kombinaci

květen 08 2 000 000 300 000 50 000   

vybudování protisvahu, ocelová schodiště, výměna bednění nájezdu, nádrž 
na vodu s čerpadlem, ostatní práce

26 CELKEM 13 663 851 3 945 150 829 600   
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