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Právní norma, popř. vnitřní předpis nebo nařízení: 

 

• zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění 

• Dotační statut města Turnov 

• Pravidla pro poskytování dotací na sport ze sportovního fondu města Turnov 
 
Projednáno:  správní radou sportovního fondu dne 22. 9. 2021 
  v Radě města Turnov dne 6. 10. 2021 
                           
 

Vztah k rozpočtu: ř. 2100000004 Vklad do sportovního fondu  
 
 

Zdůvodnění a vysvětlení: 
 

Vážení zastupitelé, 

pro rok 2021 byla vyčleněna ve sportovním fondu částka 171 tis. Kč (120 tis. Kč vyčleněno pro rok 2021 
v rámci rozpočtu a 51 tis. Kč zůstatek sportovního fondu z roku 2020). Dále v rámci rozpočtového 
opatření č. 4 bylo převedeno do sportovního fondu 88 tis. Kč, které zůstaly nerozdělené v dotačním 
programu na sportovní činnost. Žadatelům v I. výzvě bylo rozděleno celkem 126 tis. Kč. Pro II. výzvu 
rozhodla správní rada sportovního fondu alokovat celkem 41 300 Kč.  
 

V rámci vypsané výzvy pro podávání žádostí o dotaci ze sportovního fondu bylo v řádném termínu 
doručeno celkem 6 žádostí. Správní rada sportovního fondu posoudila na svém jednání dne 22. 9. 2021 
předmětné žádosti a navrhla podpořit všechny projekty dle následně uvedeného přehledu. 
 
Přehled došlých žádostí do sportovního fondu, návrh správní rady sportovního fondu na rozdělení 
dotací: 
 

žadatel účel dotace 

 předpokládané 
příjmy  

(bez požadované 
dotace) 

 předpokládané 
výdaje 

požadovaná 
výše dotace 

NÁVRH VÝŠE 
DOTACE SRSF  

1 
HC Turnov, z. s. 
IČ 27003345 

TURNAJ STARŠÍCH ŽÁKŮ 2021 
(ZS Ludvíka Koška, 65 závodníků, trvání 9 hod., 3 
organizátoři) 
 

22. 8. 2021 

17 700 23 700 6 000 6 000 



2 

POVYK, z. s. 
IČ 27024717 

Vánoční sportovní turnaj v mašovské 
sokolovně 2021 
(Turnov-Mašov, 20 závodníků, trvání 8 hod., 2 
organizátoři) 
 

 

26. 12. 2021 

4 000 15 700 11 700 
 

 

 

3 200 
 

3 

SUNDISK s.r.o. 
IČ 25499441 

TAMZPÁTKY 2021  
(Dolánky u Turnova, 50-150 závodníků, trvání 3 
hod., 8 organizátorů) 
 

9. 10. 2021 
 

15 900 
 

30 900 
 

15 000 
 

 

5 000 
 

4 

Tělocvičná jednota 
Sokol Turnov   
IČ 13582518 

Památný den sokolstva v Turnově 
(Náměstí Českého ráje, sokolovna, účast 100 
účastníků, trvání 8 hod., 10 organizátorů) 
 

 

8. 10. 2021 

45 500 
 

60 500 
 

15 000 
 

 

15 000 
 

5 

Tělocvičná jednota 
Sokol Turnov   
- oddíl stolního tenisu 
IČ 13582518 

Soustředění mládeže stolního tenisu  
(sokolovna Turnov a okolí, účast 10 dětí, trvání 5 
dnů, 3 organizátoři) 
 

 
26. – 30. 7. 2021 
 

8 000 
 

19 100 
 

11 100 
 

 

4 100 
 

6 
Tělovýchovná 
jednota Turnov, z. s. 
(oddíl SOK)  
IČ 15045528 

Areál pevných kontrol pro orientační výuku 
Šetřilovsko 
(Turnov-Šetřilovsko, celoročně neomezeně pro 
veřejnost, 5-10 organizátorů) 

 
celoročně (akce bez pevného termínu) 
 

9 000 
 

17 000 
 

  

8 000 
 

8 000 
 

CELKEM 66 800 41 300 

 
 
Komentář: 
Dotace byly navrhovány s ohledem na výši a hospodárnost rozpočtů jednotlivých projektů uvedených 
v žádostech. U projektů, které se opakují v průběhu předešlých let (projekt žadatele pod č. 1 a 5) 
zohlednila správní rada sportovního fondu při hodnocení žádostí skutečné náklady akcí v předešlých 
výzvách - tj. zohledňovala průběh předchozích projektů žadatelů a náklady dříve vynaložené, neboť u 
takových akcí může již pořadatel předem odhadnout, jaké náklady akce bude mít.  
 

Žadateli č. 2 - Povyk z. s. navrhuje správní rada podpořit projekt Vánoční sportovní turnaj v mašovské 
sokolovně 2021 částkou 3 200 Kč, tj. cca 30% požadavku. S ohledem na charakter projektu, který je 
určen pro cca 20 účastníku, především žáků ze ZŠ Mašov, správní rada přihlédla dále k nadměrné výši 
stravného a hodnoty cen pro vítěze na jednoho účastníka (tj. dle rozpočtu v žádosti celkem 400 Kč/os., 
v porovnáním s ostatními projekty se cena pohybuje cca 100 Kč/os.) a nákladům na nákup sportovní 
pomůcky - balón na kin-ball ve výši 6 500 Kč. Tyto výdaje neshledala jako relevantní k typu projektu. 
Správní rada navrhuje podpořit dotací ze sportovního fondu pronájem tělocvičny ve výši 1 200 Kč a 
částečně náklady na stravu a odměny pro účastníky ve výši 2 000 Kč (tj. 100 Kč/os.). 
 

Žadateli č. 3 - SUNDISK s.r.o. navrhuje správní rada podpořit projekt TAMZPÁTKY 2021 částkou 5 000 
Kč, tj. cca 30% požadavku. U tohoto projektu byl konstatován nesoulad dodaného rozpočtu. Žadatel 
má v kolonce příjmy uvedenou položku startovné celkem 5 000 Kč a v žádosti uvádí účast 50-150 
závodníků. Dle propagace akce na webu žadatele je uvedena min. výše startovného 150 Kč/jednotlivec 
a 300 Kč/posádka., tedy při min. počtu 50 závodníků neodpovídá částka 5 000 Kč předloženému 
rozpočtu. Dotace bude poskytnuta pouze na náklady spojené s částečnou úhradou nákladů vzniklých s 
DPP, stravného a cestovného. 
 

Žadateli č. 5 - Tělocvičná jednota Sokol Turnov - oddíl stolního tenisu navrhuje správní rada podpořit 
projekt Soustředění mládeže stolního tenisu do výše zhruba 40% požadavku. Správní rada přihlédla ke 



skutečným nákladům z předešlých let a jejich charakteru. Dle specifikace akce v žádosti o dotaci se 
jedná o pravidelnou sportovní činnost spolku, která je nad rámec běžných aktivit spolku. Správní rada 
navrhuje doporučit žadateli navýšení účastnických poplatků na toto soustředění, v roce 2021 z žádosti 
vyplývá, že účastnický poplatek je ve výši 800 Kč/1 účastník/5 dnů, což je oproti ceně obvyklé výrazně 
nižší. 
 

Projekty žadatelů pod poř. č. 1, 4 a 6 navrhuje správní rada s ohledem na charakter projektu a 
sestavený rozpočet podpořit v plné výši jejich požadavku. 
 
Návrh na rozdělení dotací byl projednán v Radě města Turnov dne 6. 10. 2021 a bylo k němu přijato 
usnesení: 
 
Rada města souhlasí s návrhem na rozdělení dotací ze sportovního fondu v II. výzvě pro rok 2021 a 
zároveň doporučuje Zastupitelstvu města Turnov rozhodnout o rozdělení dotací dle předloženého 
návrhu. 
 
Se všemi žadateli, kteří budou podpořeni v rámci tohoto dotačního programu, bude sepsána 
veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov, jejíž vzor byl schválen na jednání 
Zastupitelstva města dne 30. 4. 2020 (usnesení č. 155/2020). 

 
 
Navrhovaná usnesení ZM: 
Zastupitelstvo města Turnov rozhodlo o poskytnutí dotace ve výši 6 000 Kč pro spolek HC Turnov, z. s., 
IČ 27003345 na projekt Turnaj starších žáků 2021. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města 
Turnov a Pravidly pro poskytování dotací na sport ze sportovního fondu města Turnov. 
 
Zastupitelstvo města Turnov rozhodlo o poskytnutí dotace ve výši 3 200 Kč pro spolek POVYK, z. s., IČ 
27024717 na projekt Vánoční sportovní turnaj v mašovské sokolovně 2021. Použití dotace se bude řídit 
Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro poskytování dotací na sport ze sportovního fondu 
města Turnov. 
 
Zastupitelstvo města Turnov rozhodlo o poskytnutí dotace ve výši 5 000 Kč pro společnost SUNDISK 
s.r.o., IČ 25499441 na projekt TAMZPÁTKY 2021. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města 
Turnov a Pravidly pro poskytování dotací na sport ze sportovního fondu města Turnov. 
 
Zastupitelstvo města Turnov rozhodlo o poskytnutí dotace ve výši 15 000 Kč pro spolek Tělocvičná 
jednota Sokol Turnov, IČ 13582518 na projekt Památný den sokolstva v Turnově. Použití dotace se bude 
řídit Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro poskytování dotací na sport ze sportovního fondu 
města Turnov. 
 
Zastupitelstvo města Turnov rozhodlo o poskytnutí dotace ve výši 4 100 Kč pro spolek Tělocvičná 
jednota Sokol Turnov - oddíl stolního tenisu, IČ 13582518 na projekt Soustředění mládeže stolního 
tenisu. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro poskytování dotací 
na sport ze sportovního fondu města Turnov. 
 
Zastupitelstvo města Turnov rozhodlo o poskytnutí dotace ve výši 8 000 Kč pro spolek Tělovýchovná 
jednota Turnov, z. s. - oddíl SOK, IČ 15045528 na projekt Areál pevných kontrol pro orientační výuku 
Šetřilovsko. Použití dotace se bude řídit Dotačním statutem města Turnov a Pravidly pro poskytování 
dotací na sport ze sportovního fondu města Turnov. 
 

 


