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9.  zasedání zastupitelstva města dne: 29. 10. 2015 

Bod pořadu jednání:       

Návrh správní rady Sportovního fondu na nepřidělení dotace ze Sportovního fondu 
statutárního města Liberec na ostatní (další) podporu sportu Petře Hynčicové. 
   
Stručný obsah: Na základě statutu Sportovního fondu statutárního města Liberec s 
účinností od 1. 6. 2014 předkládá správní rada Sportovního fondu návrh na přidělení 
dotace na ostatní (další) podporu sportu  

 

 

Zpracovala:  Mgr. Zuzana Kotrmanová 

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

telefon: 485 243 137 

Schválil: vedoucí oddělení       

 vedoucí odboru Ing. David Pastva 

Projednáno: v 18. RM dne 20. 10. 2015 

Poznámka:       

Předkládá: 
 

p. Tibor Batthyány, v.r. 

primátor statutárního města Liberec              

   

Návrh usnesení 

Zastupitelstvo města po projednání       

s c h v a l u j e     
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neposkytnutí dotace dle Návrhu správní rady Sportovního fondu statutárního města Liberec 
žadateli Petře Hynčicové, bytem XXXXX, na přípravu sportovkyně na MS v běhu na lyžích 
do 23 let (příloha č. 1) 
 
a   u k l á d á  
 
Tiboru Batthyánymu, primátorovi města, zajistit písemné seznámení žadatele s usnesením. 
 
                 T: 11/2015 
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Důvodová zpráva 

 
Stručný obsah: Na základě statutu Sportovního fondu statutárního města Liberec s účin-
ností od 1. 6. 2014 předkládá správní rada Sportovního fondu návrh na přidělení dotace na 
ostatní (další) podporu sportu 
 
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. 
 
Dle platných Pravidel lze dotaci poskytnout na ostatní (další) podporu sportu, např. na akce s nadregi-
onálním významem, podporu úspěšných sportovců apod. na základě žádosti podané žadatelem.  
 
Členové správní rady navrhli neposkytnout zmíněnou dotaci Petře Hynčicové z důvodu jejího půso-
bení v TJ Dukla Liberec a možnosti zažádat si o podporu v tomto klubu. 
 
Formulace usnesení byla konzultována s odborem právním a veřejných zakázek před projednáním 
v Radě města Liberec.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Přílohy: 
 
1) Žádost Petry Hynčicové 
2) Pravidla přidělování dotací ze Sportovního fondu statutárního města Liberec 
3) Zápis č. 3/2015 z jednání správní rady sportovního fondu ze dne 20. srpna 2015 
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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              


