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Zápis č. 1/2018 
z jednání sportovní komise 

konané dne 15. 1. 2018  

 

Přítomni: Bc. Kocumová, Mgr. Ing. Kubeš, J. Beneda, Ing. Příhoda, Mgr. Klíma, Ing. Kračmar, M. 
Paclt  
Omluveni: J. Záleský, B. Svatošová 
Host: T. Batthyány 
 
Předsedkyně sportovní komise seznámila členy s návrhem programu: 
 
1/ Vyhodnocení dotazníku 
2/ Ještědská sportovní, s.r.o. 
3/ RASAV 
4/ Různé 
  
Hlasování: pro 7 členů 
 
1/ Vyhodnocení dotazníku 

 
Ing. Příhoda zpracovával výsledky dotazníku, který byl rozeslán na počátku roku všem sportovním 
klubům, MŠ a ZŠ. Pan Příhoda seznámil členy komise s výsledkem vyhodnocení. Byl zpracován 
přehled požadavků s uvedením nutnosti oprav (zelená – vyhovující, žlutá – stav s výhradami, červená 
– havarijní stav).  
 
Pan primátor informoval sportovní komisi, že vedení města je seznámeno s nedostačující kapacitou 
sportovišť. Požádal sportovní komisi o zaslání vyhodnocení dotazníku k dalšímu projednání na 
odborech SML.  
 
Sportovní komise přijala usnesení, že předložený materiál bere na vědomí a souhlasí se zasláním 
podkladu panu primátorovi k dalšímu projednání v orgánech města.  
 
Předsedkyně nechala o návrhu usnesení hlasovat: pro: 7 hlasů  
         proti: 0 hlasů 
         zdržel se: 0 hlasů 
 
2/ Ještědská sportovní, s.r.o.  
Pan primátor seznámil členy sportovní komise se současným stavem plaveckého bazénu. Na konci 
loňského roku bylo s jednateli společnosti JEŠTĚDSKÁ SPORTOVNÍ, s.r.o. (dále jen JSS) uzavřeno 
prodloužení stávající nájemní smlouvy do 30. 6. 2020.  
Podle propočtů je potřeba zajistit pro rekonstrukce plaveckého bazénu finanční částku ve výši 350 mil. 
korun. Pro rok 2018 je v rozpočtu SML nárokováno 15 mil. korun na uskutečnění první fáze 
rekonstrukce plaveckého bazénu, a to na zajištění projektové dokumentace. V současné době je 
kapacita plaveckého bazénu naprosto nedostačující, a to jak pro sportovní plavecké oddíly, tak pro 
veřejnost. Dle dostupných informací je roční návštěvnost téměř 350 tisíc návštěvníků. Pokud se podaří 
zajistit dostatek finančních prostředků, tak je začátek rekonstrukce plaveckého bazénu naplánován na 
rok 2020.  
Primátor zmínil i možnost nalezení soukromého investora stejně jako u Sportovního areálu Ještěd. 
Proběhla diskuse na téma zajištění přijatelných cen pro oddíly i veřejnost. 
 
3/ RASAV 
Předsedkyně sportovní komise se obrátila na pana primátora s dotazem, jak bude probíhat provoz 
sportovního a rekreačního areálu RASAV ve Vesci. Doposud platná smlouva končí k 31. 1. 2018. 
SML má ve Vesci umístěna sněžná děla (5-7). Je především nutné v areálu zajistit zasněžování 
běžeckých stop. Pan primátor požádal paní předsedkyni o zaslání emailu se všemi dotazy týkající se 
zajištění provozu areálu.  
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4/ Různé 
Na prosincovém jednání (19. 12. 2017) podali členové sportovní komise na rozdělení finančních 
prostředků v roce 2018 a to: 

• Program 6.1  8.000.000 Kč 
• Program 6.2 3.000.000 Kč 

 
 
Po domluvě s předsedou správní rady fondu byly předloženy do lednového ZM výzvy s touto alokací: 

• Program 6.1  8.000.000 Kč 
• Program 6.2  2.000.000 Kč (I. kolo – termín akcí od 1. 4. – 30. 9. 2018) 

 
je ale počítáno i s druhým kolem programu 6.2 na sportovní akce. 
 
Na příští jednání sportovní komise, které je naplánováno na pondělí 12. 2. 2018 od 16:00 hodin je 
pozván pan primátor a náměstek pro technickou správu majetku města T. Kysela k projednání posunu 
jednání nad materiálem, který mapoval stav sportovišť ve městě Liberec. 
 

 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
Zapsala: Renata Sobotková,  


