
S T A T U T Á R N Í   M Ě S T O 

L I B E R E C  

 

8.  zasedání zastupitelstva města dne: 24. 9. 2015 

Bod pořadu jednání:       

Návrh správní rady Sportovního fondu na přidělení a nepřidělení dotací ze Sportovního 
fondu statutárního města Liberec v rámci III. výzvy roku 2015  
 
Stručný obsah: Na základě statutu Sportovního fontu statutárního města Liberec 
s účinností od 1. 6. 2014 předkládá správní rada Sportovního fodnu návrh na přidělení 
a nepřidělení dotací v rámci III. 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 Kotrmanová  

 vedoucí odboru Ing. David Pastva 

Projednáno: v 16. RM dne 15. 9. 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 přidělení dotací ze Sportovního fondu statutárního města Liberec v rámci III. výzvy roku 
2015“ v celkové výši 1.497.860 Kč žadatelům jmenovitě uvedeným v příloze č. 1,   
 
b) neposkytnutí dotací dle „Návrhu správní rady Sportovního fondu statutárního města Libe-
rec na nepřidělení dotací ze Sportovního fondu statutárního města Liberec v rámci III. 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 na pravidelnou sportovní činnost mládeže.  

 

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: 12/2015 
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Důvodová zpráva 

 
Stručný obsah: Na základě statutu Sportovního fondu statutárního města Liberec 
s účinností od 1. 6. 2014 předkládá správní rada Sportovního fondu návrh na přidělení        
a nepřidělení dotací ve III. výzvě roku 2015. 
 
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 termínu od 3. 7. – 15. 7. 2015 probíhala uzávěrka III. kola roku 2015 na veřejné jednorázové, nábo-
rové a propagační akce s termínem konání od 1. 9. 2015 do 31. 12. 2015. 
 
a) Pozdní předložení žádostí  
Dne 16. 7. 2015 byly doručeny dvě žádosti občanského sdružení Sportkids a občanského sdružení 
Zbytek. 
Předseda správní rady nechal hlasovat o nezařazení těchto tří žádostí do seznamu schvalovaných žá-
dostí: 
pro   5 hlasů 
proti   0 hlasů 
zdržel se   0 hlasů 
 
Návrh byl přijat. 
 
b) Projednání žádostí v rámci III. kola roku 2015  
Na odbor cestovního ruchu a sportu bylo v řádném termínu doručeno celkem 95 žádostí. Po projednání 
všech žádostí, podává správní rada sportovního fondu návrh na nepřidělení dotací u těchto žádostí: 
Žadatel  Název akce  Zdůvodnění nepřidělení dotace  

AC Slovan Liberec Mikulášský běh – při 
ZŠ Dobiášova Liberec   

dle platných Pravidel přidělování dotací ze Spor-
tovního fondu statutárního města Liberec, může 
žadatel předložit v rámci vyhlášené výzvy maxi-
málně tři žádosti. Správní rada sportovního fondu 
podala návrh na podporu tří ze čtyř předložených 
žádostí 

Klub pro zdraví oby-
vatel Liberecka 

Zdravé dítě – zdravá 
budoucnost 

nesplnění parametrů pro veřejné jednorázové, 
náborové a propagační akce 

Plochá dráha v AČR Propagační a náborová 
akce na ploché dráze  

správní rada po posouzení žádosti shledala dupli-
citu s druhou předloženou žádostí na akci pro 
veřejnost významnější 

Tělovýchovná jednota 
Slávia Liberec – oddíl 
plavání 

Soustředění před mis-
trovstvím ČR žactva a 
dorostu - ZIMA 

nesplnění parametrů pro veřejné jednorázové, 
náborové a propagační akce 

Tělovýchovná jednota 
BÍLÍ TYGŘI LIBE-
REC 

Účast na veletrhu 
Sportlive 

dle platných Pravidel přidělování dotací ze Spor-
tovního fondu statutárního města Liberec, může 
žadatel předložit v rámci vyhlášené výzvy maxi-
málně tři žádosti. Správní rada sportovního fondu 
podala návrh na podporu tří ze šesti předložených 
žádostí 

Tělovýchovná jednota 
BÍLÍ TYGŘI LIBE-
REC 

Vánoce v Aréně dle platných Pravidel přidělování dotací ze Spor-
tovního fondu statutárního města Liberec, může 
žadatel předložit v rámci vyhlášené výzvy maxi-
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málně tři žádosti. Správní rada sportovního fondu 
podala návrh na podporu tří ze šesti předložených 
žádostí 

Tělovýchovná jednota 
BÍLÍ TYGŘI LIBE-
REC 

Školička bruslení  dle platných Pravidel přidělování dotací ze Spor-
tovního fondu statutárního města Liberec, může 
žadatel předložit v rámci vyhlášené výzvy maxi-
málně tři žádosti. Správní rada sportovního fondu 
podala návrh na podporu tří ze šesti předložených 
žádostí 

TJ Lokomotiva Libe-
rec 1 

Vánoční turnaj 
v basketbale žen  

požadovaný účel dotace je v rozporu se zněním 
platných Pravidel přidělování dotací ze Sportov-
ního fondu statutárního města Liberec  

VSK Slavia TU Libe-
rec, o. s. – oddíl karate 

Po stopách dávných 
mistrů  

nesplnění parametrů pro veřejné jednorázové, 
náborové a propagační akce 

 
 
U zbývajících 86 žádostí předkládá správní rada sportovního fondu statutárního města Liberec návrh 
na přidělení dotací ve výši 1. 497.860 Kč  
 
 
Formulace usnesení byla konzultována s odborem právním a veřejných zakázek před projednáním 
v Radě města Liberec.  
 
 
Přílohy: 
 
1) Návrh správní rady Sportovního fondu statutárního města Liberec na přidělení dotací ze Sportovní-
ho fondu statutárního města Liberec v rámci III. výzvy roku 2015 
2) Návrh správní rady Sportovního fondu statutárního města Liberec na nepřidělení dotací ze Sportov-
ního fondu v rámci III. výzvy roku 2015 
3) Pravidla přidělování dotací ze Sportovního fondu statutárního města Liberec 
4) Zápis č. 3/2015 z jednání správní rady sportovního fondu ze dne 20. srpna 2015 
5) Vzorová veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na pravidelnou sportovní činnost mlá-
deže  
 

 



Příloha č. 1

Identifika ční číslo/ 
datum narození

Místo konání 
pořádané akce 

Výše 
celkových 

náklad ů

Výše 
požadované 

dotace

Návrh správní 
rady

Kč Kč Kč

1

Archa 13 o.p.s. 22891161 Přeběhni nemoc září - říjen 2015 Liberec 208 000 104 000 25 000 vytyčení trasy, zábrany, pásky, 
pronájem mobilních WC, stan - 
zázemí pro závod

2

A-Styl, o.s. 22754415 Liberec Battle Contest -  
taneční soutěž 

13.12.2015 Liberec, tělocvična 
ZŠ U Školy 

28 800 15 500 15 500 ozvučení a osvětlení soutěží, 
pronájem prostoru, porota, hudební 
doprovod (DJ), zdravotník 

3

A-Styl, o.s. 22754415 A- STYL SHOW RADNICE 2.9.2015 náměstí Dr. E. 
Beneše 

122 000 57 000 30 000 náborová propagace (tiskoviny, 
letáčky, videa), technické zajištění 
(pódium, ozvučení LED TV), doprava 
materiálu, zdravotník 

4

A-Styl, o.s. 22754415 Předvánoční soutěže v A-
styl centru 

12.12.2015 Liberec, A-styl 
centrum 

28 500 17 000 10 000 ozvučení a osvětlení soutěží, porota 
(8 osob), zdravotník 

5

Atletický klub AC 
Slovan Liberec 

41328019 Silvestrovská hala 2015 27.12.2015 Jablonec nad Nisou 12 500 10 000 8 500 rozhodčí, propagace, propozice, 
zdravotní dozor, pronájem haly 
SPORT Jablonec nad Nisou 

6

Atletický klub AC 
Slovan Liberec 

41328019 Běh na Českou chalupu - 
Memoriál Mirka Gräfa

7.11.2015 Liberec -  Lidové 
sady 

23 200 15 200 10 000 rozhodčí, propagace, propozice, 
zdravotní dozor, doprava svršků a 
svoz závodníků z cíle, zpracování 
výsledků, technické zajištění, 
pronájem haly PKO

7

Atletický klub AC 
Slovan Liberec 

41328019 Běh Hrádek nad Nisou - 
Žitava 

3.10.2015 Hrádek nad Nisou 9 500 6 000 4 000 rozhodčí, občerstvení závodníků, čaj, 
sušenky, propagace, propozice, 
zdravotní dozor, doprava svršků a 
svoz závodníků z cíle, zpracování 
výsledků, technické zajištění 

8

Autoklub Liberec v 
AČR 

671398 110 let založení Autoklubu v 
Liberci 

12.9.2015 Liberec a blízké 
okolí 

109 750 65 400 10 000 plakety,startovní čísla, pozvánky + 
přihlášky, foto -  video dokumentace 

Návrh správní rady Sportovního fondu statutárního m ěsta Liberec na p řidělení dotací zeSportovního fondu v rámci  III. výzvy  roku 2015

Žadatel Název akce Termín po řádané 
akce Účel dotace

Stránka 1 z 12



Příloha č. 1

Identifika ční číslo/ 
datum narození

Místo konání 
pořádané akce 

Výše 
celkových 

náklad ů

Výše 
požadované 

dotace

Návrh správní 
rady

Kč Kč Kč

Žadatel Název akce Termín po řádané 
akce Účel dotace

9

Badmintonový klub 
Technické 
univerzity v Liberci 

1608193 5. ročník Vánočního 
celostátního turnaje v 
badmintonu kategorií U9 a 
U11

12.12.2015 horní hala TU v 
Liberci 

19 000 12 000 7 000 ošatné rozhodčím, badmintonové 
míče, pronájem haly

10

Badmintonový klub 
Technické 
univerzity v Liberci 

1608193 Mistrovství ČR kategorie 
staršího žactva 

19. - 20.12.2015 spodní hala TU v 
Liberci 

50 000 25 000 14 000 ošatné rozhodčím, badmintonové 
míče, pronájem haly, litografie 
plakátu, tisk a výlep plakátu 

11
Basketbalový klub 
Kondoři Liberec 

27017052 BK Kondoři Liberec -  
Basketbal pro všechny 

září Liberec 10 700 7 500 6 000 tisk letáků a plakátů, pronájem haly, 
maskot

12

Bruslařský klub 
Variace Liberec 

64039595 Prezentace Bruslařského 
klubu Variace Liberec na 
akci Sport Live 2015

5.9.2015 HomeCredit Aréna 
a Svijanská Aréna 

57 200 28 600 20 000 zdravotník, pronájem ledové plochy, 
údržba bruslí (broušení, čištění, atd.)

13

Český kynologický 
svaz ZKO Liberec -  
Pavlovice - 219

46748393 34. ročník soutěže psů "O 
Liberecký pohár" 

26.9.2015 Areál klubu Na 
Mlýnku 871, Liberec 

45 000 36 400 25 000 papír na tisk materiálu pro soutěž, 
izolepa, fix, barva do tiskárny, 
pozvánek, propozic, bodovacích 
karet, pomůcky pro figuranty, 
aportovací činky a náboje do 
startovací pistole na poslušnost, 
spray na označení pozic u obrany, 
nosiče cd, dvd a, flash pro zálohování 
dat - výsledků, fotek, videa ze 
soutěží, sekání trávy na cvičišti, PHM, 
rozhodčí, figuranti, pořadatelé -  
výsledková komise, zdravotník, 
veterinární dozor

14

Denisa Péryová 47104554 Maminy Run Liberec 2015 5.9.2015 Sport Park Liberec 18 000 8 000 6 400 výroba propagačních letáků, výroba 
strartovních čísel pro závodnice, 
medaile pro všechny účastnice, 
náklady na stavbu tratě, pronájem 
foto koutku pro památeční foto ze 
závodu každé závodnice se znakem 
města Liberec a s logy partnerů, 
dobrovolníci: na trati - start, cíl, 
nasměrování závodnic, vydávání 
startovních čísel, hlídání osobních 
věcí během závodu 4 osob/2 hodiny 
(1 hodina / 80 Kč)
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15

Denisa Péryová 47104554 Sportovní týden v Ekoparku 7.-13.9.2015 Ekopark Liberec 45 000 25 000 9 000 výroba propagačních letáků, výroba 
startovních čísel, technické 
zabezpečení, studenti pro zajištění 
programu a bezpečnosti dětí 5 osob 
cca 35 hodin (1 hodina /80 Kč), 
ozvučení 

16

Denisa Péryová 47104554 BOOTCAMP Coulpe 3.10.2015 Sport Park Liberec 14 000 8 000 2 500 tisk startovních čísel, propagační 
materiály (plakáty, banner, letáky), 
náklady na stavbu tratě a jednotlivé 
překážky 

17

Draci FBC Liberec, 
o. s. 

27030873 Vánoční florbalový turnaj 
CRAZY cup 2015 (florbalový 
turnaj pro klubové členy a 
jejich rodinné příslušníky)

27.12.2015 ZŠ Dobiášova 32 550 20 900 15 300 balonky (50 ks á 35 Kč), zdravotnický 
materiál, technické zabezpečení akce 
nájem haly ZŠ Dobiášova (8 hodin -
300 Kč /hodina), info tabule, 
zdravotnická služba (1.000 Kč / den), 
moderátor (1000 Kč/den)

18

Draci FBC Liberec, 
o. s. 

27030873 NORTH cup 2015  
Florbalový turnaj mladších 
žáků a elévů 

27.-28.9.2015 Liberec 67 400 43 000 26 800 balonky (100 ks á 35 Kč), technické 
zabezpečení akce,  zdravotnický 
materiál, nájem haly ZŠ Dobiášova 
(17 hodin - 300 Kč /hodina), pronájem 
rehabilitace ZŠ Dobiášova (5 hodin - 
1500 Kč/ hodina), info tabule, 
zdravotnická služba (2 osoby 1.000 
Kč /den) 

19

Draci FBC Liberec, 
o. s. 

27030873 Náborový turnaj FBC 
Liberec 2015

19.9.2015 Liberec 43 700 30 000 20 400 balonky (80 Ks á 35 Kč), technické 
zabezpečení akce, zdravotnický 
materiál, nájem haly ZŠ Dobiášova (6 
hodin - 300 Kč/hodina), pronájem 
rehabilitace ZŠ Dobiášova (4 hodiny - 
1500 Kč / hodina),  info tabule, 
zdravotnická služba (800 Kč/den), 
moderátor (800 Kč /den) 
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20

Gymnastika 
Liberec, z.s. 

65100263 Pohár Olympijských nadějí - 
OHC LIBEREC 2015

6.-8.11.2015 Liberec 605 000 170 000 60 000 drobné vybavení (magnesium, 
akrediačky), kancelářské potřeby,  
technické zajištění akce,  nájemné, 
propagace, ozvučení, přenosy dat, 
video 

21

Gymnastika 
Liberec, z.s. 

65100263 Krajský přebor - podzim 
2015

14.11.2015 Liberec 25 000 16 000 11 500 technické zabezpečení, rozhodčí

22

Judoclub Liberec 46748237 Náborový a propagační judo 
víkend 

26.-27.9.2015 Liberec 33 000 22 000 15 000 nákupy kimon pro začátečníky, 
medicinbalů,  pronájem sportovišť

23

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

64039421 Vánoční turnaj v odbíjené " 
O zlaté prase" 

12.12.2015 Vesec 5 000 3 000 3 000 pronájem tělocvičen, kopírování 
pozvánek, diplomů 

24

Klub mládeže 
stolního tenisu 
Liberec, spolek 

46747893 Krajské bodovací turnaje 
mládeže ve stolním tenisu 

19.9.,20.9.a 
15.11.2015

Liberec 34 800 24 300 18 000 rozhodčí (2 osoby na 3 turnaje), 
míčky (150 ks á 30 Kč), pronájem 
haly, stolů a herního vybavení 

25

KOVOM RACING 
TEAM 
LIBEREC,z.s.

3901581 Cross country MČR a pohár 
CAMS Liberec 

3.-4.10.2015 sportovní areál 
Vesec Liberec 

357 000 201 000 80 000 materiál a vytýčení trati (kolíky, páska 
20 km), sanitky + záchranný systém), 
dopravní opatření (značení, značky, 
uzávěrky), pronájem areálu + 
okolních pozemků, poplatek za 
podnik - licence pořadatele, pronájem 
elektrocentrály, sekačky, apod + 
PHM, technické zajištění (voda, 
toalety, energie), technika na přípravu 
trati a zpětné uklízení, technická 
kontrola, časomíra

26

Liberec Handball 26672936 Liberecké školní ligy 
miniházené 

1.9.-31.12.2015 Liberec 25 000 15 000 15 000 rozhodčí na turnajích, zdravotní 
zajištění turnaje, pronájem sportovní 
haly

27

Mgr. Ilona Šulcová -
TaPŠ ILMA 

11089661 World Dance Championship 
WADF 2015

4.-8.11.2015 Centrum Babylon 
Liberec 

1 850 000 100 000 60 000 pronájem prostor 
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28

Občanské sdružení 
D.R.A.K.

26636328 Sportujeme s D.R.A.Kem !!! říjen 15 Liberec 20 000 15 000 15 000 speciální rampa pro pouštění koulí 
pro vozíčkáře, pronájem bowlingové 
dráhy, propagace

29

Patriots Liberec 46749705 Baseballový turnaj 
Křišťálový míč

28.-29.11.2015 Liberec 55 000 29 000 25 000 baseballový materiál (míče, mety, 
stativy), pronájem haly, pronájem 
šaten a mantinelů, technické zajištění 
(zdravotník, rozhodčí, pomocný 
rozhodčí, zapisovatel)

30

Patriots Liberec 46749705 Náborová a propagační 
akce 

1.9.- 31.12.2015 Liberec 105 000 60 000 20 000 baseballová sada (pálka, míček, 
mety, stativ, rukavice a další 
ochranné pomůcky), propagace v 
rádiu, technické zajištění 

31

Plochá dráha v 
AČR Liberec 

71207520 Mistrovství ČR juniorů U21 12.9.2015 Liberec Staré 
Pavlovice 

92 100 50 500 45 000 propagace /program/ info tabule, 
lékařská služba, hasiči, ozvučení, 
údržba závodní tratě, pořadatelská 
služba

32

Sbor dobrovolných 
hasičů Liberec - 
Horní Hanychov 

46749969 Závod požárnické 
všestrannosti TFA

listopad 20105 Liberec - Hanychov 19 000 14 000 12 800 materiál na vytyčení prostoru, 
propagační materiál (tisk, pozvánky, 
lamino, barva), materiální 
zabezpečení (překážky, časomíra)

33

SK KARATE - 
SHOTOKAN 
LIBEREC 

70851450 Propagační akce k 15. 
výročí oddílu, náborová 
akce 

23.10.2015 ZŠ Barvířská, 
Plaza, Fórum (dle 
dohody)

35 000 20 000 12 000 pronájem sportoviště, cvičebních 
ploch 

34

Ski klub Ještěd, z.s. 3761568 Nábor do oddílu alpského 
lyžování 

srpen - prosinec 
2015 

Liberec 17 880 14 304 10 000 letáky A3 a A5, plakáty (1175 mm x 
1760 mm), pronájem reklamní plochy 
ve vozech DPML (včetně instalace a 
odstranění), pronájem reklamní 
vitríny (instalace a odstranění)

35

SpinFit Liberec 46746668 SpiFit Dětský MTB cup 2015 26.9.2015 Lidové Sady 56 000 30 000 20 000 materiál na značení tratí, areálu, 
kancelářské potřeby, rychlospojky na 
čísla, pronájem prostor (zázemí 
závodu, časomíra, zpracování 
výsledků, moderování akce, webové 
stránky, portál závodu
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36

SpinFit Liberec 46746668 Ještědský půlmaraton 17.10.2015 Liberec - Ostašov 51 000 25 000 10 000 značení trasy a areálu, časomíra a 
zpracování výsledků, plakáty, 
propagace, startovní čísla, výroba 
bannerů, tvorba webových stránek, 
portál 

37

Sport Aerobic 
Liberec, o.s. 

66112052 Mikulášský běh 2015 - 14. 
ročník 

1.12.2015 Liberec 20 000 9 000 7 000 kancelářské potřeby, technické 
zajištění (ozvučení akce), výlep 
plakátů (plakátovací kampaň), 
rozhodčí, lektoři, zdravotní dozor

38

Sport Aerobic 
Liberec, o.s. 

66112052 Mezinárodní Mistrovství ČR 
v gymnastickém, step, 
dance a team aerobiku 

2.-4.10.2015 Liberec 600 220 110 000 50 000 akreditace a výsledky hala - 
pronájem, a služby (nájem, energie, 
ostraha, hasiči), náklady na 
organizaci (ozvučení akce, 
moderátor, protokol), akreditace a 
výsledky (zapůjčení pc, tiskáren, 
kopírovacích strojů, úprava SW, 
grafika), technické zajištění (montáž a 
demontáž závodní podlahy, bannerů, 
techniky na ozvučení)

39

Sportovně střelecký 
klub č. 0366 
Ruprechtice - 
Liberec 

46747249 O Ruprechtickou diabolku 
aneb střílí celá rodina - 
náborová akce 

17.9.2015 Tělocvična ZŠ Nám. 
Míru Liberec 

14 500 10 000 10 000 terče, vzduchovkové střelivo

40

Sportovně střelecký 
klub č. 0905 Liberec 

3780171 Dny otevřených dveře SSK 
Liberec 

17.-18.9.2015 Malorážková 
střelnice 
Ruprechtice

12 400 7 000 7 000 střelivo (vzduchovkové a 
malorážkové), terče (vzduchovkové a 
malorážkové), pronájem střelnice 
Klubu biatlonu č. 120 a dalších 
nebytových prostor

41

Sportovně střelecký 
klub č. 0905 Liberec 

3780171 Liberecká vzduchovková 
liga 

1.9.- 31.12.2015 Liberec - ZŠ 
Vrchlického 

25 000 12 000 12 000 diabolky, terčový materiál, pronájem 
tělocvičny

42

Sportovní 
gymnastika Liberec 

70861374 Ještědský pohár 28.11.2015 Sport Park Liberec 18 000 14 000 10 000 propagační materiály, rozpisy, 
pronájmy sportoviště, výpočetní 
techniky a zdravotní zabezpečení
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43

Sportovní klub 
HANDISPORT 
LIBEREC 

46749284 Sport osob se zdravotním 
postižením jako prostředek 
zdravého životního stylu a 
prevence patologických jevů

1.9.-31.12.2015 Plavecký stadion 
Liberec 

253 000 113 000 25 000  vybavení plavců, plavky, brýle, 
pronájem a technické zajištění 
soutěží, ubytování účastníků 

44

Sportovní klub 
JEŠTĚD - alpské 
disciplíny 

64040577 Náborový veřejný měřený 
trénink alpských disciplín 

1.9.-31.12.2015 Liberec 121 000 80 000 27 000 zajištění výstavby a zabezpečení 
tréninkové tratě,  měření veřejného 
tréninku, pronájem (umístění 
poutačů, pronájem billboardy (3 
měsíce x 3 billboardy pronájem 
CityLight. 

45

Sportovní klub 
moderní gymnastiky 
Liberec 

46746072 Podzimní závod ve 
společných skladbách 

10.11.2015 Tělocvičny ZŠ 
Dobiášova 

10 000 7 000 2 500  materiální technické zabezpečení 
(papír, toner, ostatní materiál), nájem, 
pronájem zvukotechniky

46

Sportovní klub 
moderní gymnastiky 
Liberec 

46746072 Vánoční závod 8.12.2015 Tělocvičny ZŠ 
Dobiášova 

10 000 7 000 2 500  materiální technické zabezpečení 
(papír, toner, ostatní materiál), 
nájemné, pronájem zvukotechniky

47

Sportovní klub 
stolního tenisu 
Liberec, spolek 

46745661 Krajské přebory dorostu ve 
stolním tenisu 

19.12.2015 Liberec, Tipsport 
aréna 

17 100 9 600 9 600 pronájem haly, nákup 100 ks nových 
plastových míčků

48
Sportovní plavecký 
klub 

70229791 Veřejné plavecké závody 23.10.2015 Bazén Liberec 7 460 4 660 4 660 pronájem bazénu 

49

Sumó klub - SUMÓ 
Liberec 

26539071 II. etapa - propagační akce 
Sambo/Judo spojená s 
náborem nových členů 

4.-6.9.2015 Liberec 55 000 40 000 28 000 pronájem sportoviště včetně 
sportovního zařízení, pronájem audio, 
video techniky 

50

Taneční klub 
Čermák, o.s. 

66109876 Liberec Open 2015-  13. 
ročník mezinárodní soutěže 
ve sportovním tanci 

14.11.2015 Taneční sál Lidové 
Sady 

153 000 54 000 26 000  pronájem prostor (sál a přilehlé 
místnosti - šatny), technické 
zabezpečení (pronájem počítačě + 
software), reprodukovaná hudba,  

51

Taneční klub 
Koškovi

66109884 Podještědský pohár - 46. 
ročník 

10.10.2015 Dům kultury Liberec 140 000 70 000 40 000 pronájem sálu,  odborný dozor, 
vedoucí soutěže, hudební doprovod, 
zdravotní zabezpečení

Stránka 7 z 12



Příloha č. 1

Identifika ční číslo/ 
datum narození

Místo konání 
pořádané akce 

Výše 
celkových 

náklad ů

Výše 
požadované 

dotace

Návrh správní 
rady

Kč Kč Kč

Žadatel Název akce Termín po řádané 
akce Účel dotace

52

Taneční skupina 
TAKT LIBEREC, 
o.s. 

69387940 Tanec v každém z nás, 
přidej se k nám i ty 
(náborová a propagační 
akce)

9.9.2015 náměstí Dr. E. 
Beneše 

152 100 64 000 25 000 administrativní potřeby (papír, barva 
do tisku, atd.), propagace (výlep), tisk 
(letáčků, plakátů, programu), světla, 
zvuk, pódium, propagace MHD (polep 
autobusu)

53

Taneční skupina 
TAKT LIBEREC, 
o.s. 

69387940 LIBEREC DANCE CUP 14.11.2015 Home Credit Aréna 170 900 76 800 45 000 telefon, administrativní potřeby (papír, 
barva do tisku, atd), nájem, 
propagace (výlep), tisk (letáčků, 
plakátů, programu), moderátor 
(finanční řád CDO), světla, zvuk, 
projekce, podium (technická práva 
CDO), kamery (přenos, záznam), 
identifikační systém, sčitatelé 3x 
(finanční řád CDO), porota 7x 
(finanční řád CDO)

54

Taneční skupina 
TAKT LIBEREC, 
o.s. 

69387940 Tancem proti obezitě říjen 15 taneční centrum 
TAKT Liberec 

55 800 21 500 10 000 administrativní potřeby (papír, barva 
do tisku, atd.),  autodoprava, telefon, 
tisk (letáčky), nájem, lektoři 
(přednáška, lekce) 

55

Tělovýchovná 
jednota DUKLA 
Liberec, o. s. 

482421 Liberecký lyžařský přespolní 
běh 2015- Po stříbrných 
stopách Lukáše Bauera 

26.9.2015 Liberec Vesec 48 000 37 000 21 000 pronájem stadionu a příprava tratí, 
časomíra, rozhodčí, zdravotnická 
služba, úprava trati během závodu, 
tvorba webových stránek závodu, 
ozvučení 

56

Tělovýchovná 
jednota DUKLA 
Liberec, o. s. 

482421 Náborový závod TJ Dukla 
Liberec 

5.12.2015 Mísečky 30 000 23 000 14 000 pronájem stadionu a příprava trati, 
časomíra rozhodčí, zdravotnická 
služba, úprava trati během závodu, 
ozvučení

57

Tělovýchovná 
jednota SLAVIA 
Liberec -  oddíl 
šachu 

46744789 Mistrovství ČR v bleskovém 
šachu družstev 

4.10.2015 Centrum Babylon 
Liberec 

88 000 31 000 20 000  pronájem prostor, ozvučení sálu, 
zapůjčení šachového materiálu,  web, 
bulletin, TV video spot (den natáčení 
+ videostop)
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58

Tělovýchovná 
jednota SLAVIA 
Liberec -  oddíl 
šachu 

46744789 Pohár ČR v rapid šachu 
družstev 

3.10.2015 Centrum Babylon 
Liberec 

88 000 31 000 20 000 pronájem prostor, ozvučení sálu, 
zapůjčení šachového materiálu, 
grafické práce, web, bulletiny, TV 
video spot (den natáčení + video 
spot)

59

Tělovýchovná 
jednota SLAVIA 
Liberec -  oddíl 
volejbalu 

46744789 Nábor do přípravky a 
mladších žáků 

11.-12.9.2015 ZŠ Sokolovská 20 000 14 000 10 000  sportovní materiál (síť, míče, žebříky, 
atd.), pronájem tělocvičny 

60

Tělovýchovná 
jednota SLAVIA 
Liberec -  oddíl 
volejbalu 

46744789 Velká cena Liberce dorostu 19.-20.9.2015 ZŠ Švermova 25 000 16 000 12 000 nákup 6 ks nových míčů Gala, zápisy 
o utkání, psací potřeby, bloky 
postavení, tabulky, rozlosování, 
pronájem tělocvičen, šaten, rozhodčí, 
počítačové zpracování výsledků, 
tabulek

61

Tělovýchovná 
jednota SLAVIA 
Liberec -  oddíl 
volejbalu 

46744789 Ještědský pohár žáků ve 
volejbalu 

3.-4. 10.2015 ZŠ Švermova / ZŠ 
Sokolovská 

18 500 13 500 10 000 výroba/tisk pozvánek, nákup 3 ks 
nových míčů Gala, zápisy o utkání, 
psací potřeby, bloky postavení, 
tabulky, rozlosování, 2 ks ukazatele 
skóre, pronájem tělocvičen, šaten, 
rozhodčí, počítačové zpracování 
výsledků, tabulek 

62

Tělovýchovná 
jednota SLAVIA 
Liberec - oddíl 
plavání 

46744789 Nábor nových členů oddílu 
plavání 

září - prosinec 2015 Liberec 110 000 72 000 30 000 technické zabezpečení akce, 
pronájem plaveckého bazénu pro 
nábor, zdravotník akce

63

Tělovýchovná 
jednota SLAVIA 
Liberec - oddíl 
plavání 

46744789 Vánoční závody 16.12.2015 plavecký bazén 25 
m

31 000 21 000 17 000 pronájem plaveckého bazénu 25 m /5 
hodin, technické zabezpečení akce, 
zdravotník akce, rozhodčí 

64

Tělovýchovná 
jednota SLAVIA 
Liberec - oddíl 
šachu 

46744789 Projekt Šachy do škol 1.9.-31.12.2015 ZŠ v Liberci 40 000 27 000 3 000 magnetické nástěnné šachy (5x650), 

65

Tělovýchovná 
jednota SLOVAN 
VESEC 

46744681 Ještěd Badminton Junior 
Cup 2011

17.10.2015 Liberec 20 000 15 000 12 000 badmintonové míče,  pronájem 
tělocvičny
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66

TJ BÍLÍ TYGŘI 
LIBEREC 

46744282 Tygří Vánoční turnaj 2015 prosinec 15 Svijanská aréna 
Liberec 

71 750 47 000 30 000 tisk propagačních materiálů a 
pozvánek, pronájem ledové plochy, 
rozhodčí, zdravotnická služba

67

TJ BÍLÍ TYGŘI 
LIBEREC 

46744282 Tygří den před libereckou 
radnicí - náborová akce 

září 2015  
(předpoklad 
8.9.2015)

náměstí Dr. E. 
Beneše 

140 500 80 000 40 000 tisk popisových kartiček, kancelářské 
potřeby, pronájem stanů, pronájem 
pódia a ozvučení, autobusová 
doprava,  pronájem stolů a židlí vč. 
dopravy

68

TJ BÍLÍ TYGŘI 
LIBEREC 

46744282 Liberecký pohár 1. tříd, 
nábor pro sezónu 
2015/2016

říjen 15 Svijanská aréna 
Liberec 

53 750 36 750 35 000 náborové letáky, pronájem 
plakátovacích ploch, pronájem ledové 
plochy,  zdravotní služba, 
pořadatelská služba, pronájem 
dětských mantinelů 

69

TJ Lokomotiva 
Liberec I

483371 Velká cena LIBEREC v 
basketbale dívek U17 
(kadetek) 

5.9.-6.9.2015 TJ Lokomotiva 
Liberec I. 

22 000 16 000 2 000  propagace turnaje

70

TJ Lokomotiva 
Liberec I . - oddíl 
orientačního běhu 

483371 Náborový závod v 
orientačním běhu 

říjen 15 Liberec, Lidové 
sady 

14 500 11 000 3 000 ostatní materiál, odměna za 
aktualizaci mapy, zapůjčení vybavení 
na start, ražení, 

71

TJ Lokomotiva 
Liberec I. 

483371 Velká cena Liberce v 
basketbale dívek U19 
(juniorek) 

12.-13.9.2015 TJ Lokomotiva 
Liberec I. 

24 000 18 000 2 000  propagace turnaje

72
TJ Lokomotiva 
Liberec I. 

483371 Sportovní zábavné 
náborové odpoledne pro děti 
a mládež

2.9.2015 dvůr a tělocvična TJ 
Lokomotiva 

13 500 10 000 10 000 zhotovení propagačních letáků, 
ozvučení areálu, výlep letáků 

73

TJ Lokomotiva 
Liberec I. -  oddíl 
kanoistiky 

483371 Liberecká 500 - 34. ročník 20.9.2015 Harcovská přehrada 
Liberec 

26 000 16 500 16 500 tisk propagačních materiálů a 
startovních listin, stavba závodní tratě

74

TJ Lokomotiva 
Liberec I. -  oddíl 
kolové 

483371 Podzimní turnaj v kolové 
žáků 

18.10.2015 Lokomotiva Liberec 7 700 4 500 1 700 propagace ( brožury, tiskoviny), 
nákup 1 hracího míče, 

75

TJ Lokomotiva 
Liberec I. -  oddíl 
kolové 

483371 44. ročník Podzimního 
turnaje v kolové juniorů 

4.10.2015 Lokomotiva Liberec 9 000 5 500 2 300 propagace ( brožury, tiskoviny), 
nákup 1 hracího míče, 
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76

TJ Lokomotiva 
Liberec I. - oddíl 
házené 

483371 Náborové turnaje pro 
žákovskou ligu v házené 

září -  listopad 2015 Lokomotiva Liberec 30 200 20 400 10 000 rozhodčí a pořadatelská služba, 
zdravotník, pronájem výpočetní 
techniky, pronájem haly

77

TJ Lokomotiva 
Liberec I. - oddíl 
kolové 

483371 56. ročník Podzimního 
turnaje v kolové mužů 

3.10.2015 Lokomotiva Liberec 12 800 5 500 2 300 propagace (brožury, tiskoviny), nákup 
1 hracího míče,

78

TJ Lokomotiva 
Liberec I. - oddíl 
kuželek 

483371 Turnaj v kuželkách k 
Mezinárodnímu dni 
studentstva 

19.11.2015 Sport Arena Liberec 31 600 19 000 10 000 pronájem drah (10 hodin á 1.200Kč), 
pronájem šaten (4 x 500 hodin), 
ozvučení a technická příprava

79

TJ Lokomotiva 
Liberec I. - oddíl 
šermu 

483371 Ještědský kalíšek 2015 12.-13.12.2015 Jablonecká 21, 
Liberec 

59 500 47 500 20 000 nákup lepících pásek a čistících 
prostředků,pronájmy registračního 
zařízení, planší, výpočetní a 
prezentační techniky, licence pro 
program na vedení soutěží, rozhodčí, 
pronájem reklamních ploch

80

TJ Lokomotiva 
Liberec I. - oddíl 
šermu 

483371 Nábor 2015 1.9.2015 Jablonecká 21, 
Liberec 

53 500 40 000 5 000 návrh plakátů a letáků, výroba 
plakátů a letáků, výroba spotu na 
obrazovku, pronájem reklamních 
ploch 

81

TJ VK Dukla 
Liberec

46747001 Turnaj žaček ve volejbale září - prosinec 2015 hala VK Dukla 
Liberec 

18 500 13 850 7 100 kancelářské potřeby, pásky na 
vytvoření hřišť, propagace (letáky, 
diplomy, tis), technická příprava akce 
(ostraha, úklid, příprava akce), 
zdravotník (8 hodin á 200 
Kč),organizátor (1 osoba), hlavní 
rozhodčí (10 osob) pronájem 
sportoviště, zapisovatelé (10 osob)
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82

TJ VK Dukla 
Liberec

46747001 Náborová akce mini volejbal září - listopad 2015 hala VK Dukla 
Liberec 

14 100 9 550 6 000 kancelářské potřeby, pásky na 
vytvoření hřišť, propagace (letáky, 
diplomy tisk),technické zabezpečení 
akce (ostraha, úklid, příprava akce, 
zdravotník (6 hodin á 200 Kč), 
organizátor (2 osoby), trenér, 
moderátoři (5 osob), pronájem 
sportoviště 

83

TJ VK Dukla 
Liberec

46747001 FESTIVAL BAREVNÉHO 
MINI VOLEJBALU - 
CELOSTÁTNÍ KOLO

5.-6.9.2015 Sport Park Liberec 675 000 132 000 45 000 kancelářsky potřeby, pásky na 
nalepení hřišť, zdravotní potřeby, 
zdravotní služba (15 hodin á 200 Kč), 
rozhodčí (hlavní rozhodčí, rozhodčí, 
zapisovatelé), pronájem sportoviště, 
technické zabezpečení 

84

Trampolíny Liberec, 
o.s. 

22846221 Závod Českého a 
Žákovského poháru ve 
skocích na trampolíně 

7.11.2015 Liberec 56 000 21 300 18 000 technické zajištění, zdravotnický 
dozor, pronájem haly, autodoprava, 
pronájem ozvučení

85

Vem Camará 
Capoeira Liberec, 
o.s. 

26643588 3. Liberec Open a 15 let 
Capoeiry v Liberci 

25.-27.9.2015 SPŠSE Liberec, 
Kulturní dům 
101010 Vratislavice 
nad Nisou 

66 500 20 500 15 000 propagační letáky a plakáty, pronájmy 
tělocvičny, kulturního domu 101010 a 
zvukové aparatury

86

VSK Slavia TU 
Liberec, o.s. - oddíl 
basketbalu 

46745980 10. ročník Memoriálu 
Ladislava Švihly, Zdeňka 
Hampla a Jana Urbáška v 
basketbale mužů 

5.-6.9.2015 Sportovní hala TU v 
Liberci 

24 000 12 000 9 000 pronájem sportovní haly, rozhodčí 

CELKEM 8 108 960 2 940 514 1 497 860
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Návrh správní rady Sportovního fondu statutárního města Liberec na nepřidělení dotací ze Sportovního fondu v rámci III. výzvy roku 2015 
Žadatel Identifikační číslo/ 

datum narození
Název akce Termín pořádané 

akce
Místo konání 
pořádané akce 

Výše 
celkových 

nákladů

Výše 
požadované 

dotace

Návrh správní 
rady

Účel dotace

1

Atletický klub AC 
Slovan liberec 

41328019 Mikulášký běh - při ZŠ 
Dobiášova Liberec 

8.12.2015 Liberec - ZŠ 
Dobiášova 

6 100 4 100 0 rozhodčí, občerstvení účastníků, čaj, 
sušenky, propagace, propozice, zdravotní 
dozor, zpracování výsledků, technické 
zajištění 

2

Klub pro zdraví 
obyvatel Liberecka

68974833 Zdravé dítě - zdravá 
budoucnost 

1.9 - 31.12.2015 Liberec - ZŠ 
Dobiášova 

48 500 23 000 0 seminář pro pedagogické pracovníky, nákup 
sportovních, rehabilitačních pomůcek, 
propagační letáčky, pronájem prostor

3
Plochá dráha v AČR 
Liberec 

71207520 Propagační a náborová 
akce na ploché dráze

12.9.2015 Liberec Staré 
Pavlovice 

86 100 49 500 0 propagace/programy, info tabule, lékařská 
služba, hasiči, ozvučení, údržba závodní 
tratě, pořadatelská služba

4

Tělovýchovná 
jednota SLAVIA 
Liberec - oddíl 
plavání 

46744789 Soustředění před 
mistrovstvím ČR žactva 
a dorostu - ZIMA 

9.-13.11.2015 Liberec 63 500 41 000 0 plavecké pomůcky, cvičební a rehabilitační 
pomůcky, speciální sportovní výživa, 
pronájem bazénu, pronájem prostor pro 
suchou přípravu, rehabilitace 

5
TJ BÍLÍ TYGŘI 
LIBEREC 

46744282 Účast na veletrhu 
Sportlive 

5.9.2015 Home Kredit 
Aréna

40 000 20 000 0 tisk propagačních materiálů, prezentační 
technika (led stěna), osvětlení, ozvučení 

6

TJ BÍLÍ TYGŘI 
LIBEREC 

46744282 Vánoce v Aréně prosinec 15 Home Kredit 
Aréna

175 000 92 000 0 grafické práce, personální náklady 
(produkce), moderátor, účinkující, pronájem 
loedové plochy, fotogravické práce, úklidové 
práce, ostraha

7
TJ BÍLÍ TYGŘI 
LIBEREC 

46744282 Školička bruslení 1.9 - 31.12.2015 Svijanská aréna 
Liberec 

90 000 57 000 0 obnova sportovního vybavení, propagační 
materiály, pronájem ledové plochy 

8
TJ Lokomotiva 
Liberec I. 

483371 Vánoční turnaj v 
basketbale žen 

26.-27.12.2015 TJ Lokomotiva 
Liberec I. 

26 000 20 000 0 rozhodčí, pomocní rozhodčí (odměny, 
cestovné)

9
VSK Slávia TU 
Liberec,o.s. - oddíl 
karate 

46745980 Po stopách dávných 
mistrů 

1.9.-30.11.2015 Oldřichov v 
Hájích 

27 000 11 000 0 pronájem prostor

CELKEM 562 200 317 600 0
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OS SPORTKIDS 22881867 Sport pro celý život 19.9.2015 Veceký areál 70 000 50 000 0 organizace akce, odměny trenérů a 
studentů, drobné odměny pro účastníky 
(200 ks - cyklo omalovánky, cyklo lahve, 
létající talíře, švihadla, zvonek na kolo, 
chrániče, cyklo rukavice), kancelářské 
potřeby a náklady na vyhotovení kartiček 
pro děti na plnění sportovišť, pronájem 
areálu Vesec, zajištění zdravotního dozoru, 
technické zabezpečení areálu, pronájem 
cyklistického vybavení + fun bike dráha, 
zajištění dalšího sportovního vybavení ke 
stanovištím, pronájem výlepových ploch, 
webu, propagace 

OS SPORTKIDS 22881867 Úprava okolního terénu 
a technického zázemí 
pro zajištění cyklo kurzů 
pro zvýšení bezpečnosti 

1.9.-31.12.2015 Sportovní areál 
Vesec

60 000 45 000 0 stavební práce pro úpravu pump tracku, 
odborné truhlářské práce pro rekonstrukci 
zázemí a úpravu překážek a fun bike dráhy 
(montáž instalace, úprava povrchů)

OS Zbyktek 22906631 Běh po schodech Vlasty 
Buriana

4.10.2015 Lucemburská 
ulice Libere

35 000 28 000 0 trička a propagační předměty k závodu, 
odměny pro závodníky, pronájem mobilního 
WC,zajištění dopravního značení a 
policejního dozoru včetně technického 
zabezpečení závodní tratě 

Žádosti doručené po uzávěrce 
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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. 3/2015 
z jednání správní rady sportovního fondu  

konané dne 20. srpna 2015 
 
Přítomni:   T. Batthyány, J. Čmuchálek, Bc. Z. Kocumová, P. Samšiňák, T. Zummer, R. Sobotková  
Omluven: Mgr. P. Havlínová, P. Felgr, K. Hampl, J. Beneda, 
 
Po přivítání předsedou správní rady byli členové seznámeni s programem jednání správní rady sportovního fondu 
(dále jen SRSF). 
 
Přidělení dotací na veřejné jednorázové, náborové a propagační akce 
V termínu od 3. 7. do 15. 7. 2015 probíhala uzávěrka 3. kola na veřejné jednorázové, náborové a propagační akce 
s termínem konání od 1. září 2015 do 31. prosince 2015 
Na odbor cestovního ruchu a sportu bylo v řádném termínu doručeno celkem 95 žádostí.   
a) Pozdní předložení žádostí 
Dne 16. července 2015 byly doručeny dvě žádosti občanského sdružení Sportkids a jedna žádost občanského 
sdružení Zbytek. 
Předseda nechal hlasovat o nezařazení těchto žádostí do seznamu schvalovaných žádostí: 
pro   5 hlasů 
proti  0 hlasů 
zdržel se 0 hlasů  
Návrh byl přijat. 
b) Projednání žádostí na veřejné jednorázové, náborové a propagační akce. 
Na odbor cestovního ruchu a sportu bylo v řádném termínu doručeno celkem 95 žádostí. Po projednání všech 
žádostí podává správní rada sportovního fondu návrh na nepřidělení dotací u těchto žádostí: 
Žádost 
číslo 

Žadatel  Název akce  Zdůvodnění nepřidělení dotace  

5 AC Slovan Liberec Mikulášský běh – při ZŠ 
Dobiášova Liberec   

dle platných Pravidel přidělování dotací ze 
Sportovního fondu statutárního města Liberec, může 
žadatel předložit v rámci vyhlášené výzvy maximálně 
tři žádosti. Správní rada sportovního fondu podala 
návrh na podporu tří ze čtyř předložených žádostí 

26 Klub pro zdraví obyvatel 
Liberecka 

Zdravé dítě – zdravá 
budoucnost 

nesplnění parametrů pro veřejné jednorázové, 
náborové a propagační akce 

33 Plochá dráha v AČR Propagační a náborová 
akce na ploché dráze  

správní rada po posouzení žádosti shledala duplicitu s 
druhou předloženou žádostí na akci pro veřejnost 
významnější 

66 Tělovýchovná jednota 
Slávia Liberec – oddíl 
plavání 

Soustředění před 
mistrovstvím ČR žactva a 
dorostu - ZIMA 

nesplnění parametrů pro veřejné jednorázové, 
náborové a propagační akce 

70 Tělovýchovná jednota 
BÍLÍ TYGŘI LIBEREC 

Účast na veletrhu 
Sportlive 

dle platných Pravidel přidělování dotací ze 
Sportovního fondu statutárního města Liberec, může 
žadatel předložit v rámci vyhlášené výzvy maximálně 
tři žádosti. Správní rada sportovního fondu podala 
návrh na podporu tří ze šesti předložených žádostí 

71 Tělovýchovná jednota 
BÍLÍ TYGŘI LIBEREC 

Vánoce v Aréně dle platných Pravidel přidělování dotací ze 
Sportovního fondu statutárního města Liberec, může 
žadatel předložit v rámci vyhlášené výzvy maximálně 
tři žádosti. Správní rada sportovního fondu podala 
návrh na podporu tří ze šesti předložených žádostí 

73 Tělovýchovná jednota 
BÍLÍ TYGŘI LIBEREC 

Školička bruslení  dle platných Pravidel přidělování dotací ze 
Sportovního fondu statutárního města Liberec, může 
žadatel předložit v rámci vyhlášené výzvy maximálně 
tři žádosti. Správní rada sportovního fondu podala 
návrh na podporu tří ze šesti předložených žádostí 

78 TJ Lokomotiva Liberec 1 Vánoční turnaj 
v basketbale žen  

požadovaný účel dotace je v rozporu se zněním 
platných Pravidel přidělování dotací ze Sportovního 
fondu statutárního města Liberec  

95 VSK Slavia TU Liberec, 
o. s. – oddíl karate 

Po stopách dávných 
mistrů  

nesplnění parametrů pro veřejné jednorázové, 
náborové a propagační akce 
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U zbývajících 86 žádostí předkládá správní rada sportovního fondu statutárního města Liberec návrh na přidělení 
dotací ve výši 1. 497.860 Kč  
 
Předseda nechal o návrhu hlasovat: 
pro   5 hlasů 
proti   0 hlasů 
zdržel se  0 hlasů  
 
Návrh byl přijat.  
 
c) Ostatní (další) podpora sportu 
Z rozpočtu sportovního fondu byla vyhrazena přibližná finanční částka ve výši 1.000.000 Kč na podporu ostatní 
(další) podporu sportu. Tato ostatní (další) podpora sportu je posuzována dle Pravidel přidělování dotací ze 
Sportovního fondu statutárního města.  
 
Správní rada posuzovala pět předložených žádostí.  
 
1/Tato žádost byla řádně předložena v I. výzvě roku 2015, správní rada rozhodla o přeřazení této žádosti do  
    Ostatní (další) podpory sportu.  
    Žadatel PSK oddíl ledního hokeje 
    Název akce: Policejní a hasičské světové hry, Virginie, USA 
    Termín akce 22. 6. - 6. 7. 2015  
    Celkové náklady na akci: 620.000 Kč 
    Výše požadované dotace od SML: 50.000 Kč 
    Správní rada předkládá návrh na přidělení dotace ve výši 50.000 Kč 
 
2/ Žadatel DUKLA LIBEREC, volejbalový klub 
    Název akce: Liga Mistrů v Home Credit Aréně 
   Termín akce v ½ listopadu 2015, v ½ prosince 2015 a v ½ 2016 
   Celkové náklady: 2.500.000 Kč 
   Výše požadované dotace: 460.000 Kč  
    Správní rada předkládá návrh na přidělení dotace ve výši 200.000 Kč na pronájem licencované haly na 3 domácí         
    zápasy. 
 
3/ Žadatel Sport Aerobic Liberec 
    Název akce: Mezinárodní Mistrovství České republiky v gymnastickém, dance, step a team aerobiku 
   Termín konání akce: 3. – 4. 10. 2015 
    Celkové náklady na akci:  
    Správní rada předkládá návrh na přidělení dotace ve výši 50.000 Kč s podmínkou, že statutární město Liberec  
    bude uvedeno jako generální partner akce. 
 
4/ Sbor dobrovolných hasičů v Růžodole  
    Název akce: Memoriál záchranářů z Manhattanu 
   Termín a místo konání: 12. 9. 2015, areál Krajského úřadu Libereckého kraje 
   Výše požadované dotace: 15.000 Kč 
   Správní rada předkládá návrh na přidělení dotace ve výši 15.000 Kč. 
     
5/ Petra Hynčicová  
    Žadatelka je běžkyní na lyžích a předkládá žádost o příspěvek ve výši 15.000 Kč na letní přípravu.   
    Správní rada navrhla neposkytnutí příspěvku a to z důvodu, že žadatelka je zaevidována v TJ Dukla Liberec.         
    Žadatelce bude doporučeno, aby za ní žádost na letní přípravu předložila TJ Dukla  
 
V Liberci 20. srpna 2015 

 
Tibor Batthyány, v. r. 

předseda správní rady sportovního fondu  
 
 
Zapsala: Renata Sobotková, tajemnice sportovního fondu              
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VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE  

ZE SPORTOVNÍHO FONDU STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC 
 

DS xxxx 
 
Smluvní strany: 
 
Statutární město Liberec 
se sídlem nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 
IČ 002 62 978 
zastoupené Tiborem Batthyánym, primátorem města 
ve věcech smluvních zastoupené Ing. Davidem Pastvou, vedoucím odboru cestovního ruchu a sportu  
číslo bankovního účtu: 1089692/0800 
(jako strana poskytující dotaci, dále jen poskytovatel) 

 
a 
 
XXXXXXXXXX 
spolek zapsaný ………………………………………………………. 
IČ ………. 
se sídlem ……….. 
zastoupený xxxxx 
číslo bankovního účtu: …………………………………………. 
(dále jen příjemce) 

 

uzavírají v souladu s ustanovením § 10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o rozpočtových pravidlech), tuto 
veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace ze Sportovního fondu statutárního města Liberec 

I. 
Předmět smlouvy 

 
Smluvní strany sjednaly na základě usnesení Zastupitelstva města  Liberec  č. ……………… ze  dne      
……………. 2015 tuto smlouvu o poskytnutí dotace ze Sportovního fondu statutárního města Liberce. 

 
II. 

Účel a výše dotace 
 
1. Finanční dotace je poskytnuta účelově. Příjemce se zavazuje použít poskytnutou dotaci pouze 

k účelu vymezenému v této smlouvě. 
 

2. Dotace je poskytnuta příjemci v celkové výši …………… Kč (slovy: ………..korunčeských) na realizaci 
projektů: 
 
A) ………. 
Dotace ve výši …… Kč je účelově vázána na ………………….. Termín pořádání akce byl /je   2015. 
 
B) ….. 
Dotace ve výši …. Kč je účelově vázána na …….. Termín akce byl/je  2015.  
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3. Poskytnutí dotace je v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů, a zákonem o rozpočtových pravidlech. 
  
4. Dotace je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně 

některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, veřejnou finanční 
podporou a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona. 
 

5. Tato smlouva je uzavřena v souladu s nařízením Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. 12. 2013     
o použití článku 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis, které bylo 
zveřejněno v Úředním věstníku EU ze dne 24. 12. 2013 (dále jen „Nařízení“). Příjemce bere na 
vědomí, že dotace poskytnutá dle této smlouvy má charakter podpory de minimis ve smyslu čl. 3 
a souhlasí s tím, že údaje o poskytnutí dotace dle této smlouvy budou veden v centrálním registru 
podpor malého rozsahu v souladu se zákonem č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů 
v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, v platném znění.  

 
III. 

Čerpání dotace 
 
1. Poskytovatel stanovuje použitelnost dotace maximálně do …………….. 2015, výhradně však na akci 

a účel, uvedené v čl. II., bod 2. 
 
2. Příjemce je oprávněn čerpat finanční dotaci, která mu byla na základě této smlouvy poskytnuta, 

v souladu s Pravidly přidělování dotací ze Sportovního fondu statutárního města Liberec. 
 

3. Nevyčerpanou dotaci je příjemce povinen vrátit nejpozději do 30 dnů po předložení vyúčtování 
dotace na účet poskytovatele č. 4376822/0800 vedený u České spořitelny, a. s., variabilní symbol 
DS…… (číslo smlouvy). 

 
IV. 

Způsob poskytnutí finančních prostředků 
 
Dotace bude příjemci poukázána převodem na účet uvedený v záhlaví smlouvy do 20 kalendářních 
dnů ode dne podpisu této smlouvy. 
 

V. 
Všeobecné podmínky 

 
1. Příjemce je povinen písemně oznámit poskytovateli nejpozději do 7 dnů změny týkající se 

realizace akce, identifikace příjemce či změny týkající se vlastnického vztahu k věci, na niž se 
dotace poskytuje, jakož i změny související s čerpáním poskytnuté dotace (např. změny 
v časovém plánu či termínu akce, změnu místa konání akce, zrušení akce, ohrožení realizace akce, 
změny nebo modifikace akce ovlivňující účelové určení dotace, změny v rozpočtu akce, změny 
osoby odpovědné za realizaci akce, změna sídla, bydliště, právní formy příjemce, zánik 
živnostenského oprávnění). 

 
2. Připouští-li to povaha akce, je příjemce povinen nejpozději 7 kalendářních dnů před konáním 

akce předat či zaslat bližší informace o konání akce (např. plakát, leták, program) oddělení 
cestovního ruchu a sportu, e-mail: sobotkova.renata@magistrat.liberec.cz a zároveň Městskému 
informačnímu centru, e-mail: mic@infolbc.cz.  
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3. Připouští-li to povaha akce, je pořadatel akce povinen zajistit přístup na akci dvěma osobám 
pověřeným kontrolní činností při čerpání dotace z fondu. 

 
4. Ve všech písemných materiálech a na veřejných vystoupeních, která se přímo vztahují 

k podpořené akci, se příjemce zavazuje uvádět text tohoto znění: „Akce je podpořena 
Sportovním fondem statutárního města Liberec“. 
Při této činnosti je příjemce povinen respektovat aktuální znění „Manuálu pro označování akcí 
podpořených  fondem statutárního města Liberec“, který je ke stažení na webové stránce 
www.liberec.cz (Město a samospráva – Granty a dotace – Fondy města – Sportovní fond). 

 
5. Příjemce dotace odpovídá za hospodárné a efektivní použití veřejných prostředků v souladu 

s účelem, pro který byly poskytnuty a v souladu s podmínkami v této smlouvě uvedenými. Dále 
odpovídá za jejich řádné a oddělené sledování v účetnictví v souladu s obecně platnými předpisy, 
zejména zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví v platném znění, a za jejich správné vyúčtování.  

 
6. Příjemce dotace je povinen nejpozději do ……………… 201.. předložit poskytovateli písemnou 

zprávu o realizaci projektu a řádné vyúčtování poskytnuté dotace na předepsaném tiskopisu. 
 

7. Pro řádné vyúčtování dotace musí být doložen přehled o skutečných příjmech a výdajích 
vynaložených na projekt, kopie faktur nebo jiných dokladů faktury nahrazující a doklad o jejich 
zaplacení. Předložené doklady se musí vztahovat k dotované akci a musí dokládat minimálně výši 
poskytnuté dotace a výši spolufinancování projektu (minimální výše spolufinancování projektu 
příjemcem je dle pravidel přidělování dotací 20 % z původně požadované částky dotace). Kopie 
dokladů musí být čitelné, nesmí se překrývat a musí obsahovat předepsané náležitosti. 
Poskytovatel je v případě potřeby oprávněn požadovat po příjemci předložení originálních 
dokladů k nahlédnutí. 

 
8. V případě zjištění nedostatků v předloženém vyúčtování je příjemce dotace povinen tyto 

nedostatky odstranit do 10 pracovních dní od obdržení písemné výzvy k jejich odstranění, nebo v 
jiné lhůtě určené poskytovatelem dotace.  

9. V případě, že příjemce nedodrží podmínky stanovené ve smlouvě (zejména podmínky pro 
předložení vyúčtování), nebo v případě uvedení nepravdivých údajů v předložených 
dokumentech, nebude mu poskytnuta žádná finanční dotace ze Sportovního fondu statutárního 
města Liberec ani z jiného fondu města po dobu následujících dvou kalendářních let. 

 
VI. 

Kontrola a sankce  
 
1. Příslušné orgány poskytovatele jsou oprávněny v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 128/2000Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů a zákonem o rozpočtových pravidlech kdykoli kontrolovat dodržení podmínek, za 
kterých byla dotace poskytnuta. 
 

2. Příjemce je povinen poskytnout součinnost při výkonu kontrolní činnosti dle odst. 1 tohoto 
článku, zejména předložit kontrolním orgánům poskytovatele kdykoliv k nahlédnutí originály 
všech účetních dokladů prokazujících využití prostředků v souladu s účelem poskytnutí dotace. 
 

3. Příjemce je povinen umožnit poskytovateli provést kontrolu jak v průběhu čerpání dotace, tak       
i po dobu deseti let od ukončení financování akce ze strany poskytovatele. 
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4. Příjemce bere na vědomí, že každé neoprávněné použití nebo zadržení peněžních prostředků 
poskytnutých jako dotace je porušením rozpočtové kázně podle § 22 zákona o rozpočtových 
pravidlech. 

 
5. Příjemce, který porušil rozpočtovou kázeň, je povinen provést odvod za porušení rozpočtové 

kázně, a to výši dle ustanovení § 22 odst. 5 zákona o rozpočtových pravidlech. 
 

6. Porušení povinností stanovených v čl. V odst. 1, 2, 3 a 4 této smlouvy a porušení povinnosti 

předložit poskytovateli písemnou zprávu o realizaci projektu ve lhůtě stanovené v čl. V odst. 6 

této smlouvy jsou považována za méně závažná porušení a uloží se za ně odvod za porušení 

rozpočtové kázně ve výši 2-10% z poskytnuté dotace.  

7. Za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně je ten, kdo rozpočtovou kázeň porušil, 
povinen zaplatit penále ve výši 1 promile z částky odvodu za každý den prodlení, nejvýše však do 
výše tohoto odvodu. Penále se počítá ode dne následujícího po dni, kdy došlo k porušení 
rozpočtové kázně, do dne připsání peněžních prostředků na účet poskytovatele. 

 
VII. 

Závěrečná ustanovení  
 

1. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž příjemce i poskytovatel obdrží po 
jednom stejnopisu. Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných 
číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran. 
  

2. Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva může být zveřejněna na webových stránkách 
Statutárního města Liberec (www.liberec.cz), s výjimkou osobních údajů fyzických osob 
uvedených v této smlouvě. 
 

3. Pokud dojde v průběhu platnosti této smlouvy u příjemce k přeměně nebo zrušení s likvidací, je 
příjemce povinen vrátit poskytovateli poměrnou část nevyčerpané dotace nejpozději 10 dní před 
tím, než dojde k přeměně nebo zrušení právnické osoby s likvidací.   
 

4. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
právních předpisů: O poskytnutí dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo 
města Liberec usnesením č. 125/2015 ze dne 28. 5. 2015. 

 
 
V Liberci dne:                                                        V Liberci dne: 
Za poskytovatele Za příjemce 
 
 
 
…………………………………………………………….……   ……………………………………………………………….…… 

Ing. David Pastva     …………………………………    
vedoucí odboru cestovního ruchu a sportu                                           


