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Zápis č. 1/2016 
z jednání sportovní komise 

konané dne 7. března 2016 
 
Přítomni: Bc. Kocumová, Mgr. et. Ing. Kubeš, B. Svatošová, J. Beneda, Mgr. Klíma, Ing. Kračmar, 
M. Paclt 
Omluveni: J. Záleský, F. Zeman, Ing. Příhoda,  
Neomluven: M. Kulík  
Host: T. Batthyány, primátor, Ing. D. Pastva, vedoucí odboru OS  
 
1. Veřejná služba – návrh na právní posouzení uzavřených smluv 
Členům sportovní komise byly na konci roku 2015 zaslány k prostudování dva smluvní dokumenty, 
týkající se využití sportovišť v Městském stadionu Liberec. Sportovní komise navrhuje právní 
posouzení kompatibility s Koncesní smlouvou – úkol si vzal za své primátor Batthyány 

 
2. Semináře o možnostech financování a získávání dotací 
Tajemnice fondu na komisi sdělila, že od 4. 3. 2016 do 21. 3. 2016 probíhá uzávěrka dvou dotační kol 
– pravidelná sportovní činnost dětí a mládeže a veřejné jednorázové, náborové a propagační akce. 
Všechny potřebné informace k podání žádostí jsou u vedené na webu města a sportovním klubům a 
organizacím byl zaslán informační email.  
 
3. Revize majetkových vztahů u sportovišť v rámci SAL  
Členové sportovní komise navrhují projednání těchto bodů, týkajících se revize majetkoprávních 
vztahů:  

a) oprava atletického stadionu a haly KORD 
b) stanovení ceníků pro pravidelně soutěžící mládež a veřejné akce 
c) energetická náročnost budov 
d) stanovení vícenákladů (např. ostraha, videa) 

 
Touto analýzou se zabývají zaměstnanci Sportovního areálu Liberec 
 
4. Skate park 
Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu žádá o bližší specifikaci požadovaných dotazů  
 
5. Plán investic 
Členové sportovní komise by se rádi seznámili s navrhovaným plánem investic. Na vytváření tohoto 
plánu se podílí odbor ekonomiky a oddělení správy objektů a zařízení. Komise žádá p. Hozáka o jeho 
představení 
 
Úkoly: 
1/ rozeslání zprávy o využití volných hodin Veřejné služby za rok 2015 – tajemnice komise 

 – splněno 8. 3. 2016 

 
 
V Liberci, dne 7. 3. 2016 
 
 
 

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

 
Zapsala: Renata Sobotková,  
               tajemnice fondu           


