
 

 

Zápis 

z jednání pracovní skupiny komise pro sport a volný čas 

 
Den: 20. 11. 2019 

Místo konání: radniční sál, budova čp. 1 

 

Přítomni: Ing. Jaroslav Petrásek, Iveta Librová, Marcela Chuchlová, Ing. Milan Majer, Jiří 

Pospíchal, Pavel Kvasnička. 

 

Omluveni: předseda Mgr. Josef Ležal, Mgr. Renata Tejnská, Michaela Fikejzová, Diana 

Minaříková. 

 

Host: Mgr. Pavel Janík, Mgr. Tomáš Klinecký, Jiří Stuchl - zastupitel 

Komise byla zahájena v 18.00 hodin, předsedu komise z jeho pověření zastoupil Mgr. Pavel 

Janík 

 

Program: Projednání dvou alternativ úprav Fondu sportu, kultury a volného času 

 

1) Varianta finančního odboru konzultovaná s Mgr. Pavlem Janíkem 

2) Varianta návrhu zastupitele pana Jiřího Stuchla 

 

Ad 1) Programy podpory sportu, kultury a volného času z Fondu sportu, kultury a volného 

času města Český Brod byly schváleny zastupitelstvem města Český Brod usnesením č. 

19/2019 dne 23. 1. 2019. 

Citace z podkladů FO 

Na základě zkušeností s realizací Programů a poskytováním dotací z Fondu sportu, kultury a 

volného času v roce 2019, s cílem zajištění souladu s požadavky zákona č. 250/2000 Sb., o 

rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, jsou předloženy následující návrhy na úpravy 

Programů, statutu Fondu a souvisejících dokumentů k další diskuzi a příp. doplnění ze 

strany radních. Na nejbližším jednání rady města bude předložena finální podoba 

dokumentů k doporučení jejich schválení zastupitelstvem města na prosincovém zasedání s 

účinností od 1. 1. 2020. 

  

Navržené změny jsou vyznačeny v přiložených dokumentech - formou revizí.  

 

Při zpracování jsme vycházeli z následujících skutečností: 

 

statut je dokument, kterým byl zřízen fond 

programy jsou nástrojem čerpání prostředků z fondu, čerpání je možné na základě 

programové výzvy (viz čl. 2 odst. 1 Statutu) - navrhujeme doplnit do Programů, že lze na 

základě rozhodnutí RM/ZM uvolnit prostředky v mimořádném termínu mimo výzvu (a to pro 

všechny programy, nejen program č. 2, který to umožňuje již dnes - pouze pro fyzické osoby), 

v rozpočtu města bude vytvořena položka, která bude plněna částí daně z hazardu a v případě 

rozhodnutí o mimořádném uvolnění prostředků bude rozpočtovým opatřením převedena do 

fondu odpovídající částka, která bude následně poskytnuta žadateli o dotaci 

městské akce (čertování, advent, letní kino) – nelze hradit z fondu, neboť fond neumožňuje 

jiné čerpání než přes programy a město nebude podávat žádost o dotaci, tj. tyto akce musí být 

hrazeny z rozpočtu města (ZM bude o příspěvku na tyto akce rozhodovat v rámci 

schvalování rozpočtu, rozpočtová položka bude plněna částí příjmu daně z hazardu) 



      v roce 2019 jsou tyto akce podpořeny ve výši: 

     

  

 

z fondu nelze hradit ani investiční akce města (např. budování/oprava sportovišť) 

„kulturní“ akce přesunuté z programu P2 do městských akcí  

        - žadatelé podávali žádost na základě výzvy o zařazení do akcí města, která se 

vyhlašovala na konci roku, tj. šlo mimo programovou výzvu do P2 

        - žádosti byly "jednodušší", nebylo potřeba předložit závěrečné vyúčtování dotace - 

pouze objednávka a faktura 

      tento způsob poskytování finančních prostředků je ale v rozporu se statutem fondu, o tyto 

akce (vč. výměnných pobytů) se musí od r. 2020 žádat opět v rámci programu P2, tj. za 

úvahu stojí navýšení alokace pro program P2 

      v roce 2019 byly podpořeny tyto akce: 

      

  

   

     na posouzení rady města jsou akce typu FENEG, Město v pohybu, příp. oslavy 

významných událostí (100 let republiky, 100. výročí gymnázia), které pořádají NNO či jiné 

PO - v současné době nemuseli předkládat vyúčtování (tyto akce byly v kapitole "městské 

akce"), ale pokud by se o tyto akce žádalo v rámci programu P2,   museli by předkládat 

vyúčtování a závěrečnou zprávu, což pro ně znamená větší administrativní zátěž; řešením by 

bylo vyčlenění rozpočtové položky, kdy by byly tyto akce realizovány na základě objednávky 

a proplaceny na základě faktury zaslané na účet města, bez nutnosti dalšího vyúčtování; tato 

rozpočtová položka by byla plněna částí příjmu daně z hazardu 

 



dotační prostředky mohou být poskytnuty pouze na základě veřejnoprávní smlouvy o 

poskytnutí dotace – nelze na objednávku (objednávky jsou v rozporu se zákonem č. 

250/2000 Sb.) 

ve smlouvě musí být uvedena nejen celková částka poskytnuté dotace, ale také rozpis 

poskytnuté dotace na jednotlivé akce, vč. konkrétních částek (týká se programů č. 2 a 3) - 

pokud se neuskuteční dílčí akce z celého projektu (tj. balíku akcí) a smlouva by byla uzavřena 

pouze s celkovou částkou, pak by měl příjemce povinnost vrátit celou dotaci a požádat o 

prominutí; tyto konkrétní částky musí vyplývat i z usnesení RM/ZM – návrh: ve znění 

usnesení bude celková částka dotace pro žadatele a dále bude věta: Detailní rozdělení 

poskytnutých dotací na jednotlivé akce žadatelů je přílohou tohoto usnesení a bude uvedeno 

ve smlouvě o poskytnutí dotace. 

požadavek na doložení kopií účetních dokladů - z důvodu možnosti provádět prvotní 

kontrolu oprávněnosti použití finančních prostředků "od stolu" 

návratné finanční výpomoci - navrhujeme vyčlenit položku v rámci rozpočtu a nezahrnovat 

do fondu (více viz statut), tato položka by byla plněna částí příjmu daně z hazardu 

formuláře k žádosti - pouze kosmetické úpravy; do formuláře rozpočtu doplněny jednotlivé 

kategorie položek rozpočtu (z důvodu zajištění jednotné struktury rozpočtu dle žádosti a dle 

vyúčtování); v žádosti vypuštěna příloha úplný výpis z OR 

čestné prohlášení - nová podoba (inspirace u jiného poskytovatele dotací) 

 

Závěr: 

Pracovní skupina doporučuje variantu FO pro rok 2020 i s ohledem k možným 

zásadním změnám ve financování sportu zřízením Národní agentury pro sport, která 

bude vyhlašovat grantová schémata. Dále doporučuje schéma financování: 

 

PROSTŘEDNICTVÍM FONDU    2020 

 
  

použití prostředků z min. období   

Prostředky z Programů podpory kultury, sportu a volného času: 
PROGAM 1, - zájmové organizace – neinvestiční, podpora pravidelné 
činnost  

PROGAM 2 - zájmové organizace – neinvestiční – akce pro veřejnost  

PROGRAM 3 - zájmové organizace - investiční,   

PROGRAM3 3 - zájmové organizace - neinvestiční - opravy budov  

Prostředky spravované FO  

POSKYTOVÁNÍ PŘECHODNÝCH FIN. VÝPOMOCÍ  

Městské akce investiční - sportovní účely  

Městské akce  - slavnosti výročí města, akce spolupořádané městem  

Synergie k investičním dotacím NNO  

celkem  

 

 

ad 2) Varianta – návrh pana Stuchla 

 

Pan Jiří Stuchl připravil pracovní návrh k dalšímu jednání. Znění zaslal všem koaličním 

partnerům k připomínkám. Sám bere na vědomí připomínky FO, aby tam byly uvedeny 

správné údaje dle požadavku auditu. Jinak má k programu řadu připomínek (viz samostatný 

návrh v příloze). 

Pro členy pracovní skupiny byl jeho návrh neakceptovatelný. Bylo konstatováno, že sport je 

dlouhodobá koncepční záležitost a město doposud nebylo schopno určit směr rozvoje sportu. 

Teprve v letošním roce byl pověřen pan Stanislav Kocourek, který bude facilitátorem 

v pracovní skupině Plánu rozvoje sportu do roku 2025.  

 

 



Usnesení pracovní skupiny komisi a doporučení  pro RM: 

Komise doporučuje radě 

 

Pro rok 2020 akceptovat variantu navrženou finančním odborem a případnou větší 

revizi realizovat až po podmínkách podpory sportu v roce 2021, kdy roli MŠMT přebírá 

Národní agentura pro sport, která v rámci přípravy nového zákona o sportu bude řešit i 

jeho financování. 

 

 

Z. Bočková členy pracovní skupiny informovala o vzniku příspěvkové organizace CVIK 

 (centrum vzdělávání informací a kultury), kam od 1. 1. 2020 přechází a je tedy nutné řešit 

pozici zapisovatele komise pro sport, kulturu a volný čas. 

 

Termín příští komise nebyl stanoven. Jednání bylo ukončeno ve 20.30 hodin.  

 

Zapsala: Zdenka Bočková 

Ověřil: Mgr. Josef Ležal 


