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NÁVRH USN. ZM/N 3076
Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

 s  c  h  v  a  l  u  j  e  
1. poskytnutí peněžitých darů z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou

na činnost v oblasti sportu v celkové výši 798 000 Kč níže uvedeným příjemcům
víceletých dotací:                                                                                             
                                                                                                                     
                                                                                                                     
              
Subjekt IČ Výše daru
Fotbalová akademie Jablonec, z.s. 70840105 255 000 Kč
Tělovýchovná jednota Bižuterie, z.s. 00526690 123 000 Kč
SKI KLUB JABLONEC N.N. z.s. 70229694 85 000 Kč
Baseball club Blesk Jablonec nad Nisou z. s. 26662914 82 000 Kč
ČLTK Bižuterie Jablonec n. N., z.s. 64668533 63 000 Kč
TK Břízky, z.s. 64669351 45 000 Kč
FK Jiskra Mšeno-Jablonec n. N., z.s. 68455445 42 000 Kč
Tělovýchovná jednota LIAZ Jablonec n. N., z.s. 14864991 39 000 Kč
Tělovýchovná jednota Elektro-Praga Jablonec n. N., z.s. 16389506 17 000 Kč
JIZERSKÁ, o.p.s. 25412949 34 000 Kč
SKP KORNSPITZ Jablonec z.s. 43256678 13 000 Kč

2. poskytnutí peněžitých darů z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou
na činnost v oblasti kultury v celkové výši 307 000 Kč níže uvedeným příjemcům
víceletých dotací:
                                                                                                                     
                               
Subjekt IČ Výše daru
Dům česko-německého porozumění o.p.s. 25403702 20 000 Kč
Městská galerie MY, z.s. 70226814 87 000 Kč
Jablonecká kulturní obec, z.s. – Klub Na Rampě 26545501 100 000 Kč
Ladislav Novák, Mechová 21 – Klub WOKO 74362712 100 000 Kč
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Důvodová zpráva

Zastupitelstvu města Jablonec nad Nisou (dále jen ZM) na dnešní jednání 
předkládáme  návrh  na  poskytnutí  peněžitých  darů  příjemcům  víceletých 
dotací v oblasti kultury a sportu. 
Tento návrh na základě doporučení komisí Rady města Jablonec nad Nisou 
(Kulturní komise a Komise pro sport a tělovýchovu) projednala dne 17. 12. 
2020  Rada  města  Jablonec  nad  Nisou  a  usnesením  RM/573/2020/3 
doporučila  ZM  poskytnout  navýšené  finanční  prostředky  příjemcům 
víceletých dotací v oblasti sportu a tělovýchovy a kultury formou peněžitých 
darů dle návrhů příslušných komisí Rady města Jablonec nad Nisou.

Navýšení finančních prostředků formou daru pro příjemce víceletých dotací 
v oblasti  kultury  a  sportu  a  tělovýchovy  je  navrhováno  z následujících 
důvodů: 

 U dotačních programů pro oblast kultury a sportu pro rok 2021 již ZM 
schválilo navýšení finančních prostředků.

 Poskytnutím peněžitých darů dojde k navýšení finančních prostředků 
v roce 2021 i pro příjemce víceletých dotací. Vzhledem k tomu, že není 
možné předpovědět další možný vývoj pandemie Covid - 19, rozsah i 
dopad vyhlašovaných opatření a ani vývoj finanční situace města, je 
vhodné navýšené finanční prostředky rozdělit formou peněžitých darů 
a na roky 2021 – 2023 poskytnout účelové neinvestiční dotace ve výši, 
která byla již schválena na zasedání ZM.

Oblast tělovýchovy a sportu
Navýšení finančních prostředků mezi příjemce víceletých dotací formou daru 
je   navrženo  na  základě  doporučení  komise  pro  sport  a  tělovýchovu 
poměrným způsobem. Jedná se o identický poměr, kterým je mezi příjemce 
víceletých dotací rozdělen celkový objem finančních prostředků na víceleté 
dotace pro oblast sportu a tělovýchovy.

TĚLOVÝCHOVA A SPORT
Subjekt IČ Výše daru
Fotbalová akademie Jablonec, z.s. 70840105 255 000 Kč
Tělovýchovná jednota Bižuterie, z.s. 00526690 123 000 Kč
SKI KLUB JABLONEC N.N. z.s. 70229694 85 000 Kč
Baseball club Blesk Jablonec nad Nisou z. s. 26662914 82 000 Kč
ČLTK Bižuterie Jablonec n. N., z.s. 64668533 63 000 Kč
TK Břízky, z.s. 64669351 45 000 Kč
FK Jiskra Mšeno-Jablonec n. N., z.s. 68455445 42 000 Kč
Tělovýchovná jednota LIAZ Jablonec n. N., z.s. 14864991 39 000 Kč
Tělovýchovná jednota Elektro-Praga Jablonec n. N., z.s. 16389506 17 000 Kč
JIZERSKÁ, o.p.s. 25412949 34 000 Kč
SKP KORNSPITZ Jablonec z.s. 43256678 13 000 Kč
CELKEM K ROZDĚLENÍ 798 000 Kč



Oblast kultury
Navýšení finančních prostředků mezi příjemce víceletých dotací formou daru 
je  navrženo na základě doporučení kulturní komise s ohledem na dopady 
omezení činnosti jednotlivých subjektů v souvislosti s vládními opatřeními.

KULTURA
Subjekt IČ Výše daru
Dům česko-německého porozumění o.p.s. 25403702 20 000 Kč
Městská galerie MY, z.s. 70226814 87 000 Kč
Jablonecká kulturní obec, z.s. – Klub Na Rampě 26545501 100 000 Kč
Ladislav Novák, Mechová 21 – Klub WOKO 74362712 100 000 Kč
CELKEM K ROZDĚLENÍ 307 000 Kč

Vzorové darovací smlouvy jsou přílohou tohoto materiálu.



Darovací smlouva 

ev. č.  MMJN: SD/2021/0…

Statutární město Jablonec nad Nisou

se sídlem: Mírové náměstí 3100/19, 467 51, Jablonec nad Nisou

zastoupené: Mgr.  Davidem  Mánkem,  náměstkem  primátora  města  a
Mgr. Miroslavou Rýžakovou, vedoucí humanitního odboru 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Jablonec nad Nisou, č. ú. 121451/0100

IČ: 00262340

dále jen „dárce“

a

………..

se sídlem:

zastoupená:

bankovní spojení:

IČ:

registrovaná:

dále jen „obdarovaný“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ust. § 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku, v platném znění, tuto darovací smlouvu.

I.

Dárce  tímto  poskytuje  na  základě  usnesení  zastupitelstva  města  č.  ZM/…/2021  ze  dne 
21. 1. 2021 peněžitý dar ve výši xx Kč na projekt „………..“, a obdarovaný tento peněžitý 
dar přijímá.

II.

Dárce se zavazuje převést částku uvedenou v čl. I na účet č. ..…, vedený u ……. banky, a.s.
Obdarovaný se zavazuje užít dar účelně, hospodárně a efektivně.
Obdarovaný se zavazuje důstojným a viditelným způsobem na svých webových stránkách 
(popř.  jiných  sociálních  sítích),  na  reklamních  a  obdobných  materiálech,  v reklamních 
spotech, tisku, uvádět při realizaci Projektu dle čl. I smlouvy, statutární město Jablonec nad 
Nisou jako sponzora Projektu. Logo města je ke stažení na:
https://www.mestojablonec.cz/cs/mesto/symboly-mesta/logo-mesta.html. 

III.

Smlouvu lze doplnit či změnit písemnou formou za souhlasu obou stran.

1

https://www.mestojablonec.cz/cs/mesto/symboly-mesta/logo-mesta.html


Smlouva  nabývá  platnosti  a  účinnosti  dnem  podepsání  oběma  smluvními  stranami,  je 
vyhotovena  ve  čtyřech  provedeních,  přičemž  dárce  obdrží  tři  vyhotovení  této  smlouvy 
a obdarovaný obdrží jedno vyhotovení.

V Jablonci nad Nisou dne: ……… V Jablonci nad Nisou dne: ………

za dárce: za obdarovaného:

………………………………………… …………………………………
Mgr. David Mánek, ……………..,
náměstek primátora města ……………..

…………………………………………
Mgr. Miroslava Rýžaková, 
vedoucí humanitního odboru

Za věcnou správnost: Jiří Kubsch, pracovník odd. kultury a sportu

2
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čtyřech provedeních, přičemž dárce obdrží tři vyhotovení této smlouvy a obdarovaný obdrží 
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