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NÁVRH USN. ZM/N 3437
Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

 s  c  h  v  a  l  u  j  e  
   poskytnutí peněžitého daru z rozpočtu statutárního města

Jablonec nad Nisou pro ČLTK Bižuterie Jablonec n.N., z.s., U
Tenisu 3859/214, Proseč nad Nisou, 468 04 Jablonec nad Nisou,
IČ 64668533, výši 40 000,- Kč na akci „JABLONEC OPEN 2022“
(Mezinárodní tenisový turnaj ITF, 23. – 29. 5. 2022),
dle důvodové zprávy.
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Důvodová zpráva 
 
Zastupitelstvu města předkládáme na dnešní jednání návrh na poskytnutí 
peněžitého daru z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou. 
 

Dne 4. 5. 2022 si ČLTK Bižuterie Jablonec n.N., z.s., U Tenisu 3859/214, 
Proseč nad Nisou, 468 04 Jablonec nad Nisou, IČ 64668533, podala žádost o 

peněžitý dar z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou ve výši 
40.000,- Kč na akci „JABLONEC OPEN 2022“ (Mezinárodní tenisový turnaj 
ITF, 23. – 29. 5. 2022). 

 
ČLTK Bižuterie Jablonec n.N., z.s., v letošním roce opětovně pořádá ve 
spolupráci s Český tenisovým svazem významnou sportovní – tenisovou akci 

(tenisový turnaj mužů). 
 

V kalendáři Mezinárodní tenisové asociace je turnaj ITF zařazen v kategorii 
M25 (vyšší kategorie turnajů s dotací 25 tis. USD). Turnaje se na základě 
žebříčku ATP zúčastní v hlavní soutěži 32 hráčů ve dvouhře, 16 párů ve 

čtyřhře a v kvalifikaci pak 64 hráčů z celého světa. 
Mezi přihlášenými hráči je i Leo Borg, syn legendárního švédského tenisty 

Björna Borga. 
Turnaj je volně přístupný veřejnosti, bez vstupného. 
 

Akce je zařazena v seznamu významných akcí Plánu rozvoje sportu 
města Jablonec nad Nisou 2021 – 2023. 
 

Peněžitý dar bude použit na úhradu nákladů spojených s přípravou a 
samotnou realizací akce, především na sportovně technický servis /např. 

technická četa/; realizační tým; rozhodčí; apod.)  

 
Výše uvedenou žádostí se zabývala porada vedení města dne 9. 5. 2022 
a doporučila poskytnout peněžitý dar ve výši 40.000,- Kč. 

 
Navrhujeme poskytnout ČLTK Bižuterie Jablonec n.N., z.s., peněžitý dar ve 

výši 40.000,- Kč na výše uvedenou akci a účely. 
 
 

 
 
Humanitní odbor má na výše uvedený peněžitý dar finanční prostředky 

ve své kapitole. 
 


