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Zápis č. 4/2016 
z jednání sportovní komise 
konané dne 19. října 2016 

 

Přítomni: Bc. Kocumová, Mgr. Et. Ing. Kubeš, B. Svatošová, J. Beneda, Ing. Příhoda, Mgr. 
Klíma, Ing. Kračmar  
Omluven: J. Záleský, F. Zeman, M. Paclt 
Neomluven: M. Kulík  
Hosté: Ing. D. Pastva. Bc. J. Schejbal  
 
Předsedkyně seznámila přítomné členy s návrhem programu jednání, tak jak byl rozeslán 
v pozvánce na jednání.  
Hlasování: pro 7 členů 
 
Projednání plánu příspěvkových organizací pro období 2017 - 2022, požadavek na 
úhradu SML – SPORTOVNÍ OBJEKTY  
K projednání tohoto bodu byl pozván Bc. Schejbal, vedoucí odboru majetkové správy. 
Členové sportovní komise byli seznámeni s plánem oprav sportovních objektů u Plaveckého 
bazénu, Sportovního areálu Ještěd, Sportovního a rekreačního areálu Vesec, SAF Slovan 
stadionu, Sport parku, Svijanské arény, Haly Kord a Skateparku s uvedenou mírou priority: 
5 havárie, 4 nutné, 3 žádoucí, 2 počká, 1 přání. 
Předpokládané finance včetně DPH jsou uvedeny na základě kvalifikovaných odhadů. Typy 
financování jsou rozděleny na investice, opravy a služby.  
Jako prioritu byly určeny projekty označené jako 5 -  havárie a to především: 
 
Plavecký bazén: - nájemní smlouva končí v roce 2018 
Projektová dokumentace k rekonstrukci bazénu RDS 
Havárie MPS JSS 
Havárie MPB 
 
Sportovní areál Ještěd 
Oprava tubusu betonovou skořepinou, havárie 
Oprava povrchu parkoviště 
 
Sportovní a rekreační areál Vesec 
Oprava topení servisní budovy 
SAF Slovan stadion 
Úprava skalního masivu 
Statické posudky 
Výtah pro tělesně postižené  
Havárie kanalizace 
Projektová dokumentace k opravě statických poruch západní tribuny  
 
Sport park -  řešeno smluvním dokumentem  
Havárie – údržba objektů 
Služby, PD, posudky 
 
Hala Kord 
Projektová dokumentace na výměnu podlahy  
 
Skatepark -  zařazeno do rozpočtu odboru  
Údržby objektů 
Combo box 
 
Usnesení komise: sportovní komise bere na vědomí předložený plán příspěvkových 
organizací pro rok 2017 – 2022, požadavek na úhradu SML – Sportovní objekty 
Prioritně podpořit projekty označené jako 5 -  havárie + projektová dokumentace k 
rekonstrukci bazénu RDS.  
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Určení priorit v rámci havarijních stavů ale musí provést odbor správy majetku, členové 
sportovní komise nemají dostatek informací o veškerých potřebných investicích, čerpají ze 
slov pana Schejbala. Pro příště by bylo dobré zaslat podrobnější popis jednotlivých položek 
a také seřadit priority do tabulky od nejdůležitější po nejméně akutní. 

 
Plán rozvoje Vesce 
 
Plán rozvoje Sportovního a rekreačního areálu Vesec představila Bc. Kocumová, členka 
představenstva a Mgr. Et. Ing. Kubeš. Areál byl vybudován pro pořádání MS 2009 
v klasických lyžařských disciplínách. Do areálu bylo doposud investováno přes  ¼ milionu 
korun. Doposud je areál využíván především v letních měsících.  
Využití: 
In line, cyklo a běžecké tratě, disc golfové hřiště, fotbal – golfové hřiště, dětské hřiště, 
přírodní posilovna, běžecká překážková trasa, běžecká trasa, lezecká stěna, přírodní ohniště 
a grilovací místa. 
Fotbal golfové hřiště - pro děti přímo v areálu, pro dospělé se řeší s fotbalgolfovou asociací, 
vyjmutí pozemků, které SAJ nyní pouze upravuje (sekání trávy) pro realizaci projektu 3. 
stranou. 
Příjezdová komunikace – rozšíření – nutná spolupráce s městem. 
Plán rozvoje Vesce bude představen široké veřejnosti v úterý 2. listopadu 2016 v areálu.  
Připomínky 
Ing. Příhoda – absence sociálního zázemí 
J. Beneda- zajištění občerstvení  
 
Návrh usnesení komise.  
Komise souhlasí s představeným záměrem SAJ a se zařazením do rozpočtu na rok 2017 a 
2018. 
Přijato všemi přítomnými členy 
 
Různé: 
Ing. Příhoda vypracoval dotazník sportovních zařízení, který je rozeslán členům sportovní 
komise.  
Ing. Příhoda informoval přítomné o kritické situaci s možností využívání hal pro vrcholné 
soutěže a záměrem vybudovat novou halu v areálu Sport parku Liberec.  
 
 
 
 

 
 
V Liberci, dne 19. 10. 2016 
 

Bc. Zuzana Kocumová, v. r.                                                                            
předsedkyně sportovní komise  

 
Zapsala: Renata Sobotková,  
               Tajemnice komise           


