
S T A T U T Á R N Í   M Ě S T O 

L I B E R E C  

 

5.  zasedání zastupitelstva města dne: 28. 5. 2015 

Bod pořadu jednání:       

Návrh správní rady Sportovního fondu na přidělení  a nepřidělení dotací ze Sportovní-
ho fondu statutárního města Liberec v rámci I. výzvy roku 2015 

 

 

Zpracovala: Renata Sobotková, tajemnice správní rady sportovního fondu  

odbor, oddělení: odbor cestovního ruchu a sportu, oddělení cestovního ruchu a sportu  

telefon: 485 243 765 

Schválila: vedoucí oddělení Mgr. Zuzana Košková  

 vedoucí odboru Ing. David Pastva 

Projednáno: v 10. RM dne 19.5.2015 

Poznámka:       

Předkládá: 
 

p. Tibor Batthyány, v.r. 

primátor statutárního města Liberec 
PhDr. Ivan Langr, v. r. náměstek primátora  

   

Návrh usnesení 

Zastupitelstvo města po projednání       

s c h v a l u j e     

 

a) poskytnutí dotací dle „Návrhu správní rady Sportovního fondu statutárního města Liberec 
na přidělení dotací ze Sportovního fondu statutárního města Liberec v rámci I. výzvy roku 
2015“ v celkové výši 1.232.100 Kč žadatelům jmenovitě uvedeným v příloze č. 1,   
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b) neposkytnutí dotací dle „Návrhu správní rady Sportovního fondu statutárního města Libe-
rec na nepřidělení dotací ze Sportovního fondu statutárního města Liberec v rámci I. výzvy 
roku 2015“ žadatelům jmenovitě uvedeným v příloze č. 2,   

c) uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací ze Sportovního fondu statutárního 
města Liberec se žadateli uvedenými jmenovitě v příloze č. 1 podle schválené vzorové veřej-
noprávní smlouvy o poskytnutí dotace.  

 

a ukládá  
PhDr. Ivanu Langrovi, náměstkovi primátora, 

1. zajistit písemné seznámení všech žadatelů s usnesením Zastupitelstva města Liberec, 

          T: neprodleně 

2. zajistit uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací ze Sportovního fondu statutár-
ního města Liberec a proplacení schválených dotací na základě uzavřených smluv mezi statu-
tárním městem Liberec a žadateli.  

 

          T: 09/2015 
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Důvodová zpráva 

 
Na základě statutu Sportovního fondu statutárního města Liberec s účinností od 1. 6. 2014 
předkládá správní rada Sportovního fondu návrh na přidělení dotací v 1. kole roku 2015 na 
veřejné jednorázové, náborové a propagační akce. Mezi 89 žadatelů bude rozdělena finanční 
částka ve výši 1.232.100 Kč. 
 
Usnesením Zastupitelstva města Liberec č. 29/00 ze dne 28. 3. 2000 byl zřízen Sportovní fond jako 
trvalý účelový fond města Liberec.    
Finanční prostředky sportovního fondu pro rok 2015 byly přiděleny v rámci rozpočtového opatření ve 
výši 10.000.000 Kč a schváleny usnesením ZM č. 60/2015 ze dne 26. 3. 2015. 
Dalšími finančními prostředky ve sportovním fondu jsou: 
a) nevyčerpané dotace za rok 2014 z vyhlášeného dotačního kola na údržbu a opravy sportovišť tělo-
výchovných jednot a klubů celkem 138.000 Kč;  
b) vrácené dotace z vyhlášených dotačních kol na veřejné jednorázové, náborové a propagační akce a 
na podporu pravidelné sportovní činnosti mládeže ve výši 139.725 Kč (tyto finanční prostředky budou 
přiděleny do sportovního fondu v rámci rozpočtového opatření v červnu 2015). Z důvodu účetní chyby 
je z těchto finančních prostředků nutná úhrada dotace TJ Lokomotiva Liberec ve výši 45.000 Kč a 
Gymnastice Liberec ve výši 80.000 Kč. Konečná částka z vrácených dotací činní 14.725 Kč. 
 
Předseda sportovní komise předložil návrh na rozdělení finančních prostředků sportovního fondu 
v roce 2015 a to takto: 

• 60% na podporu pravidelné sportovní činnosti mládeže 
• 30% na podporu veřejných jednorázových, náborových a propagačních akcí 
• 10% na ostatní (další) podporu sportu 

 
Z důvodu chybějící koncepce pro přidělování dotací na údržbu a opravy sportovišť tělový-
chovných jednot a klubů nebude v roce 2015 toto dotační kolo vyhlášeno.  
 
Předseda správní rady nechal hlasovat o návrhu rozdělení finančních prostředků pro rok 2015 
pro   9 hlasů 
proti   0 hlasů 
zdržel se   0 hlasů 
 
Návrh byl přijat. 
 
Přidělení dotací na veřejné jednorázové, náborové a propagační akce v 1. kole roku 2015 
V termínu od 23. března 2015 do 3. dubna. 2015 probíhala uzávěrka 1. kola na veřejné jednorázové, 
náborové a propagační akce pro časové období od 1. dubna do 31. srpna 2015.  
Na odbor cestovního ruchu a sportu bylo doručeno celkem 112 žádostí. Celkové náklady organizací 
dosáhly výši 17.735.533 Kč, z toho výše požadovaných dotací činily 4.083.910 Kč.  
U 23 žádostí č. 13, 14, 15, 17, 18, 22, 23, 24, 28, 34, 36, 42, 43, 58, 68, 70, 76, 79, 83, 88, 100, 102 a 
107 shledali členové správní rady sportovního fondu nedostatky především v nesplnění parametrů pro 
veřejné jednorázové, náborové a propagační akce v požadovaném účelu dotace (viz příloha č. 1).   U 
těchto žádostí byl podán návrh na nepřidělení dotací. Žádosti č. 17 a 58 budou převedeny do dotačního 
kola ostatní (další podpora) sportu a následně znovu projednány. U žadatele FC Slovan Liberec (žá-
dosti č. 19, 20, a 21) dva členové správní rady nesouhlasili s přidělením dotací.  
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U zbývajících 89 žádostí předkládá správní rada návrh na přidělení dotací v celkové výši 1.232.100 Kč 
(viz příloha č. 1). 
 
 
Formulace usnesení byla konzultována s odborem právním a veřejných zakázek.  
 
 
 
 
Přílohy: 
 
1) Tabulka návrhu správní rady Sportovního fondu SML na přidělení dotací v 1. kole roku 
2015 
2) Tabulka návrhu správní rady Sportovního fondu SML na nepřidělení dotací v 1. kole roku 
2015 
3) Základní pravidla pro přidělování dotací ze Sportovního fondu statutárního města Liberec 
4) Zápis č. 1/2015 z jednání správní rady ze dne 5. května 2015 

 

 

 

 

 



Identifika ční číslo/ 
datum narození

Místo konání 
pořádané akce 

Výše 
celkových 

náklad ů

Výše 
požadované 

dotace

Návrh správní 
rady

Kč Kč Kč

1

A Styl, o. s. 22754415 A - STYL SHOW 2015 14.6.2015 Home credit aréna 
Liberec

401 500 90 000 40 000 technické zajištění (pódium, ozvučení, 
LED TV, taneční povrch baletizol), 
pronájem sportoviště se službami 

2

A Styl, o. s. 22754415 Běh nás baví 2015 28.5.2015 Home credit aréna 
Liberec

448 500 80 000 40 000 startovní čísla (tílka),  kartičky na 
body, pronájem sportoviště se 
službami 

3

A Styl, o. s. 22754415 LIBEREC CHEER CUP 
2015-  otevřené mistrovství 
ČR v cheerleadingu

13.6.2015 Home credit aréna 
Liberec

361 500 80 000 40 000 pronájem sportoviště se službami, 
pronájem soutěžních povrchů 
(gymnastický koberec FlexiRoll, 
taneční povrch Baletizol, rozcvičovací 
povrch)

4

AQUA KLUB 
Liberec, o. s. 

46748342 15. Mistrovství světa seniorů 
a 7. Mistrovství Evropy 
juniorů v orientačním 
potápění 

15.-23. 8. 2015 liberecká přehrada 1 500 000 50 000 25 000 rozhodčí, tlumočení, překlady

5

Atletický klub AC 
Slovan Liberec 

41328019 Liberecký půlmaraton a 
lidový běh 2015

28.6.2015 Městský stadion 
Liberec 

16 500 7 000 5 000 rozhodčí, propozice, zdravotní dozor

6

Badmintonový klub 
Technické univerzity 
v Liberci, o. s.  

1608193 21. ročník Memoriálu P. 
Sima - celostátního turnaje 
dospělých s mezinárodní 
účastí 

24.- 26.4. 2015 obě haly TU 
Liberec 

57 000 32 000 10 000 badmintonové míče, pronájem hal 

7

Badmintonový klub 
Technické univerzity 
v Liberci, o. s.  

1608193 23. ročník oblastních a 
klubových družstev žactva 
"O putovní liberecký pohár"

6.6.2015 horní hala TU v 
Liberci 

18 000 12 000 10 000 ošatné rozhodčím, badmintonové 
míče, pronájem haly 

8

Bikeclinic junior 
team 

22715568 Bikeclinic cup 2015 30.8.2015 areál Vesec 115 000 40 000 10 000 vybavení fun zóny a zázemí, technika 
(ozvučení, měření, registrace), 
startovní čísla, úprava prostoru + 
zajištění tratí (sekání, zajištění 
prostoru, parking, uzávěrky, značení)

9

Česká asociace go, 
o.s. 

47003073 Mistrovství Evropy v go -  
Eurooean Go Congress 
2015

25.7.-8.8.2015 Liberec, Centrum 
Babylon 

2 200 000 150 000 50 000 pronájem sálů

Tabulka návrhu správní rady sportovního fondu SML n a přidělení dotací ze sportovního fondu v rámci  1. kola ro ku 2015 na ve řejné 
jednorázové, náborové a propaga ční akce (s termínem konání od 1. 4. 2015 do 31. 8. 2015)

Žadatel Název akce Termín po řádané 
akce Účel dotace
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10

Česká Freestyle 
Fotbalová Asociace, 
o.s. 

26580420 Super Ball 2015 -  Otevřené 
mistrovství světa ve 
Freestyle Fotbalu 

25.8.-29.8.2015 Sportpark Liberec a 
Home Credit aréna 
Liberec 

1 400 000 80 000 35 000 pronájem prostor

11

Česká Freestyle 
Fotbalová Asociace, 
o.s. 

26580420 Mistrovství České republiky 
ve Freestyle Fotbalu 

19.6-20.6.2015 OC Fórum Liberec 105 000 25 000 10 000 nájem prostoru, pronájem aparatury

12

Draci FBC Liberec, 
o.s. -  spolek 

27030873 Florbalový turnaj elévů a 
přípravek 

květen 15 SH ZŠ Dobiášova 31 540 25 300 8 000 rozhodčí, zdravotník, zdravotnické 
vybavení, moderátor, nájem školy, 

13

Draci FBC Liberec, 
o.s. -  spolek 

27030873 GOLD Cup 2015 - 12. ročník 
turnaje ligových družstev 
mužů ve florbale 

29.8-30.8.2015 Hala Dukla nebo 
haly Aréna 1 a 2, 
případně hala ZŠ 
Dobiášova 

105 100 67 500 0 odměny rozhodčím, balonky, poháry, 
medaile, diplomy, pronájem SH 
Dobiášova (22 hodin/300 Kč/hodina), 
pronájem haly Aréna 1 a 2 (38 hodin/2 
hřiště/500 Kč/hodina), grafická 
příprava tiskovin, výroba tiskovin, info 
tabule 

14

Draci FBC Liberec, 
o.s. -  spolek 

27030873 Florbalový kemp dětí a 
mládeže FBC Liberec 2015

24.8.-28.8.2015 SH ZŠ Dobiášova 139 400 46 500 0 balonky, rozlišovací dresy (30 ks/50 
Kč), balony (fotbal, házená, 
medicinbal), nájmy haly, hřišť a 
bazénu, svačiny, pitný režim, grafická 
příprava tiskovin, výroba tiskovin, 
drobné dárky do soutěží 

15

Draci FBC Liberec, 
o.s. -  spolek 

27030873 Den dětí FBC Liberec 4.6.2015 SH ZŠ Dobiášova 38 300 29 850 0 pořadatelský tým (12 os/800 Kč), 
rozhodčí (8 os/800 Kč), zdravotník (1 
os/800 ks), moderátor (1 os/1000 Kč), 
propagační materiály, letáky, 
propozice, zdravotnické vybavení, 
sportovní potřeby, diplomy, ocenění, 
ceny pro účastníky, pronájem haly ZŠ 
Dobiášova, pronájem venkovního 
hřiště ZŠ Dobiášova

16

Draci FBC Liberec, 
o.s. -  spolek 

27030873 Výběry dorostenců ČR ve 
florbale 

16.5.-17.5.2015 Haly Sportparku 
Liberec

523 836 153 000 82 000 pronájem hal Sporparku Liberec, 
pokládka florbalového povrchu včetně 
dopravy, podpora vstupného pro 
doprovodný program (ZOO, bazén, 
WellCat ZŠ Dobiášova, IQ park), 
zdravotnická služba 

17

Dům dětí a mládeže 
Větrník, p.o. 

66111498 Mistrovství světa v twirlingu 1.4.-6.4.2015 Lignano-  Itálie 47 000 10 000 0 vstupy do areálu
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18

ESR 
ENTERPRISES, 
s.r.o. 

46768718 Liberec Sparťan Sprint 2.5.2015 Liberec - Vesecký 
areál 

2 500 000 200 000 0 pronájem areálu, sociální zařízení pro 
diváky a sportovce, zajištění dopravy 
pro diváky, billboardy a reklama v 
MHD, zajištění odvozu odpadů, 
zajištění bezpečnosti dopravy 
(značení, obsluha)

19
FC Slovan Liberec - 
mládež, spolek 

18381243 Nábor mladých fotbalistů a 
fotbalistek 

6.5. a 7.5.2015 stadion U Nisy 40 000 30 000 5 000 mini míček, ozvučení stadionu 

20

FC Slovan Liberec - 
mládež, spolek 

18381243 Region cup 2015-  turnaj 
starších přípravek 

22.5.2015 stadion U Nisy 22 000 17 000 5 000 ozvučení stadionu, rozhodčí, 
pořadatelská služba 

21

FC Slovan Liberec - 
mládež, spolek 

18381243 Slovánek - fotbalový turnaj 
1. tříd ZŠ 

28.5.2015 stadion U Nisy 15 000 11 500 5 000 pronájem sportovišť, ozvučení 
stadionu, rozhodčí, pořadatelská 
služba 

22

Fotbal pro radost -  
Liberec, o.s. 

22900624 Turnaj v malé kopané pro 
dospělé 

4.-5. 7. 2015 Sport park Liberec 30 000 24 000 0 technické zabezpečení akce, 
pořadatelská služba a zdravotník, 
grafické zpracování a tisk pozvánek, 
pronájem sportoviště a šaten

23

Fotbal pro radost -  
Liberec, o.s. 

22900624 Jarní fotbalový turnaj - 
Nábor nových talentů 

6.-7.6.2015 Sport park Liberec 35 000 28 000 0 technické zabezpečení akce, 
pořadatelská služba a zdravotník, 
grafické zpracování a tisk pozvánek, 
pronájem sportoviště a šaten 

24

Fotbal pro radost -  
Liberec, o.s. 

22900624 Jarní turnaj pro děti - Liberec 
cup 2015

2.-3.5.2015 Sport park Liberec 35 000 28 000 0 technické zabezpečení akce, 
pořadatelská služba a zdravotník, 
grafické zpracování a tisk pozvánek, 
pronájem sportoviště a šaten 

25
Fotbalový klub 
Krásná Studánka

46744461 Turnaj neregistrovaných 
fotbalistů v malé kopané 

srpen 15 Krásná Studánka 21 000 11 000 5 000 propagace, technické zabezpečení 

26
Fotbalový klub 
Krásná Studánka

46744461 Nábory mladých fotbalistů a 
fotbalistek 

duben -  červen 2015 Krásná Studánka 26 000 12 000 5 000 propagace, technické zabezpečení 

27

Geometry Global, 
s.r.o. 

25716964 Česká pojišťovna Mizuno 
RunTour 2015

18.7.2015 Liberec 650 000 50 000 25 000 energie, stupně vítězů, čipová 
technologie pro závodníky, záchranná 
služba 

28
Golf Club Liberec, 
o.s. 

70811661 Nábor dětí a mládeže do 
Tréninkového centra 2015

17.5.2015 Machnín 90 000 50 000 0 pronájem sportoviště 
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29
Golf Club Liberec, 
o.s. 

70811661 Dětská Tour Severovýchod 
2015

30.8.2015 Machnín 100 000 70 000 10 000 technické zabezpečení akce

30
Gymnastika 
Liberec, spolek 

65100263 Krajský přebor 2015 23.5.2015 Liberec 25 000 16 000 5 000 technické zabezpečení

31
Gymnastika 
Liberec, spolek 

65100263 Liberecký pohár 2015 25.4.2015 Liberec 34 000 20 000 5 000 technické zabezpečení

32

ILMA, spolek 22887806 Roztančíme Liberec 1.5.-31.8.2015 
(samotná akce 

30.6.2015)

Liberec -  náměstí 
Dr. E. Beneše 

100 000 70 000 10 000 celodenní pronájem ozvučovací 
techniky (reprobedny, odposlechy, 
mixážní pult, mikrofony), doprava a 
instalace ozvučovací techniky, 
celodenní pronájem světelné techniky 
(osvětlovací lampy, efektové hlavy, 
ovládací pult), celodenní pronájem 
jeviště, doprava a instalace jeviště 

33

Jezdecký klub 
Liberec 

46744533 Memoriál Heleny Krásové - 
O pohár města Liberec 

30.8.2015 areál JK Liberec 109 300 34 640 20 000 kokardy, technické zabezpečení 
(autor parkuru, technický dozor, 
výpočetní technika, správce 
opracoviště, kolbiště, hlasatel, 
technický dozor, koordinátor závodu, 
rozhodčí, sekretářka závodu), 
veterinární služba, lékařská služba, 
technické zajištění (úprava kolbiště, 
opracoviště)

34

Jezdecký klub 
Liberec 

46744533 Sportovní den u koní 31.5.2015 areál JK Liberec 32 442 6 000 0 technické zajištění (pořadatel, 
hlasatel, bezpečnostní dozor), 
zdravotník, propagace (tisk, pronájem 
plakátovací plochy)

35

Jezdecký klub 
Liberec 

46744533 Skokové závody 16.5.2015 areál JK Liberec 99 100 38 480 15 000 kokardy, bariéry k překážkám, 
technické zabezpečení (autor parkuru, 
technický dozor, výpočetní technika, 
správce opracoviště, kolbiště, 
hlasatel, technický dozor, koordinátor 
závodu), veterinární služba, lékařská 
služba, technické zajištění (úprava 
kolbiště, opracoviště)

36

Judoclub Liberec 46748237 Sportovní příměstský tábor 6.7.-10.7.2015 Liberec a okolí 50 000 32 500 0 nákup míčů, nákup kimon pro 
začátečníky, nákup 10 ks 
medicinbalů, pronájmy sportovišť a 
sportovního vybavení 
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37

Judoclub Liberec 46748237 Nábor nových judistů a 
propagace oddílu pro rok 
2015

1.4.-31.8.2015 Liberec 79 000 46 000 15 000 nákup tatami (žíněnky) pro ukázky, 
nákup kimon pro začátečníky při 
ukázkách, LCD ukazatel, doprava 
tatami na ukázky

38

Junák - svaz skautů 
a skautek ČR, 
přístav Flotila 
Liberec, spolek 

46748725 Kotorský závod 25.4.2016 přehrada Liberec 8 500 6 500 3 500  věci na disciplíny (stan, lano, ráčny)

39

Kalendář Liberecka, 
s.r.o. 

28739841 S rodinou do Vesce 10.5.2015 Liberec - Vesecký 
areál 

120 000 47 000 7 000  zvuková aparatura

40

Klub mládeže 
stolního tenisu, 
spolek 

46747893 Mini Open 2015-  Liberec 17.5.2015 Liberec 24 500 18 500 8 000 rozhodčí 2 osoby x 1.000 Kč 
(rozhodčí, tvorba časového plánu, 
zpracování výsledků),  míčky (50 ks x 
30 Kč/ks), pronájem tělocvičny na 
stolní tenis a na všeobecnou přípravu, 
pronájem herního vybavení (mini-
stoly)

41

Klub mládeže 
stolního tenisu, 
spolek 

46747893 Velikonoční turnaj ZŠ 12.4.2015 Liberec 15 700 9 900 5 000 rozhodčí, míčky (50 ks x 30 Kč), 
pronájmy haly a herního vybavení

42

Klub mládeže 
stolního tenisu, 
spolek - ŽÁDOST 
PŘEDLOŽENA NA 
FORMULÁŘI 
FONDU PRO 
PARTNERSKOU 
SPOLUPRÁCI 

46747893 KMST Liberec und TSV 
Weissenberg Tischtennis-
Freundschaft Wochenende

4.-6. června 2015 Liberec 26 800 12 000 0 cestovné, tréninkové míčky 500 ks á 
20 Kč

43

Klub pro zdraví 
obyvatelstva 
Liberecka 

68974833 Aktivní prázdninová babička -  
olympijské hry 

13.7.-17.7.201 ;       
20.7.-24.7. 2015;  
27.7. - 31.7.2015

prostory Jedličkova 
ústavu v Liberci, 
rekreační zařízení - 
horská chalupa

68 500 31 000 0 lektor, fyzioterapeut, nákup 
sportovních, rehabilitačních pomůcek, 
propagační letáčky, trička s potiskem 
a logem akce, pronájem Jedličkova 
ústavu včetně bazénu 

44
Kolo pro život, 
zapsaný spolek 

3401707 Kolo pro život -  Ještěd Tour 
Kooperativy 2015

6.6.2015 Liberec - sportovní 
areál Vesec

1 495 245 100 000 30 000 celkové náklady na materiál, služby
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45

Komunitní středisko 
KONTAKT Liberec, 
p.o. 

27336751 Turnaj tří měst v kuželkách o 
pohár Kontaktu 

24.4.2015 Liberec -  Home 
credit aréna 

16 840 9 200 8 000 pronájem kuželny

46

Komunitní středisko 
KONTAKT Liberec, 
p.o. 

27336751 Kloboukový turnaj v 
minigolfu 

26.6.2015 areál ZOO 1320 14 640 7 000 5 000 pronájem drah

47

Liberec Handball, 
spolek 

26672936 Liberecké školní ligy 
miniházené

1.4.- 31.5.2015 Liberec 30 000 20 000 7 000  pronájem sportovní haly

48

Liberec Handball, 
spolek 

26672936 Mezinárodní házenkářský 
turnaj MegaMini Liberec 
2015

1.6.-21.8.2015 Liberec 190 000 40 000 14 000 ozvučení akce,  pronájem prostor, 

49

Liberec Valkyries, 
o.s. 

2500116 Nábory do Liberec Valkyries, 
o. s. 

duben - červen 2015 hřiště TUL 35 900 26 800 8 000 erární týmová výstroj, pronájem hřišť, 
zdravotník

50

Liberecký tenisový 
klub 

44224087 Soutěž o nejtalentovanější 
mateřskou školku 

květen 15 dvorce LTK 60 000 20 000 5 000  tenisové rakety, míče a sítě

51

Liberecký tenisový 
klub 

44224087 Náborové akce mladých 
tenistů 

duben -  červen 2015 dvorce LTK 70 000 35 000 5 000 tenisové rakety, míče a sítě, speciální 
pomůcky (žebříky, překážky, kužely)

52

Liberecký tenisový 
klub 

44224087 Týden s tenisem pro 1. třídy 
ZŠ

květen 15 dvorce LTK 60 000 20 000 5 000 tenisové rakety, míče a sítě

53

OS Sportkids 22881867 Sportuj o prázdninách 29.6.2015 Vesecký sportovní 
areál 

111 000 73 000 25 000 nákup reflexních prvků, pronájem 
sportoviště, zajištění zdravotníků, 
technické zabezpečení závodní tratě, 
technické zabezpečení areálu 

54
Péryová Denisa 47104554 Běžecko-překážkový závod 

Bootcamp Cross
23.5.2015 Liberec 100 000 50 000 15 000 čipová časomíra, tisk startovních 

čísel, zdravotníci 
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55

Petr Rypka 40184862 Závody škol "O zlaté rouno" 19.6.2015 Harcovská 
přehrada Liberec 

64 100 51 280 20 000 papír, toner do tiskárny, psací potřeby,  
doprava a pronájem dračích lodí 
včetně obsluhy a přístavního servisu, 
pronájem záchranného člunu s 
posádkou, pronájem 40 ks vodáckých 
vest, pronájem komunikační techniky, 
výpočet a zpracování dat, vytýčení 
tratě, pronájem ozvučení závodu s 
komentátorem

56

Pionýr z.s. 
Pionýrská skupina 
Radovánka 

69292051 I neplavci se mohou koupat červen - srpen 2015 Liberec, rybník 
Tajch

50 000 30 000 10 000 plavecké pomůcky

57

Plochá dráha v AČR 71207520 Mistrovství ČR juniorů do 19 
+ závod dětí do 125 ccm

17.5.2015 Liberec - Staré 
Pavlovice 

98 300 70 700 20 000  lékařská služba, hasiči, ozvučení, 
údržba závodní tratě

58

PSK oddíl ledního 
hokeje 

26651483 Policejní a hasičské světové 
hry, Virginie USA

22.6. - 6.7.2015 USA Virginie 620 000 50 000 0 náklady spojené s účastí na projektu 
Policejní a hasičské světové hry USA 
Virginie (letenky)

59

Sbor dobrovolných 
hasičů Liberec -  
Karlinky 

64039366 Soutěž v požárním sportu 
Karlinský H-faktor 

13.6.2015 Liberec - Ostašov 14 000 7 000 5 000 úprava sportoviště, pronájem 
ozvučení a vizualizace soutěže 

60
Sbor dobrovolných 
hasičů Liberec -  
Sever

72541245 Fotbalový turnaj pro děti z 
dětských domovů 

13.6.2015 Hasičské hřiště v 
Růžodole 

104 729 86 729 25 000 fotbalový míč, rohové praporky,  
dresy, propagační materiál

61

Sbor dobrovolných 
hasičů Liberec - 
Horní Hanychov 

46749969 Sportovní odpoledne s 
Hasiči 

21.6.2015 Liberec -  
Hanychov

25 800 14 000 9 000 materiál na vytyčení prostorů, , 
materiálové zabezpečení (překážky, 
hadice, stopky, pěnidlo, časomíra), 

62

Sbor dobrovolných 
hasičů Liberec-  
Karlinky 

64039366 Soutěž O pohár primátora 
města Liberec 

27.6.2015 Liberec -  sportovní 
areál Vesec 

30 000 20 000 10 000 trofeje (diplomy, poháry, medaile), 
ceny 

63

Sbor dobrovolných 
hasičů Liberec - 
Karlinky 

64039366 Obvodové kolo Požární hry 
Plamen 

16.5.2015 Liberec -  Ostašov 14 000 6 000 5 000 úprava sportoviště

64
SK Handisport 
Liberec, o.s. 

46749284 MČR v plavání 24.4-25.4.2015 Plavecký stadion 
Liberec 

183 000 91 500 70 000 pronájem a obsluha časomíry, bazénu 

65

Spolek Pouliční 
Basketbal, spolek 

3109101 Ball Up Liberec 2015 27. června 2015 ZŠ U Soudu 244 000 197 000 25 000 pronájem pokrývky herní plochy (pro 
větší bezpečnost gumové), zdravotníci
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66
Sport Aerobic 
Liberec 

66112052 Prázdninový pohár 2015- 13. 
ročník

28.5.2015 Liberec, Sportovní 
centrum Pavlovice 

22 600 19 000 7 000 technické zajištění (ozvučení akce), 
rozhodčí, lektorky, zdravotní dozor

67

Sportovně střelecký 
klub č. 0905 Liberec 

3780171 GP Liberec - závody ve 
střelbě ze sportovní a 
libovolné malorážky 

17.5.2015 Malorážková 
střelnice, 
Krakonošova 330

20 000 10 000 8 000 terčový materiál,  pronájem střelnice

68

Sportovně střelecký 
klub č. 0905 Liberec 

3780171 Letní soustředění mládeže 
2015-  sportovní střelba 

10.-17.8.2015 Kdyně 80 700 15 200 0 střelivo do vzduchovkových a 
malorážkový zbraní, terčový materiál, 
pronájem střelnice 

69

Sportovně střelecký 
klub č. 0366  
Ruprechtice - 
Liberec 

46747249 Liberecký střelecký den pro 
malé i velké 

16.6.2015 Malorážková 
střelnice, 
Krakonošova 330

14 200 10 000 10 000 terč, malorážkové a vzduchovkové 
střelivo

70

Sportovně střelecký 
klub č. 0905 Liberec 

3780171 Soustředění mládeže před 
MRČ 2015 - sportovní 
střelba 

24.-28.8.2015 střelnice Liberec 24 500 13 500 0 střelivo do vzduchovkových a 
malorážních zbraní, terčový materiál 

71

Sportovní klub 
JEŠTĚD, spolek 

64040577 Nábor do akrobatického 
lyžování

duben - srpen 2015 Liberec, 
Akrobatpark Štíty

15 900 11 000 3 000 pronájem specializované 
trampolínové haly

72

Sportovní klub 
moderní 
gymnastiky, o.s. 

46746072 Velikonoční závod 19.4.2015 sportovní hala ZŠ 
Dobiášova 

30 000 16 000 9 000 rozhodčí, organizátoři, funkcionáři, 
technické zabezpečení, zvuková 
aparatura + obsluha

73

Sportovní klub 
stolního tenisu 
Liberec, spolek 

46745661 Mezinárodní turnaj ve 
stolním tenisu 

30.5.2015 Liberec 30 600 26 400 15 000 rozhodčí, míčky (100 ks x 30 Kč), 
pronájem hal (Pavlovice a HC Aréna), 
pronájem herního vybavení (stoly, 
ohrádky, síťky)

74

Sportovní klub 
stolního tenisu 
Liberec, spolek 

46745661 Mistrovství České republiky 
starších žáků ve stolním 
tenisu 

9.5.-10.5.2015 Liberec 193 800 69 000 35 000  míčky (500 ks x 30 Kč), hala

75

Sportovní klub 
stolního tenisu 
Liberec, spolek 

46745661 Český pohár vozíčkářů 2015 13.6.2015 Liberec 25 300 15 000 11 000 rozhodčí, míčky, pronájem Home 
Credit arény

76

Sportovní 
městečko, o.s. 

1554913 Příměstské Fotbalové 
Prázdniny 2015

1.4.-31.8.2015 Liberec 180 000 30 000 0 pamětní trička, poháry, medaile, 
sportoviště, vstupné (bazén, fitko atd.

77
Sportovní plavecký 
klub Liberec 

70229791 Plavecké čtyřutkání 18.4.2015 Plavecký bazén, 
Tržní náměstí 

45 620 33 120 15 000 pronájem bazénu 25m 
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78

Sumo klub -  SUMÓ 
Liberec 

26539071 Propagační akce Sambo / 
Judo spojená s náborem 
nových členů 

5.6.-7.6.2015 Liberec 60 000 45 000 15 000 pronájem sportoviště včetně 
sportovního zařízení, 

79

Taneční skupina 
TAKT Liberec, o.s. 

69387940 Propagace taneční skupiny 
TAKT Liberec 

srpen - září MHD Liberec 77 800 45 000 0 telefon, administrativní potřeby (papír, 
barva do tisku), výlep instalace, 
výroba, výlep formátu A4

80

Taneční skupina 
TAKT Liberec, o.s. 

69387940 21. show (celovečerní 
představení)

12.4.2015 Dům kultury 
Liberec 

220 600 73 600 30 000 nájem, moderátor, světla, zvuk, led 
stěna pódium, kamery (přenos, 
záznam), identifikační systém, spot 
(přenos reklamy)

81
Taneční skupina 
TAKT Liberec, o.s. 

69387940 TAKT nábor 1.6.2015 ZŠ Kaplického 21 890 10 800 5 000 pronájmy tělocvičny 

82

Titans Liberec, o.s. 22865527 Nábory do Titans Liberec, 
o.s. 

duben - srpen 2015 hřiště TUL 33 700 24 560 5 000 pronájem hřiště, zdravotník

83
TJ Bílí Tygři Liberec 46744282 Náborový open trénink 20.5.2015 Sportpark Liberec 33 000 18 000 0 tisk náborový letáků a propagačních 

materiálů, fotografické práce

84

TJ Dukla Liberec, 
o.s. 

482421 Hledáme talenty - nábor 
nových členů 

15.5.2015 Lesní koupaliště 
Liberec 

30 000 24 000 5 000 výroba startovacích čísel (cca 200 ks), 
pronájem stanu, zdravotnická služba

85

TJ Dynamo Liberec, 
o.s. -  lukostřelecký 
oddíl 

46747176 Veřejné lukostřelecké dny 
pro mládež

25.7. 20105; 
15.8.2015

lukostřelecký areál 
v Liberci 

9 000 7 000 7 000 materiál na terčovnice, spotřební luko -  
materiál (šípy, chrániče, končíky, brka, 
hroty, apod.)

86

TJ Lokomotiva 
Liberec 1, o.s. 

483371 Velikonoční turnaj mladších 
žákyň a starších minižákyň 

23.5 - 24. 5. 2015 TJ Lokomotiva 
Liberec 1

14 000 10 000 5 000 rozhodčí, pomocní rozhodčí 

87

TJ Lokomotiva 
Liberec 1, o.s. 

483371 Turnaj starších žaček v 
házené 

23.5.2015 Tipsport aréna 
Liberec 

20 900 15 500 10 000 rozhodčí a pořadatelská služba, 
zdravotník, pronájem haly

88

TJ Lokomotiva 
Liberec 1, o.s. 

483371 Jizerské vejšlapy - 41. ročník 30.5.2015 Bedřichov u 
Janova nad Nisou 

19 500 11 000 0 nákup kancelářských potřeb pro tisk 
propozic, pamětní razítka a diplomy, 
rozhodčí, tisk a výlep plakátu, 
zdravotník, pronájem místnosti, tvorba 
mapových podkladů

89

TJ Lokomotiva 
Liberec 1, o.s. 

483371 Memoriál Pavla Šimíčka 23.5.2015 Liberec 14 500 10 000 5 000  pronájem sálu, zapůjčení šachového 
materiálu, pronájem počítače s 
obsluhou 
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90

TJ Lokomotiva 
Liberec 1, o.s. 

483371 Náborový turnaj v házené 
mini žactva 

7.5.2015 Liberec 15 500 11 000 5 000  pronájem výpočetní techniky 
(zpracování výsledků), zdravotní 
služba, rozhodčí

91
TJ Lokomotiva 
Liberec 1, o.s. 

483371 Velká cena Liberce v 
basketbale žen 

29.8.-30.8.2015 TJ Lokomotiva 
Liberec 1

26 000 20 000 10 000 rozhodčí, pomocní rozhodčí 

92
TJ Lokomotiva 
Liberec 1, o.s. 

483371 Kvalifikační turnaje juniorek 
a kadetek v basketbale 

30.5. -31.5.2015         
6.6. - 7.6. 2015  

TJ Lokomotiva 
Liberec 1

14 000 10 000 5 000 rozhodčí, pomocní rozhodčí 

93

TJ Lokomotiva 
Liberec 1, o.s. 

483371 Ještěd 2015-  memoriál 
Františka Korala 

6.6.2015 Ještědský hřeben 13 500 9 500 4 000 rozhodčí, zdravotní zabezpečení, 
pronájem místnosti, tvorba mapových 
podkladů 

94

TJ Lokomotiva 
Liberec 1, o.s. -  
oddíl šermu 

483371 Liberecký fleret 2015- 6. 
ročník 

25.-26.4.2015 Jablonecká 21, 
Liberec 

54 500 40 500 18 000 pronájem registračních zařízení a 
planší, pronájem výpočetní a 
prezentační techniky, rozhodčí, 

95

TJ Lokomotiva 
Liberec 1, o.s. - 
oddíl šermu 

483371 Ještědský pohár 2015- 64. 
ročník

18.-19.4.2015 Jablonecká 21, 
Liberec 

58 000 43 000 15 000 pronájem registračních zařízení a 
planší, pronájem výpočetní a 
prezentační techniky, rozhodčí, 

96

TJ Lokomotiva 
Liberec 1, o.s., oddíl 
šermu  

483371 Finále Mistrovství ČR 2015 16.-17.5.2015 Jablonecká 21, 
Liberec 

67 000 52 000 25 000 pronájem registračního zařízení a 
planší, pronájem výpočetní a 
prezentační techniky, rozhodčí

97

TJ Slávia Liberec, 
spolek -  oddíl 
šachů 

46744789 Krajský přebor v bleskovém 
šachu družstev 2015

26.4.2015 restaurace U 
Košků Liberec 

11 500 8 000 5 000 pronájem prostor

98

TJ Slávia Liberec, 
spolek -  oddíl 
volejbalu 

46744789 Turnaj kadetů ve volejbalu 25.4.2015 hala ZŠ Františkov 29 500 19 500 9 000 6 ks nových míčů GALA, pronájem 
tělocvičny, rozhodčí

99

TJ Slávia Liberec, 
spolek - oddíl 
plavání 

46744789 Jarní ceny Slávie Liberec v 
plavání 

22.4.2015 Liberec - plavecký 
bazén 

45 950 33 450 15 000  pronájem plaveckého bazénu (25 m 
na 5 hodin)

100

TJ Slovan Liberec - 
tenis, box, turistika, 
o. s. 

524189 Prázdninová tenisová škola 
pro mládež 

červenec - srpen Slovan Liberec -  
Perštýn, oddíl 
tenisu, Skřivánčí 
Kámen 

191 900 104 000 0 pronájem tělocvičny nebo bazénu, 
propagace (letáčky, inzeráty, plakáty), 
zdravotník, studenti (dohoda o 
provedení práce, organizace, příprava 
-  DPP

101

TJ Slovan Vesec, 
spolek 

46744681 Badmintonový turnaj 
přípravek - Vesecký košíček 

25.4.2015 Liberec 12 000 6 000 4 000 badmintonové míče,  pronájem 
tělocvičny

102
TJ Slovan Vesec, 
spolek 

46744681 Prázdninový týden s 
badmintonem 

24.-28.8.2015 Liberec 18 000 11 000 0 badmintonové míče, pronájem 
tělocvičny 
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103
TJ Starý Harcov, 
spolek 

46744151 Turnaj ve vybíjené pro žáky 
do 15 let 

červen 15 TJ Starý Harcov 4 000 2 000 2 000 pronájem tělocvičny, rozhodčí, úklid

104
TJ VK Dukla 
Liberec 

46747001 Mistrovství České republiky 
MLADŠÍCH ŽAČEK 2015

2.-3.5.2005 hala VK Dukla 
Liberec 

121 000 32 000 15 000  Zdravotní služba, rozhodčí

105
TJ VK Dukla 
Liberec 

46747001 Regionální kvalifikace na 
MČR mladších žaček 2015

11.-12.4.2015 hala VK Dukla 
Liberec 

67 500 20 300 9 000  zdravotní služba, rozhodčí 

106
Tom Live Centrum, 
s.r.o. 

28709314 Floor Fest 2015 červenec 15 Indoorová hala 
Tipsport arény 

70 000 25 000 9 000  pronájem haly

107

Vedral Vladimír Areál pevných kontrol pro 
orientační běh s mobilní 
aplikací MOBO

duben, květen 2015 Liberec 59 301 59 301 0 kontrola OB (dřevěný hranol 10x10 
xm nebo kulatina prů. 15 cm, délka 1 
m, ochranný nátěr, ocelová patka 
pozink, dřevěná podložka s 
rámečkem pro připevnění cedule OB, 
spojovací materiál 21 ks), cedule OB 
KONTROLA 30x30 cm (20 ks), cedule 
OB START 30x50 cm (1 ks), cedule 
OB INFO 150x100 cm pro informační 
tabuli (1 ks), informační tabule 1,5 x 2 
m z dřevěných hranolů (1 ks), razící 
mechanické kleště (20 ks), info leták 
A4/DL (500 ks), mapa pro OB A4 (500 
ks), doprava a osazení kontrol, 
osazení informační tabule, poplatek 
firmě OY Tak R&DOY za přidání mapy 
do aplikace MOBO, vytvoření CZ 
prostředí aplikace Mobo, odzkoušení 
a uvedení do provozu 

108

Vem Camará 
Capoeria 

26643588 Nábor jaro 2015 6.5.2015 SPŠSE Liberec 16 000 16 000 7 000 pronájmy tělocvičny, promítací 
techniky a zvukové aparatury

109

VSK Slávia TU 
Liberec, o.s. -  oddíl 
karate 

46745980 Slávia CUP 2015 1.4.-31.5.2015 Liberec 22 900 10 000 5 000  pronájem haly 
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110

Základní organizace 
4-01 České 
speleologické 
společnosti Liberec 

64040470 Speleologický den v 
Panském lomu a v 
Hanychovské jeskyni 

1.6.-30.8. 2015 Panský lom, 
Ještědský hřbet

37 000 29 500 15 000 200 m statické lano průměr 11 mm,  
přemostění druhého stupně vstupní 
propasti, materiální vybavení

111

Základní škola 
Liberec, Dobiášova 
851/5, p.o. 

68975147 Sportovně - vědomostní 
soutěž o pohár ZŠ 
Dobiášova 

21.-22.5.2015 Liberec -  ZŠ 
Dobiášova 

20 000 16 000 1 600 sportovní materiál, 

112

Základní škola, 
Liberec, 
Broumovská 847/7, 
p.o. 

65642368 Den dětí a rodičů 2.6.2015 školní hřiště 
Plátenická 

25 800 19 800 9 000 trampolína GoodJump 4UPVC 305 
cm + ochranná síť + žebřík, koloběžka 
Yedoo City 16 (3 ks), 

CELKEM 17 735 533 4 083 910 1 232 100
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1

Draci FBC Liberec, 
o.s. -  spolek 

27030873 GOLD Cup 2015 - 12. ročník 
turnaje ligových družstev 
mužů ve florbale 

29.8-30.8.2015 Hala Dukla nebo 
haly Aréna 1 a 2, 
případně hala ZŠ 
Dobiášova 

105 100 67 500 0 odměny rozhodčím, balonky, poháry, 
medaile, diplomy, pronájem SH 
Dobiášova (22 hodin/300 Kč/hodina), 
pronájem haly Aréna 1 a 2 (38 hodin/2 
hřiště/500 Kč/hodina), grafická 
příprava tiskovin, výroba tiskovin, info 
tabule 

2

Draci FBC Liberec, 
o.s. -  spolek 

27030873 Florbalový kemp dětí a 
mládeže FBC Liberec 2015

24.8.-28.8.2015 SH ZŠ Dobiášova 139 400 46 500 0 balonky, rozlišovací dresy (30 ks/50 
Kč), balony (fotbal, házená, 
medicinbal), nájmy haly, hřišť a 
bazénu, svačiny, pitný režim, grafická 
příprava tiskovin, výroba tiskovin, 
drobné dárky do soutěží 

3

Draci FBC Liberec, 
o.s. -  spolek 

27030873 Den dětí FBC Liberec 4.6.2015 SH ZŠ Dobiášova 38 300 29 850 0 pořadatelský tým (12 os/800 Kč), 
rozhodčí (8 os/800 Kč), zdravotník (1 
os/800 ks), moderátor (1 os/1000 Kč), 
propagační materiály, letáky, 
propozice, zdravotnické vybavení, 
sportovní potřeby, diplomy, ocenění, 
ceny pro účastníky, pronájem haly ZŠ 
Dobiášova, pronájem venkovního 
hřiště ZŠ Dobiášova

4

Dům dětí a mládeže 
Větrník, p.o. 

66111498 Mistrovství světa v twirlingu 1.4.-6.4.2015 Lignano-  Itálie 47 000 10 000 0 vstupy do areálu

5

ESR 
ENTERPRISES, 
s.r.o. 

46768718 Liberec Sparťan Sprint 2.5.2015 Liberec - Vesecký 
areál 

2 500 000 200 000 0 pronájem areálu, sociální zařízení pro 
diváky a sportovce, zajištění dopravy 
pro diváky, billboardy a reklama v 
MHD, zajištění odvozu odpadů, 
zajištění bezpečnosti dopravy 
(značení, obsluha)

Tabulka návrhu správní rady sportovního fondu SML n a nepřidělení dotací ze sportovního fondu v rámci  1. kola ro ku 2015 na ve řejné 
jednorázové, náborové a propaga ční akce (s termínem konání od 1. 4. 2015 do 31. 8. 2015)

Žadatel Název akce Termín po řádané 
akce Účel dotace
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6

Fotbal pro radost -  
Liberec, o.s. 

22900624 Turnaj v malé kopané pro 
dospělé 

4.-5. 7. 2015 Sport park Liberec 30 000 24 000 0 technické zabezpečení akce, 
pořadatelská služba a zdravotník, 
grafické zpracování a tisk pozvánek, 
pronájem sportoviště a šaten

7

Fotbal pro radost -  
Liberec, o.s. 

22900624 Jarní fotbalový turnaj - 
Nábor nových talentů 

6.-7.6.2015 Sport park Liberec 35 000 28 000 0 technické zabezpečení akce, 
pořadatelská služba a zdravotník, 
grafické zpracování a tisk pozvánek, 
pronájem sportoviště a šaten 

8

Fotbal pro radost -  
Liberec, o.s. 

22900624 Jarní turnaj pro děti - Liberec 
cup 2015

2.-3.5.2015 Sport park Liberec 35 000 28 000 0 technické zabezpečení akce, 
pořadatelská služba a zdravotník, 
grafické zpracování a tisk pozvánek, 
pronájem sportoviště a šaten 

9
Golf Club Liberec, 
o.s. 

70811661 Nábor dětí a mládeže do 
Tréninkového centra 2015

17.5.2015 Machnín 90 000 50 000 0 pronájem sportoviště 

10

Jezdecký klub 
Liberec 

46744533 Sportovní den u koní 31.5.2015 areál JK Liberec 32 442 6 000 0 technické zajištění (pořadatel, 
hlasatel, bezpečnostní dozor), 
zdravotník, propagace (tisk, pronájem 
plakátovací plochy)

11

Judoclub Liberec 46748237 Sportovní příměstský tábor 6.7.-10.7.2015 Liberec a okolí 50 000 32 500 0 nákup míčů, nákup kimon pro 
začátečníky, nákup 10 ks 
medicinbalů, pronájmy sportovišť a 
sportovního vybavení 

12

Klub mládeže 
stolního tenisu, 
spolek - ŽÁDOST 
PŘEDLOŽENA NA 
FORMULÁŘI 
FONDU PRO 
PARTNERSKOU 
SPOLUPRÁCI 

46747893 KMST Liberec und TSV 
Weissenberg Tischtennis-
Freundschaft Wochenende

4.-6. června 2015 Liberec 26 800 12 000 0 cestovné, tréninkové míčky 500 ks á 
20 Kč

13

Klub pro zdraví 
obyvatelstva 
Liberecka 

68974833 Aktivní prázdninová babička -  
olympijské hry 

13.7.-17.7.201 ;       
20.7.-24.7. 2015;  
27.7. - 31.7.2015

prostory Jedličkova 
ústavu v Liberci, 
rekreační zařízení - 
horská chalupa

68 500 31 000 0 lektor, fyzioterapeut, nákup 
sportovních, rehabilitačních pomůcek, 
propagační letáčky, trička s potiskem 
a logem akce, pronájem Jedličkova 
ústavu včetně bazénu 
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14

PSK oddíl ledního 
hokeje 

26651483 Policejní a hasičské světové 
hry, Virginie USA

22.6. - 6.7.2015 USA Virginie 620 000 50 000 0 náklady spojené s účastí na projektu 
Policejní a hasičské světové hry USA 
Virginie (letenky)

15

Sportovně střelecký 
klub č. 0905 Liberec 

3780171 Letní soustředění mládeže 
2015-  sportovní střelba 

10.-17.8.2015 Kdyně 80 700 15 200 0 střelivo do vzduchovkových a 
malorážkový zbraní, terčový materiál, 
pronájem střelnice 

16

Sportovně střelecký 
klub č. 0905 Liberec 

3780171 Soustředění mládeže před 
MRČ 2015 - sportovní 
střelba 

24.-28.8.2015 střelnice Liberec 24 500 13 500 0 střelivo do vzduchovkových a 
malorážních zbraní, terčový materiál 

17

Sportovní 
městečko, o.s. 

1554913 Příměstské Fotbalové 
Prázdniny 2015

1.4.-31.8.2015 Liberec 180 000 30 000 0 pamětní trička, poháry, medaile, 
sportoviště, vstupné (bazén, fitko atd.

18

Taneční skupina 
TAKT Liberec, o.s. 

69387940 Propagace taneční skupiny 
TAKT Liberec 

srpen - září MHD Liberec 77 800 45 000 0 telefon, administrativní potřeby (papír, 
barva do tisku), výlep instalace, 
výroba, výlep formátu A4

19
TJ Bílí Tygři Liberec 46744282 Náborový open trénink 20.5.2015 Sportpark Liberec 33 000 18 000 0 tisk náborový letáků a propagačních 

materiálů, fotografické práce

20

TJ Lokomotiva 
Liberec 1, o.s. 

483371 Jizerské vejšlapy - 41. ročník 30.5.2015 Bedřichov u 
Janova nad Nisou 

19 500 11 000 0 nákup kancelářských potřeb pro tisk 
propozic, pamětní razítka a diplomy, 
rozhodčí, tisk a výlep plakátu, 
zdravotník, pronájem místnosti, tvorba 
mapových podkladů

21

TJ Slovan Liberec - 
tenis, box, turistika, 
o. s. 

524189 Prázdninová tenisová škola 
pro mládež 

červenec - srpen Slovan Liberec -  
Perštýn, oddíl 
tenisu, Skřivánčí 
Kámen 

191 900 104 000 0 pronájem tělocvičny nebo bazénu, 
propagace (letáčky, inzeráty, plakáty), 
zdravotník, studenti (dohoda o 
provedení práce, organizace, příprava 
-  DPP

22
TJ Slovan Vesec, 
spolek 

46744681 Prázdninový týden s 
badmintonem 

24.-28.8.2015 Liberec 18 000 11 000 0 badmintonové míče, pronájem 
tělocvičny 
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23

Vedral Vladimír 31.8.1976 Areál pevných kontrol pro 
orientační běh s mobilní 
aplikací MOBO

duben, květen 2015 Liberec 59 301 59 301 0 kontrola OB (dřevěný hranol 10x10 
xm nebo kulatina prů. 15 cm, délka 1 
m, ochranný nátěr, ocelová patka 
pozink, dřevěná podložka s 
rámečkem pro připevnění cedule OB, 
spojovací materiál 21 ks), cedule OB 
KONTROLA 30x30 cm (20 ks), cedule 
OB START 30x50 cm (1 ks), cedule 
OB INFO 150x100 cm pro informační 
tabuli (1 ks), informační tabule 1,5 x 2 
m z dřevěných hranolů (1 ks), razící 
mechanické kleště (20 ks), info leták 
A4/DL (500 ks), mapa pro OB A4 (500 
ks), doprava a osazení kontrol, 
osazení informační tabule, poplatek 
firmě OY Tak R&DOY za přidání mapy 
do aplikace MOBO, vytvoření CZ 
prostředí aplikace Mobo, odzkoušení 
a uvedení do provozu 

CELKEM 4 502 243 922 351 0
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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 cestovního ruchu a sportu 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 termínu uvedeného ve smlouvě o poskytnutí 
dotace z fondu. 

 
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 
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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. 
 
V případě nesplnění termínu předložení vyúčtování, v případě porušení 
podmínek smlouvy o poskytnutí dotace 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. Zařazení na seznam organizací, které po dobu dvou let 
nemohou čerpat dotaci z účelových fondů SML, projedná a vezme na vědomí 
příslušná správní rada fondu a tajemník správní rady bude informovat ostatní 
tajemníky správních rad fondů SML. Seznam organizací, včetně termínu do kdy 
zákaz platí, bude zveřejněn na webových stránkách SML.  
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Zápis č. 1/2015 
z jednání správní rady sportovního fondu  

konané dne 5. května 2015 
 
Přítomni:   T. Batthyány, J. Čmuchálek, Bc. Z. Kocumová, Mgr. P. Havlínová, P. Felgr, K. Hampl, J. 
Beneda, T. Zummer, P. Samšiňák, R. Sobotková  
 
Po přivítání předsedou správní rady byli členové seznámeni s programem jednání správní rady 
sportovního fondu (dále jen SRSF). 
 
1. Finanční prostředky sportovního fondu 
Usnesením Zastupitelstva města Liberec č. 29/00 ze dne 28. 3. 2000 byl zřízen Sportovní fond jako 
trvalý účelový fond města Liberec.    
Finanční prostředky sportovního fondu pro rok 2015 byly přiděleny v rámci rozpočtového opatření ve 
výši 10.000.000 Kč a schváleny usnesením ZM č. 60/2015 ze dne 26. 3. 2015. 
Dalšími finančními prostředky ve sportovním fondu jsou: 
a) nevyčerpané dotace za rok 2014 z vyhlášeného dotačního kola na údržbu a opravy sportovišť 
tělovýchovných jednot a klubů celkem 138.000 Kč;  
b) vrácené dotace z vyhlášených dotačních kol na veřejné jednorázové, náborové a propagační akce a 
na podporu pravidelné sportovní činnosti mládeže ve výši 139.725 Kč (tyto finanční prostředky budou 
přiděleny do sportovního fondu v rámci rozpočtového opatření v červnu 2015). Z důvodu účetní chyby 
je z těchto finančních prostředků nutná úhrada dotace TJ Lokomotiva Liberec ve výši 45.000 Kč a 
Gymnastice Liberec ve výši 80.000 Kč. Konečná částka z vrácených dotací činní 14.725 Kč. 
 
Předseda sportovní komise předložil návrh na rozdělení finančních prostředků sportovního fondu 
v roce 2015 a to takto: 

• 60% na podporu pravidelné sportovní činnosti mládeže 
• 30% na podporu veřejných jednorázových, náborových a propagačních akcí 
• 10% na ostatní (další) podporu sportu 

 
Z důvodu chybějící koncepce pro přidělování dotací na údržbu a opravy sportovišť 
tělovýchovných jednot a klubů nebude v roce 2015 toto dotační kolo vyhlášeno.  
 
Předseda správní rady nechal hlasovat o návrhu rozdělení finančních prostředků pro rok 2015 
pro   9 hlasů 
proti   0 hlasů 
zdržel se   0 hlasů 
 
Návrh byl přijat. 
 
2. Pozdní předložení vyúčtování dotace ze sportovního fondu 
Dne 11. 12. 2014 obdržela tajemnice sportovního fondu písemnou omluvu od hlavního ekonoma FC 
SLOVANU LIBEREC p. Matouše za pozdní dodání vyúčtování dvou jednorázových akcí v celkové 
výši 70.000 Kč. Dle smluvního dokumentu mělo být vyúčtován předloženo do 28. 11. 2014, 
předloženo bylo 2. 12. 2014. Jako důvod je uvedena náhlá zdravotní indispozice ekonoma klubu.  
Vzhledem ke zdůvodnění pozdního doložení vyúčtování podali členové správní rady návrh na 
nezařazení sportovního klubu FC SLOVAN LIBEREC na tzv. „black list“.  
 
Předseda správní rady nechal hlasovat o nezařazení sportovního fondu na „black list“ 
pro  7 hlasů 
proti   2 hlasy 
zdržel se  0 hlasů  
 
Návrh byl přijat.  
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3. Přidělení dotací na veřejné jednorázové, náborové a propagační akce v 1. kole roku 2015 
V termínu od 23. března 2015 do 3. dubna. 2015 probíhala uzávěrka 1. kola na veřejné jednorázové, 
náborové a propagační akce pro časové období od 1. dubna do 31. srpna 2015.  
Na odbor cestovního ruchu a sportu bylo doručeno celkem 112 žádostí. Celkové náklady organizací 
dosáhly výši 17.735.533 Kč, z toho výše požadovaných dotací činily 4.083.910 Kč.  
 
U 23 žádostí č. 13, 14, 15, 17, 18, 22, 23, 24, 28, 34, 36, 42, 43, 58, 68, 70, 76, 79, 83, 88, 100, 102 a 
107 shledali členové správní rady sportovního fondu nedostatky především v nesplnění parametrů pro 
veřejné jednorázové, náborové a propagační akce v požadovaném účelu dotace (viz příloha č. 1).   U 
těchto žádostí byl podán návrh na nepřidělení dotací. Žádosti č. 17 a 58 budou převedeny do dotačního 
kola ostatní (další podpora) sportu a následně znovu projednány. U žadatele FC Slovanu Liberec 
(žádosti č. 19, 20, a 21) dva členové správní rady nesouhlasili s přidělením dotací.  
 
U zbývajících 89 žádostí předkládá správní rada návrh na přidělení dotací v celkové výši 1.232.100 Kč 
(viz příloha č. 1). 
 
4. Harmonogram uzávěrek dalších dotačních kol  
Harmonogram dalších uzávěrek dalších dotačních kol bude po domluvě s předsedou zaslán členům 
správní rady a následně členy odsouhlasen per rollam. 
 
Předseda nechal hlasovat o návrhu harmonogramu: pro   9 hlasů  
            proti   0 hlasů  
            zdržel se   0 hlasů 
Návrh byl přijat.   
 
5. Ostatní 
Členka správní rady paní Havlínová předložila tyto návrhy na technické změny a to takto: 
* Žádosti  
 - možnost elektronického předkládání žádostí  
 - uvedení výše startovného / registračního poplatku  
- zveřejnění na webu města  
 * Podklady pro jednání správní rady  
     - uvedení podpory z let minulých  
     - pokud se bude jednat o úpravu pravidel – zaslání konceptu v předstihu 
    - vyhranění finanční částky pro Asociaci školních sportovních klubů (AŠSK) 
    - součinnost se sportovní komisí 
    - předložení zpráv o kontrole akcí podpořených fondem  
    - informace o formální správnosti předložených žádostí  
 
Člen správní rady fondu pan Beneda vznesl dotaz, jaké jsou možnosti zajištění elektronického zasílání 
žádostí. Podle platných Základních pravidel jsou žádosti přijímány pouze v listinné podobě. Tento a i 
další podněty, například změny Základních pravidel, budou na programu některého z dalších zasedání 
správní rady.  
 
 
V Liberci dne 5. května 2015 
 
 
 

 Tibor Batthyány, v. r. 
předseda správní rady sportovního fondu   

 
Zapsala: Renata Sobotková                
              tajemnice sportovní komise            


