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Zápis č. 2/2016 

z jednání sportovní komise 

konané dne 2. května 2016 

 
Přítomni: Bc. Kocumová, B. Svatošová, Mgr. Klíma, Ing. Kračmar, M. Paclt, J. Záleský, F. Zeman, Mgr. Et. Ing. J. 
Kubeš, Ing. Fr. Příhoda 
Omluven: J. Beneda 

Neomluven: M. Kulík,  
Hosté: Ing. D. Pastva, vedoucí odboru OS, Bc. Jaroslav Schejbal, vedoucí odboru majetkové správy  
 
Předsedkyně seznámila přítomné členy s návrhem programu jednání, tak jak byl rozeslán v pozvánce na 
jednání.  
Hlasování: pro 9 členů 
 
Bod č. 1 

Sportovní areál Ještěd 
Dle sdělených informací od předsedkyně Bc. Kocumové, jednání se společností Tatry Mountain Resorts stále 
pokračují. Společnost oceňuje dobrou dostupnost do Prahy, je zde velký potenciál v případě velkých finančních 
investic (např. investice do zasněžování - nová retenčních nádrž, nová zasněžovací technika, rozšíření sjezdovek, 
noční lyžování, atd.)  
Komise bere předložené informace na vědomí. 
Bod č. 2 

Skate park Liberec 
Tento bod byl projednán v rámci bodu č. 5 Plán investic  
Bod č. 3 

Volné hodiny v rámci Veřejné služby 
V rámci tohoto bodu bude sportovní komisí zpracován do rady města návrh na změnu využití volných hodin 
Veřejné služby 
Bod č. 4 

Posouzení smluv v souladu s koncesní smlouvou 
Z důvodu trvajícího úkolu p. primátora (právní stanovisko na soulad smluv klubů, které využívají volné hodiny 
od města v rámci podmínek koncesní smlouvou s koncesní smlouvou) byl bod přesunut na další jednání 
sportovní komise. 
Bod č. 5 

Plán investic 
Vedoucí odboru majetkové správy Bc. Jaroslav Schejbal informoval přítomné členy sportovní komise s plánem 
investic do sportovních objektů. Konkrétní informace se týkaly Plaveckého bazénu Liberec, ostatních 
plaveckých bazénů, Sportovního areálu Ještěd, FC Slovanu, Sport parku Liberec a Skate parku Liberec. Plán 
investic, který je zpracovaný na časové období 5 let (od roku 2016 do roku 2021) je součástí zápisu č. 2/2016 
Člen sportovní komise pan Paclt vznesl dotaz, jak bude řešen technický stav (dožitý povrch) na atletickém 
stadionu v areálu Sport parku Liberec. V současné době je vybírána osoba, která odborně posoudí stávající 
dožitý povrch a navrhne vhodné řešení. 
Různé 

Někteří členové sportovní komise jsou i členy sportovních klubů, které si podali žádosti do sportovního fondu 
na podporu veřejných jednorázových, náborových a propagačních akcí. V letošním roce se změnil text žádosti i 
způsob podávání žádostí.  
Členové sportovní komise předkládají například tyto nedostatky: 

- chybí sčítací řádek v rozpočtu  
- pokud jednou vloženy přílohy a žádost se opravuje, tak se přílohy musí přiložit znovu 
- v textovém poli nelze určit počet znaků  
- chybí očíslování stran 
- na první straně by měl být hned uveden název projektu 

 
 
V Liberci, dne 2.5. 2016 
 

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

 
Zapsala: Renata Sobotková,  
               tajemnice fondu           


