
Zpráva pro 15. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf,  
které se koná dne 26. listopadu 2020 

 
3.01 Koncepce podpory sportu ve městě Varnsdorf  
         
 
Předkládá: Mgr. Bc. Ladislava Křížová, místostarostka 
 
 
Odůvodnění:  
V souvislosti s navrhovanými změnami v Koncepci podpory sportu ve městě Varnsdorf, která 
byla schválená ZM 26.11.2015 (dále jen Koncepce), předkládáme upravené znění Koncepce. 
Zásadní změnou v návrhu Koncepce je, že žádající sportovní organizace nemusí mít sídlo ve 
Varnsdorfu, podmínkou zůstává min. 50 % sportovní základny oddílu s trvalým pobytem ve 
Varnsdorfu. 
 
Dotace je poskytována do výše celkové částky doložených vybraných oddílových příspěvků 
za předchozí kalendářní rok a činí maximálně 4.000 Kč na 1 člena do 19 let s trvalým 
pobytem ve Varnsdorfu a ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Varnsdorf.  
 
Aktualizace Koncepce podpory sportu ve městě Varnsdorf se ujal Mgr. Jan Šišulák, který 
komunikoval s předsedy sportovních oddílů, s členy Komise pro vzdělávání, tělovýchovu a 
sport a pracovnicemi oŠKT. 
 
 
Z výše uvedených důvodů předkládám ke schválení Zastupitelstvu města Varnsdorf 
zaktualizovanou Koncepci podpory sportu ve městě Varnsdorf s účinností od 01.01.2021 na 
dobu neurčitou. 
 

 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit Koncepci podpory sportu ve městě Varnsdorf 
s účinností od 01.01.2021 dle předloženého návrhu. 
 
 
 
Příloha: 
Koncepce podpory sportu ve městě Varnsdorf 
1) Znak města+logo (k nahlédnutí na OŠKT) 
2) Žádost o poskytnutí neinvestiční dotace na činnost (k nahlédnutí na OŠKT) 
3) Žádost o poskytnutí neinvestiční dotace na nadstandardní reprezentaci (k nahlédnutí na 
OŠKT) 
4) Sportoviště 
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PŘÍLOHY 
 
Formuláře žádostí 
Seznam sportovních zařízení v majetku města Varnsdorf 
 
ÚČEL 
 
Dokument upravující poskytování neinvestičních dotací z rozpočtu města Varnsdorf a 
souhrnný přehled možností využití finanční podpory sportu poskytované městem Varnsdorf 
pro všechny subjekty, provádějící činnosti a akce v oblasti sportu, zejména sportovní činnosti 
mládeže od roku 2021 na neurčito. 
 

 
Článek 1 

 
Úvod 

 
Masový a rekreační sport má ve městě Varnsdorf širokou základnu a tradici. Sport a veškeré 
pohybové a volnočasové aktivity jako veřejně prospěšná činnost jsou nedílnou součástí 
života ve městě.  
 
Sportovní činnost ve městě provádí ve sportu a tělovýchově profesionální a amatérské 
sportovní kluby, zajišťována je také školskými zařízeními, komerčními tělovýchovnými a 
sportovními aktivitami i neorganizovanou tělovýchovou a sportem ve více než 30 sportovních 
odvětvích. Aktuální informace o nich je možné zjistit na webových stránkách města 
www.varnsdorf.cz 
 
Město Varnsdorf se spolupodílí na financování sportu a sportovních řízení, a zároveň 
koordinuje činnost sportovních subjektů ve prospěch města a kontroluje efektivnost 
vynaložených veřejných zdrojů. 
 
Město Varnsdorf přistupuje zodpovědně k zajišťování a rozvoji sportu a to prostřednictvím 
„Koncepce podpory sportu“ a činností „Komise pro vzdělávání, tělovýchovu a sport“ jako 
poradního orgánu Rady města Varnsdorf pro oblast sportu. 

 
 

Článek 2 
 

Hlavní cíle 
 
Město Varnsdorf si v rámci Koncepce podpory sportu st anovuje tyto cíle: 

a) harmonický rozvoj tělesné i psychické kondice, upevňování zdraví a dosahování 
sportovních výkonů v soutěžích všech úrovní včetně pohybové rekreace určené 
široké vrstvě obyvatel, 
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b)  vytváří podmínky pro sport zejména dle zákona o podpoře sportu1. Prostřednictvím 
organizované i neorganizované účasti zajišťuje svým občanům sportovní aktivity ve 
všech formách tělesné činnosti.  

c) zaměřuje se na zvyšování zájmu občanů všech věkových skupin o sportovní 
volnočasové aktivity, 

d)  vytváří pro všechny občany vhodné podmínky pro sport na amatérské i profesionální 
úrovni s cílem připravit co nejkvalitněji sportovní talenty pro výkonnostní sporty, 

e) podporuje mládež a děti zejména talentované, a to i nejnižší věkové kategorie, 
f) napomáhá občanům se zdravotním postižením v integraci do společnosti, 
g) podporuje pozitivní motivací činnost dobrovolníků a zájemců o práci v této veřejně 

prospěšné činnosti, 
h) zaměřuje se na smysluplné využití volného času jako nejefektivnější součásti 

prevence drogové závislosti, alkoholismu a dalších negativních sociálně 
patologických jevů.  

 
 
1. Formy a podmínky poskytování dotací   
 

Sporty, provozované sportovními organizacemi působícími na území města Varnsdorf, 
podporuje město podle svých možností dotacemi na činnost, pořádání konkrétních 
sportovních akcí, pronájem sportovišť, reprezentaci města. Přednostně budou 
zabezpečeny akce s pravidelnou historickou a opakovanou aktivitou, akce se záštitou 
města a také akce nejvyššího sportovního významu (ME, MS, MČR a významné 
mezinárodní závody) atd. za těchto podmínek: 

 
Příjemce dotace uvede na svých propagačních materiálech informaci, že činnost oddílu 
je finančně podporována městem Varnsdorf. Při reprezentaci použije znak nebo logo 
města (příloha č. 1). 

1.1.  Dotační program m ěsta Varnsdorf 

Dotace se zpravidla poskytují jedenkrát ročně na organizování jednorázových 
sportovních a volnočasových aktivit od nejnižší úrovně po akce mezinárodního 
významu na částečnou úhradu nákladů konkrétních, krátkodobých, časově 
omezených akcí, na základě zhodnocení zejména sportovní kvality, reprezentace 
města, tradice, počtu startujících, účasti médií apod. formou vyhlášení dotačního 
programu v elektronické podobě na internetových stránkách www.varnsdorf.cz – 
Dotační program m ěsta Varnsdorf nebo v tištěné podobě na VÚ oŠKT.  
 

1.1.1.  Žadatelem o dotaci na akci může být právnická i fyzická osoba, příspěvková 
organizace, nestátní nezisková organizace, spolek a nadace (registrované dle 
platných právních norem) pořádající akci na území města Varnsdorf.  

                                                 
Zákon č.115/2001 Sb., o podpoře sportu 
 § 6 Úkoly obcí 
Obce ve své samostatné působnosti vytvářejí podmínky pro sport, zejména 
a) zabezpečují rozvoj sportu pro všechny a přípravu sportovních talentů, včetně zdravotně postižených občanů, 
b) zajišťují výstavbu, rekonstrukce, udržování a provozování svých sportovních zařízení a poskytují je pro 
sportovní činnost občanů, 
c) kontrolují účelné využívání svých sportovních zařízení, 
d) zabezpečují finanční podporu sportu ze svého rozpočtu 
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1.1.2. Žadatel musí pokrýt minimálně 30 % nákladů na projekt z vlastních či jiných 
zdrojů. 
 

1.2.  Přímá podpora  

Město Varnsdorf si vyhrazuje právo přidělovat neinvestiční dotaci na rozvoj 
výkonnostního sportu, který zabezpečují významné a kvalitní organizace na území 
města Varnsdorf. Poskytnutí dotace se týká především d ětí a mládeže ve v ěku do 
19 let , která provozuje volnočasové aktivity pohybového sportovního zaměření a je 
registrována ve sportovních organizacích. Dotace se poskytuje na člena, který se 
sám podílí na financování subjektu svým oddílovým příspěvkem. Maximální výše 
dotace je stanovena v příloze č. 2 tohoto dokumentu. Evidence členů dle stavu 
členské základny k 31. 12. předchozího roku je vedena podle rodných čísel nebo data 
narození a bydliště.  
 
Organizace spadající do této oblasti a výše dotace na její činnost je na základě 
žádosti a doporučení schvalována RM nebo ZM. Termín pro podání žádostí bude 
uveden na webových stránkách města a v Hlasu severu.  

 
1.1.1. Žadatelem mohou být subjekty, které jsou řádně registrovány, mají svůj 

statut nebo jiný dokument, z něhož jednoznačně vyplývá, že tento 
subjekt pracuje pravidelně celý rok s členskou základnou, kterou tvo ří 
minimáln ě 50 % sportovc ů s trvalým pobytem ve Varnsdorfu,  v 
oblasti provozování sportu (soutěže, trénování, servis, vzdělávání, 
metodika), za účelem: 
 

- pronájmů sportovišť v rámci pravidelných tréninků a 
tuzemského soustředění, 

- dopravy na zápasy a soustředění, 
- materiálního vybavení sportovců, 
- poplatků spojených s účastí v registrované soutěži. 

 
1.1.2. Žadatel dotace je povinen prokázat výběr oddílových příspěvků svých 

členů (jmenným seznamem s uvedením data narození a místa bydliště 
a kopiemi účetních dokladů) za období předchozího kalendářního roku.  
 

1.2.3. Dotace na činnost bude vyplácena v poměru, který doporučí oddělení 
školství kultury a tělovýchovy nebo Komise pro vzdělávání, tělovýchovu a 
sport, a to podle počtu členů (děti, mládež, dospělí), avšak maximálně do výše 
stanovené v příloze č. 2 tohoto dokumentu. Dotaci následně schválí 
Zastupitelstvo města Varnsdorf. 

 
1.2.4. Dotaci je možné poskytnout i členům s trvalým pobytem mimo město 
Varnsdorf maximálně do výše stanovené v příloze č. 2 tohoto dokumentu za 
podmínek uvedených v bodu 1.2.1. Dotaci následně schválí Zastupitelstvo 
města Varnsdorf. Platí pro obce ve správním obvodu obce s rozšířenou 
působností (ORP) Varnsdorf, který zahrnuje město Chřibská, obce Jiřetín pod 
Jedlovou, Dolní Podluží, Horní Podluží a Rybniště. 
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2. Sportovní organizace s majetkovou ú častí m ěsta  
 

V případě, že město Varnsdorf bude vlastnit sportovní organizaci s většinovou nebo 100 
% majetkovou účastí, bude podporována přímou dotací v rámci každoročního 
schvalování rozpočtu na základě předložené žádosti.  

 
Dotaci je možno přidělit také sportovní organizaci, která není obchodní společností. 

3.  Nadstandardní reprezentace m ěsta Varnsdorf   
 
3.1.  Dotace je určena pouze pro ocenění nejvýznamnějších sportovních výsledků 

dosažených sportovci s místem registrace nebo trvalého bydliště ve městě 
Varnsdorf. V kategorii se hodnotí přednostně medailová místa a účast 
jednotlivců a družstev na vrcholových sportovních akcích na MS, ME a MČR.  

 
3.2.  Podmínky poskytování dotací: 

 
3.2.1.  Dotace je určena pro jednotlivce nebo subjekt se sídlem ve Varnsdorfu, 
který zabezpečuje sportovní přípravu sportovce, družstev, oddílů.  
 
3.2.2. Žádost o dotaci na nadstandardní reprezentaci (příloha č. 3) je nutno 
dokladovat kopií oficiálních výsledků závodů nebo potvrzením příslušného 
sportovního svazu.  

  
4.  Sportovní za řízení 

Sportovní zařízení pro účel této koncepce je objekt, pozemek, vodní plocha, budova 
nebo jejich soubor sloužící výhradně nebo převážně pro provozování sportu. Město 
vlastní řadu sportovních a tělovýchovných zařízení, která poskytují kvalitní zázemí pro 
sportovní aktivity obyvatel. Na území města jsou provozována další zařízení pro 
tělovýchovu a sport v majetku města (v objektech základních škol) nebo jiných 
subjektů včetně středních škol. 

4.1.  Dotace na využívání sportovních za řízení v majetku m ěsta   

Společnost REGIA, a.s. zajišťuje, na základě smluvního vztahu s městem Varnsdorf, 
provoz sportovišť ve vlastnictví města (seznam sportovišť příloha č. 4). 

Město vlastní tuto obchodní společnost REGIA, a.s. se 100% majetkovou účastí a 
podporuje ji přímou dotací v rámci každoročního schvalování rozpočtu na základě 
předložené žádosti jednotlivých orgánů obchodní společnosti.  

Společnost REGIA, a.s. každoročně předkládá Radě města Varnsdorf návrh na 
aktualizaci ceníku sportovišť pro následující kalendářní rok, projednaný s Komisí pro 
vzdělávání, tělovýchovu a sport. 
 
4.2. Využívání školních sportovních za řízení v majetku m ěsta   

 
Školy a školská zařízení zřizovaná městem Varnsdorf zajišťují provoz školního 
sportovního zařízení z finančního příspěvku od zřizovatele v souladu se zřizovací 
listinou. V rámci doplňkové činnosti mohou školy a školská zařízení pronajímat svá 
sportoviště (tělocvičny, školní hřiště…) pro nejširší veřejnost města na základě 
uzavřených smluv za přesně stanovených podmínek zohledňující tyto parametry:  

- ochrana školního majetku, 
- bezpečnost uživatelů sportovních zařízení,  
- efektivita smluvně zajištěných časů používání sportovních zařízení. 
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4.3. Město Varnsdorf může poskytnout dotaci subjektům, které provozují vlastní 
sportovní zařízení na území města Varnsdorf.  

 
5. Ostatní formy podpory 

5.1. Propaga ční forma podpory 

Zveřejňování pořádaných sportovních akcí, sportovních výsledků a úspěchů a 
souhrnný informační servis občanům města i ostatní veřejnosti o možnostech 
sportovního vyžití a trávení volného času na území města prostřednictvím webových 
stránek města Varnsdorf, v Hlasu severu a dalšími dostupnými prostředky (např. 
spolupráce s regionální televizí a tiskem apod.). 

 
 Vytvoření kalendáře sportovních akcí na kalendářní rok.  

 
5.2. Společenská forma podpory 

 
5.2.1. Vyhodnocení nejlepšího sportovce města Varnsdorf – jedna z anket při 
vyhlašování nejlepších sportovců za uplynulý rok ve spolupráci s TJ Slovan 
Varnsdorf. 

 
5.2.2. Průběžné oceňování významných úspěchů a mimořádných činů 
sportovců, trenérů, funkcionářů nebo sportovních oddílů města Varnsdorf v 
oblasti sportu Cenami města Varnsdorf (Pamětní list, případně přijetím u 
starosty). 
 
5.2.3. Přebírání záštity nad významnými sportovními akcemi ve městě 
Varnsdorf představiteli města.  

 
5.2.4. Dalšími formami podpory, např. možnost poskytnutí prostor ve 
vlastnictví města pro společenské akce spojené s konáním významných 
sportovních akcí.  
  

 
Článek 3 

 
 Hodnotící část  

 
Město Varnsdorf uznává svoji povinnost vytvářet pro občany města vhodné podmínky 
pro sport a sportovní volnočasové aktivity dle přijatých konvencí a zákonů, a svoji 
zodpovědnost v zajišťování sportu koncipováním a realizací sportovní koncepce.  

 
Článek 4 

 
Společná, přechodná a záv ěrečná ustanovení 

Koncepce využívá všech platných legislativních předpisů. Cílem této koncepce je 
navrhnout kroky, které by mělo město učinit, aby se rozvoj sportu ve městě trvale 
zkvalitňoval. 

Oddělení školství, kultury a tělovýchovy společně s Komisí pro vzdělávání, tělovýchovu 
a sport předkládá v průběhu roku Radě města Varnsdorf a ta poté Zastupitelstvu města 
Varnsdorf podněty a návrhy: 

- na rozdělení dotací vyčleněných na sport a volnočasové aktivity, 
- na přerozdělení dotací za neuskutečněné plnění některého z titulů, 
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- k tvorbě rozpočtu – kapitola Dotace – Přímá podpora sportu,  
- na rozdělení finanční rezervy, vytvořené po základním rozdělení dotací 

určených na podporu sportu. 
 

Koncepce podpory sportu ve městě Varnsdorf nabývá účinnosti dnem 01.01.2021 na 
základě usnesení Zastupitelstva města Varnsdorf č. XXXXXXXX 

 
Tímto se ruší platnost Koncepce podpory sportu ve městě Varnsdorf schválené 
Zastupitelstvem města Varnsdorf dne 26.11.2015 usnesením č. 489/2015. 

  
 

        
 

ThMgr Roland Solloch                  Jiří Sucharda 
       starosta města        místostarosta 
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