
S T A T U T Á R N Í   M Ě S T O 

L I B E R E C  

 

7.  zasedání zastupitelstva města dne: 3. 9. 2015 

Bod pořadu jednání:       

Návrh správní rady Sportovního fondu na přidělení dotací ze Sportovního fondu statu-
tárního města Liberec v rámci II. výzvy roku 2015 
Na základě statutu Sportovního fondu statutárního města Liberec s účinností od 1. 6. 
2014 předkládá správní rada Sportovního fondu návrh na přidělení dotací ve II. kole 
roku 2015 na pravidelnou sportovní činnost. 

 

 

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 Kotrmanová 

 vedoucí odboru Ing. David Pastva 

Projednáno: v 14. RM dne 25.8.2015 

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     
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a) poskytnutí dotací dle „Návrhu správní rady Sportovního fondu statutárního města Liberec na přidě-
lení dotací ze Sportovního fondu statutárního města Liberec v rámci II. výzvy roku 2015“ v celkové 
výši 5.912.400 Kč žadatelům jmenovitě uvedeným v příloze č. 1, 

b) neposkytnutí dotace dle „Návrhu správní rady Sportovního fondu statutárního města Liberec na 
přidělení dotací ze Sportovního fondu statutárního města Liberec v rámci II. výzvy roku 2015“ žadate-
li OS Sportkids, 

c) uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací ze Sportovního fondu statutárního města Libe-
rec se žadateli uvedenými jmenovitě v příloze č. 1 podle schválené vzorové veřejnoprávní 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 statutárního města 
Liberec a proplacení schválených dotací na základě uzavřených smluv mezi statutárním městem Libe-
rec a žadateli.  

 

          T: 12/2015 
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Důvodová zpráva 

 
Na základě statutu Sportovního fondu statutárního města Liberec s účinností od 1. 6. 2014 předklá-
dá správní rada Sportovního fondu návrh na přidělení dotací ve II. kole roku 2015 na pravidelnou 
sportovní činnost. 
 
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. 
V prvním dotačním kole na veřejné jednorázové, náborové a propagační akce bylo schváleno poskyt-
nutí dotací v celkové výši 1.232.100 Kč. 
 
V termínu od 3. 7. do 15. 7. 2015 probíhala uzávěrka II. kola na pravidelnou sportovní činnost mláde-
že pro rok 2015. 
Na odbor cestovního ruchu a sportu bylo v řádném termínu doručeno celkem 58 žádostí.   
a) Pozdní předložení žádosti 
Dne 16. července 2015 byla doručena žádost občanského sdružení Sportkids. 
Předseda nechal hlasovat o nezařazení této žádosti do seznamu schvalovaných žádostí: 
pro   8 hlasů 
proti  0 hlasů 
zdržel se 0 hlasů  
Návrh byl přijat. 
 
b) Dalším bodem projednávání dotačního kola bylo projednání žádostí o dotaci na pravidelnou spor-
tovní činnost Asociaci školních sportovních klubů (žádost č. 58). Tato Asociace sdružuje sportovní 
kluby, které provozují svoji činnost na základních školách.  
Členové správní rady podali návrh na přidělení finanční dotace ve výši 150.000 Kč mimo bodovací 
systém.  
Předseda nechal o návrhu hlasovat: 
pro   8 hlasů 
proti   0 hlasů 
zdržel se  0 hlasů  
Návrh byl přijat.  

U zbývajících 57 žádostí se správní rada při rozdělování dotací řídila tímto bodovým hodnocením 
s hodnotou jednoho bodu á 150 Kč. 

SKUPINA POČET BODŮ NA OSOBU 

Junák, turistika 1 bod na osobu 

Sokol, masová TV 5 bodů na osobu 

Pravidelně soutěžící  5 bodů na osobu 

Mládež tělesně postižená 5 bodů na osobu  
 
Správní rada předkládá k odsouhlasení Radě města Liberec návrh na přidělení dotací na pravidelnou 
činnost celkem ve výši 5.912.400 Kč (viz příloha č. 1) 
 
Předseda nechal o návrhu hlasovat: 
pro   8 hlasů 
proti   0 hlasů 
zdržel se  0 hlasů  
Návrh byl přijat.  
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Přílohy: 
 
1) Návrh správní rady Sportovního fondu statutárního města Liberec na přidělení dotací ze   Sportov-
ního fondu statutárního města Liberec v rámci II. výzvy roku 2015 
2) Základní pravidla pro přidělování dotací ze Sportovního fondu statutárního města Liberec 
3) Zápis č. 2/2015 z jednání správní rady ze dne 29. července 2015 

 



Příloha č. 1

Žadatel
Identifika ční 

číslo 

Junák, 
Turistika

Sokol, 
masová TV

Pravideln ě 
sout ěžící

Tělesně 
postižená 

mládež

Dospělí a 
zdravotn ě 
postižení

Návrh dotace          
v Kč/bod

Počet bod ů ve skupin ě 1 5 5 5 0 150

1 A STYL, o.s. 22754415 499 48 374 250

2 AQUA KLUB Liberec 46748342 54 44 40 500

3 Atletický klub AC Slovan Liberec 41328019 298 140 223 500

4
Badmintonový klub Technické univerzity v 
Liberci 

1608193 105 31 78 750

5 Basketbalový klub Kondoři Liberec 27017052 130 10 97 500

6 Bruslařský klub Variace Liberec 64039595 63 70 47 250

7 Draci FBC Liberec, o.s. (zapsaný spolek) 27030873 496 2 143 373 500

8 Golf Club Liberec 70811661 44 585 33 000

9 Gryf, z. s. 1289276 76 11 57 000

10 Gymnastika Liberec, z. s. 65100263 41 16 1 17 43 500

11 Handisport Liberec 46749284 243 194 182 250

12 Jezdecký klub Liberec 46744533 21 24 15 750

13 Judoclub Liberec 46748237 130 60 97 500

14
Junák - český skaut, přístav Maják Liberec, 
z.s.

64039421 56 8 8 400

15
Junák - český skaut, středisko Mustang 
Liberec, z. s. 

46749896 82 1 54 13 050

16
Junák - český skaut, středisko Stopa Liberec, 
z.s.

46749861 116 41 17 400

17 Klub mládeže stolního tenisu Liberec, spolek 46747893 36 71 90 80 250

18 Mgr. Ilona Šulcová - BABYLON 2015 11089661 52 2 30 40 500

19 Občanské sdružení D.R.A.K. 26636328 29 10 20 29 250

20 Patriots Liberec 46749705 86 73 64 500

21
Sbor dobrovolných hasičů Liberec - Horní 
Hanychov

46749969 25 36 18 750

22 Sbor dobrovolných hasičů Liberec - Karlinky 64039366 34 48 25 500

23 SK Ještědská Liberec 70845697 57 5 42 750

24 SK KARATE SHOTOKAN LIBEREC 70851450 141 1 23 106 500

25 SK LIBEREC HANDBALL 26672936 160 15 120 000

26 SK VTJ Rapid Liberec 22736999 257 393 192 750

27 Ski klub Ještěd, z. s. 3761568 13 9 750

28 Sport Aerobic Liberec, o.s. 66112052 154 30 115 500

29 Sportovně střelecký klub č. 0366 Ruprechtice 46747249 15 4 11 250

30 Sportovně střelecký klub č. 0905 Liberec 3780171 16 20 12 000

31 Sportovní gymnastika Liberec 70861374 60 15 45 000

32 Sportovní klub JEŠTĚD 64040577 179 1 476 135 000

33 Sportovní klub JUDO Liberec 74813650 50 4 37 500

34 Sportovní klub moderní gymnastiky Liberec 46746072 56 42 000

35 Sportovní klub stolního tenisu Liberec, spolek 46745661 17 57 81 55 500

36 Sportovní plavecký klub Liberec 70229791 88 67 33 116 250

37 Sumó klub - SUMÓ Liberec 26539071 23 30 17 250

38 Taneční klub Koškovi, spolek 66109884 27 36 11 55 500

39 Taneční skupina TAKT Liberec 69387940 91 271 54 271 500

40
Tělocvičná jednota Sokol Liberec 3 -  
Františkov 

44225008 85 49 63 750

41 Tělovýchovná jednota DUKLA Liberec, o.s. 482421 130 111 97 500

42 Tělovýchovná jednota Slovan Vesec 46744681 241 96 180 750

Návrh správní rady Sportovního fondu statutárního m ěsta Liberec na p řidělení dotací ze 
Sportovního fondu statutárního m ěsta Liberec v rámci II. výzvy roku 2015
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Příloha č. 1

Žadatel
Identifika ční 

číslo 

Junák, 
Turistika

Sokol, 
masová TV

Pravideln ě 
sout ěžící

Tělesně 
postižená 

mládež

Dospělí a 
zdravotn ě 
postižení

Návrh dotace          
v Kč/bod

Počet bod ů ve skupin ě 1 5 5 5 0 150

43 Tělovýchovná jednota Sokol Doubí, o.s. 46744592 102 62 76 500

44 Tělovýchovná jednota SOKOL Liberec 44224745 30 125 22 500

45 Tělovýchovná jednota Starý Harcov Liberec 4674151 29 9 27 28 500

46 TJ BÍLÍ TYGŘI LIBEREC 46744282 302 19 226 500

47 TJ Desko Liberec 46747231 175 69 50 183 000

48 TJ VK  Dukla Liberec 46747001 137 102 750

49 TJ Lokomotiva III. 46747451 34 27 25 500

50 TJ Lokomotiva Liberec 1 483371 2 163 516 571 509 550

51 TJ Rochlice 524387 52 58 39 000

52 TJ Slavia Liberec 46744789 131 256 91 290 250

53 TJ Sokol Ruprechtice 524981 112 101 44 159 750

54 TJ Spartak Pavlovice 46746609 21 85 15 750

55 Trampolíny Liberec, o.s. 22846221 243 17 182 250

56 Vem Camará Capoeira, o.s. 26643588 157 20 117 750

57 VSK SLAVIA TU LIBEREC, o.s. 46745980 124 171 93 000
Celkem 5 762 400
Mimo bodovací systém 

58
Asociace školních sportovních klubů ČR 
Liberec 72086084 6 000 28 150 000
CELKEM K ROZDĚLENÍ VE 2. KOLE ROKU 
2015 5 912 400

Doručeno po řádném termínu

OS Sportkids 22881867 60 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 
• 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) 
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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 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 
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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. 2/2015 
z jednání správní rady sportovního fondu  

konané dne 29. července 2015 
 
Přítomni:   T. Batthyány, J. Čmuchálek, Bc. Z. Kocumová, Mgr. P. Havlínová, P. Felgr, K. Hampl, J. 
Beneda, T. Zummer,  R. Sobotková  
Omluven: P. Samšiňák 
 
Po přivítání předsedou správní rady byli členové seznámeni s programem jednání správní rady 
sportovního fondu (dále jen SRSF). 
 
1. Přidělení dotací na pravidelnou sportovní činnost mládeže 
V termínu od 3. 7. do 15. 7. 2015 probíhala uzávěrka 2. kola na pravidelnou sportovní činnost mládeže 
pro rok 2015  
Na odbor cestovního ruchu a sportu bylo v řádném termínu doručeno celkem 58 žádostí.   
a) Pozdní předložení žádosti 
Dne 16. července 2015 byla doručena žádost občanského sdružení Sportkids. 
Předseda nechal hlasovat o nezařazení této žádosti do seznamu schvalovaných žádostí: 
pro   8 hlasů 
proti  0 hlasů 
zdržel se 0 hlasů  
Návrh byl přijat. 
 
b) Dalším bodem projednávání dotačního kola bylo projednání žádostí o dotaci na pravidelnou sportovní 
činnost Asociaci školních sportovních klubů (žádost č. 58). Tato Asociace sdružuje sportovní kluby, které 
provozují svoji činnost na základních školách.  
Členové správní rady podali návrh na přidělení finanční dotace ve výši 150.000 Kč mimo bodovací 
systém.  
Předseda nechal o návrhu hlasovat: 
pro   8 hlasů 
proti   0 hlasů 
zdržel se  0 hlasů  
Návrh byl přijat.  
 
U zbývajících 57 žádostí se správní rada při rozdělování dotací řídila tímto bodovým hodnocením 
s hodnotou jednoho bodu á 150 Kč 
SKUPINA POČET BODŮ NA OSOBU 
Junák, turistika 1 bod na osobu 
Sokol, masová TV 5 bodů na osobu 
Pravidelně soutěžící  5 bodů na osobu 
Mládež tělesně postižená 5 bodů na osobu  

 
Správní rada předkládá k odsouhlasení Radě města Liberec návrh na přidělení dotací na 
pravidelnou činnost celkem ve výši 5. 912.400 Kč (viz příloha č. 1) 
Předseda nechal o návrhu hlasovat: 
pro   8 hlasů 
proti   0 hlasů 
zdržel se  0 hlasů  
Návrh byl přijat.  
 
V Liberci 29. července 2015 
 

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

Zapsala: Renata Sobotková, tajemnice sportovního fondu              
              


