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Zápis č. 3/2018 
z jednání sportovní komise 

konané dne 11. 6. 2018 
 

Přítomni: Bc. Kocumová, J. Beneda, Ing. Příhoda, Mgr. Klíma, Ing. Kračmar, M. Paclt, B. Svatošová, 
J. Záleský, 
Omluveni: T. Kysela, Mgr. Ing. Kubeš 
Host: T. Batthyány, J. Schejbal, J. Korytář, D. Pastva 
 
Předsedkyně sportovní komise seznámila členy s návrhem programu: 
 
1/ Koncepce plánu a rozvoje sportu v Liberci 
2/ Vyhodnocení dotazníku 
3/ Školní tělocvičny 
4/ Různé - Sportovní fond, návrh na čerpání hodin Veřejné služby dle Koncesní smlouvy 
 
Hlasování: pro 8 členů 
 
Pro: 8 hlasů 
Proti: 0 hlasů  
Zdrželo se: 0 hlasů 
 
1/ Koncepce plánu a rozvoje sportu v Liberci 
Plán rozvoje sportu v Liberci je zpracován ve smyslu § 6 odst. 2 zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře 
sportu, ve znění pozdějších předpisů. Tímto zpracováním je zákonná povinnost splněná. 
Koncepce plánu a rozvoje sportu v Liberci představil Ing. Pastva a primátor Batthyány.  
Připomínky ke koncepci zasílat panu Ing. Pastvovi nebo Bc. Kocumové do 19. června. 
Přílohou koncepce je i tabulka Plánu SML – Sportovní objekty od Bc. Schejbala (diskuze nad 
částkami) Největší diskuze proběhla nad rekonstrukcí bazénu (bazén bude uzavřen, odhadovaná doba 
rekonstrukce – 18 měsíců) – odhadovaná částka dle tabulky od pana Bc. Schejbala činí 680 000 000 
Kč. 
Na Sportovní komisi zazněl dotaz na pana primátora, zda město neuvažuje nad oslovením investora 
pro plavecký bazén. 
  
 
2/Vyhotovený dotazník  
(se kterým Ing. Příhoda seznámil členy komise na lednovém jednání), byl již na předminulé Sportovní 
komisi předán panu primátorovi. Sportovní komise přijala usnesení, že předložený materiál bere na 
vědomí a souhlasí se zasláním podkladu panu primátorovi k dalšímu projednání v orgánech města 
(původně přislíben termín březen 2018). Pan primátor seznámil s dotazníkem odbor majetkové správy, 
který má na starosti investiční opravy sportovních zařízení.  
Pan Bc. Schejbal na pravidelné schůzce s panem primátorem doplní do materiálu od pana Ing. Příhody 
investiční potřeby. Materiál poté bude předložen na vědomí RM a ZM. – Nový termín září 2018 
Součástí dotazníku od pana Ing. Příhody jsou i školní tělocvičny – které jsou často v havarijním stavu, 
z dotazníku vyplívá že, školy se často nedostatečně starají o svá hřiště.  
Pan náměstek Korytář navrhuje finanční podporu pro ředitele školy, pokud budou mít hřiště 
v pořádku. Pokud tomu tak nebude, finanční odměna bude pokrácena nebo zamítnuta. - diskuze 
 
 
3) Zjistit u pana náměstka Langra a vedoucího odboru školství a sociálních věcí Mgr. Kalouse, za 
jakých podmínek a případně s jakými komplikacemi by bylo možné vyjmout školní tělocvičny ze 
zřizovacích listin základních škol, z důvodu možného čerpání dotací na jejich opravy – úkol pro pana 
primátora a Ing. Pastvu 
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Různé:  
4) Sportovní fond  
Správní rada Sportovního fondu podává návrh do RM a ZM na přesun finančních prostředků, u 
kterých byl předpoklad, že budou použity na 3. kolo dosud nevyhlášeného programu 6.2 (Veřejné 
jednorázové, náborové a propagační akce, termín realizace akcí říjen 2018 – březen 2019) s tím, že 
vyčerpá celou finanční rezervu pro Sportovní fond na akce, pořádané duben – září 2018. Důvodem je 
obrovský převis žádostí nad alokovanou částkou (žádosti za 6,9 mil. Kč). Při pokrácení na 1/5 
požadovaných částek hrozí reálné nebezpečí, že by velká část akcí neproběhla. 
3. kolo bude vyhlášeno i přesto, že na rezervě Sportovního fondu nezbyde nutná částka pro toto 
vyhlášení. Při jednání s náměstkem Korytářem došlo k dohodě, že zjistí materiál do RM a ZM, kde 
bude návrh na navýšení financí pro3. kolo ve výši 1,5 mil a zastupitelstvo rozhodne, zda se kolo 
vyhlásí jen symbolicky, nebo dané peníze do fondu přesune.  
Sportovní komise podporuje návrh Sportovního fondu na přidělení mimořádné navýšení alokace 
1.500.000 na vyhlášení program 6.2. 
Sportovní komise zároveň navrhuje „vyškrtnutí“ propagačních a náborových akcí. Tím by mohlo dojít 
ke snížení celkových požadavků na fond a sníží se předpokládaný převis. V programu budou 
vyhlášeny pouze jednorázové (sportovní) akce. 
 

 
   Pro: 8 hlasů 
   Proti: 0 hlasů 
   Zdržel se: 0 hlasů 
        
 
5/ Sportovní komisi byl předložen návrh na čerpání hodin Veřejné služby dle Koncesní smlouvy za  II. 
pololetí roku 2018 – celkový počet hodin veřejní služby 2000 
  
   Pro: 7 hlasů 
   Proti: 0 hlasů 
   Zdržel se: 0 hlasů 
 
 
Na příští jednání Sportovní komise, které je naplánováno na září, bude pozván opět pan primátor, Bc. 
Schejbal, vedoucí odboru majetkové správy a Ing. David Pastva, vedoucí odboru cestovního ruchu, 
kultury a sportu. 

 
 

 
 
 

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

 
 
 
Zapsala: Bc. Šárka Mizerová,  
           tajemnice komise    
 
        


