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Dotace Tělocvičné jednotě Sokol Dvůr Králové nad Labem pro 
oddíl florbalu

MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ: Jiřičková Alexandra

ZPRÁVA:

Tělocvičná jednota Sokol Dvůr Králové nad Labem, nábřeží Jiřího Wolkera 198, Dvůr Králové nad 
Labem (dále jen TJ) podala žádost o dotaci ve výši 223.500 Kč na projekt Sezona 2022/2023, družstvu 
mužů se podařilo dostat do celostátní soutěže.

Oddíl florbalu pod TJ získal pro letošní rok dotaci ve výši 230.000 Kč, požadavek v žádosti byl 417.000 
Kč, celkový návrh rozpočtu pro letošní rok pro celý oddíl florbalu je ve výši 915.500 Kč. S účastí ve 
vyšší soutěži souvisí nárůst výdajů na dopravu, startovné, zvýšená spotřeba sportovního materiálu, 
nájemné, zajištění soutěží na domácím hřišti ad.

Případnou schválenou dotaci by TJ využila na zvýšené výdaje v souvislosti s projektem, a to až do konce 
března. Následně by žádali v běžném režimu vyhlášeného dotačního programu.

Rada města na svém jednání dne 24.08.2022 doporučila schválit poskytnutí dotace ve výši 100.000 Kč 
na zvýšené výdaje družstva mužů florbalu v souvislosti s postupem do celorepublikové soutěže s 
termínem čerpání do konce roku 2022, s tím, že bude v lednu opět vypsán dotační program na rok 2023.

PROJEDNÁNO V RADĚ MĚSTA:

RM projednala dne 24. 8. 2022

*Usnesení má vazbu na rozpočet města:

Rok 2022 - ORJ: 16, kryto: NE, částka: 62.500,00 Kč
V návrhu rozpočtového opatření je předloženo přesunutí částky 100.000 Kč z org 41600 (dotační 
program sport - vrácená část dotace HC Dvůr Králové ve výši 460.845 Kč) do org 41300 (dotace ad 
hoc), odkud by měla být poskytnutá dotace hrazena.

NÁVRH USNESENÍ:

Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem

1. schvaluje

1.1. poskytnutí dotace Tělocvičné jednotě Sokol Dvůr Králové nad Labem, IČO 60152478, 
nábřeží Jiřího Wolkera 137, Dvůr Králové nad Labem, ve výši 100.000 Kč na zvýšené 
výdaje družstva mužů florbalu v souvislosti s postupem do celorepublikové soutěže,

1.2. smlouvu č. ŠKS/SMDO - 2022/0133, v souladu s bodem 1.1. tohoto usnesení, a pověřuje 
starostu města jejím podpisem.

PŘÍLOHY:

Příloha č. 1 - žádost sokol florbal

Příloha č. 2 - šks/smdo-2022/0133

ZPRACOVAL: Zivrová Petra


