
Podklady na zasedání ZM dne: 30.1.2014 

 

Název materiálu: 7.3 Záležitosti OŠKS – Úprava 

rozpočtových pravidel sportovní komise  
 

Předkládá:  Mgr. Otakar Špetlík, místostarosta města Turnova 

                     František Zikuda, předseda Sportovní komise 

 

Vypracoval: PhDr. Mgr. René Brož, Bc.Renata Brychová 

 

Zúčastní se projednávání v ZM: PhDr. Mgr. René Brož, vedoucí odboru školství, kultury a sportu  

 

Předložení materiálu uloženo: 

Příloha č. 1: Rozpočtová pravidla Sportovní komise Rady města platná od 1.1.2012 

Příloha č. 2: Rozpočtová pravidla Sportovní komise Rady města - upravená  

 

Právní norma, popř. vnitřní předpis nebo nařízení: 

 

Projednáno v: 12. 12. 2013 ve sportovní komisi 
 

Vztah k rozpočtu města:  
 

Zdůvodnění a vysvětlení: 
Vážení zastupitelé, 

na základě dvouleté zkušenosti s poskytováním finančních prostředků z rozpočtu města na oblast 

sportu (sportovní a tělovýchovnou činnost – viz pozn.) podle  Rozpočtových pravidel Sportovní 

komise Rady města, která jsou součástí Koncepce sportu MĚSTA TURNOVA schválené pro roky 

2012-2015, si dovolujeme navrhnout úpravu těchto pravidel – viz příloha č. 2.  

V novém textu pravidel je akcentována povinnost sportovních subjektů využívat všechny 

městem poskytnuté finanční prostředky ve prospěch sportovní činnosti. Dále navrhujeme 

omezit financování investic, rekonstrukcí a oprav objektů, které se nenachází na území města 

Turnova, resp. nejsou využívány a neslouží ke sportovní činnosti.  

Náš návrh dále posiluje kontrolní mechanismy a možnosti poskytovatele dotace, tj. MĚSTA 

TURNOVA.  

Poslední oblastí, kterou se snažíme zlepšit, je srozumitelnost textu.   

Sportovní subjekty nebudou tímto zatíženy další administrativní zátěží a ti, co provozují dostatečně 

širokou sportovní činnost, nebudou mít problém s vyúčtováním získaných finančních prostředků.  

Důvodem této navrhované úpravy rozhodně není snaha o snížení celkové výše finančních 

prostředků poskytovaných MĚSTEM TURNOV do oblasti sportu. Věříme, že nastolený trend 

povede k dalšímu rozvoji sportu ve městě. 

Poznámka: Zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, definuje sport jako veřejně prospěšnou činnost takto: “Sport před-

stavuje všechny formy tělesné činnosti, které si prostřednictvím organizované i neorganizované účasti kladou za cíl 

harmonický rozvoj tělesné i psychické kondice, upevńování zdraví a dosahování výkonů v soutěžích všech úrovní”. 

 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města schvaluje úpravu rozpočtových pravidel Sportovní komise Rady města 

Turnova dle návrhu s účinností od 1. 2. 2014. 


