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Zápis č. 1/2017 
z jednání sportovní komise 
konané dne 6. března 2017 

 

Přítomni: Z. Kocumová, J. Kubeš, J. Beneda, J. Záleský, Fr. Příhoda, Z. Kračmar, M. Paclt, 
B. Svatošová 
Omluven: M. Klíma, J. Kubeš  
Host:  T. Batthyány, primátor města  
 
Předsedkyně seznámila přítomné členy s návrhem programu jednání, tak jak byl rozeslán 
v pozvánce na jednání.  
Hlasování: pro 7 členů 
 
Bod č. 1 
Koncesní smlouva  
Dne 26. 11. 2009 schválilo Zastupitelstvo města Liberec Koncesní smlouvu v rámci projektu 
Provozování Městského stadionu Liberec. Podle oslovené advokátní kanceláře je posouzení 
koncesní smlouvy společností ĆSOB Advisory shodné jako jejich právní náhled. Z pověření 
primátora města T. Batthyányho bude osloven Mgr. Přinda, jednatel společnosti S group 
SPORT FACILITY MANAGEMENT, s.r.o., se žádostí o zaslání ceníků pro komerční subjekty 
a pro domovské sportovní kluby. – 
 
Bod č. 2 
Sportovní areál Ještěd 
Dle sdělení primátora města stále pokračují jednání se společností Tatry Mountain Resort. 
Společnost oceňuje dobrou dostupnost z Prahy, je zde velký potenciál v případě velkých 
finančních investic (např. do zasněžování, rozšíření sjezdovek) 
 
Bod č. 3  
Rozdělení sportovních akcí ke kontrole 
Členům komise bude zaslán aktualizovaný seznam akcí určených ke kontrole. Vyplněný a 
podepsaný formulář je nutno doložit tajemnici nejpozd ěji  do jednoho měsíce po kontrole 
akce.  
 
 
Bod č. 4 
Dotazník sportovních zařízení 
Všem sportovním klubům, jednotám, organizacím, základním a mateřským školám byl 
tajemnicí zaslán k vyplnění dotazník, týkající se sportovních zařízení. Dotazník bude sloužit 
pro potřeby sportovní komise, která v současné době vyhodnocuje stav, kapacity a potřeby 
sportovních zařízení v Liberci. Do termínu jednání sportovní komise tajemnice obdržela osm 
vyplněných dotazníků a tři emailové dotazy. K dotazům ze dvou sportovních organizací a 
jedné mateřské školy se vyjádří Ing. Příhoda (zpracovatel dotazníku) a zašle tajemnici 
odpověď. Dotazníky budou znovu zaslány do MŠ a ZŠ a do sportovních klubů (z pověření 
primátora města- s termínem pro vyjádření nejpozději do května 2017. 
Na podzim letošního roku bude k této tématice připraven seminář pro sportovní jednoty, 
kluby a organizace (v případě zájmu i pro členy RM a ZM). 
 
 
 

 
 
V Liberci, dne 6. 3. 2017 

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

 
Zapsala: Renata Sobotková,  
               tajemnice komise           


