
 1 

Zápis č. 3/2016 
z jednání sportovní komise 
konané dne 8. června 2016 

 

Přítomni: Bc. Kocumová, B. Svatošová, Mgr. Klíma, Ing. Kračmar, Mgr. Et. Ing. J. Kubeš, 
Ing. Fr. Příhoda, J. Beneda 
Omluven: J. Záleský, F. Zeman, M. Paclt 
Neomluven: M. Kulík,  
 
Předsedkyně seznámila přítomné členy s návrhem programu jednání, tak jak byl rozeslán 
v pozvánce na jednání.  
Hlasování: pro 7 členů 
 
1. Návrh čerpání hodin Veřejné služby dle Koncesní smlouvy na 2. pololetí roku 2016 
Dne 26. 11. 2009 schválilo Zastupitelstvo města Liberec Koncesní smlouvu v rámci projektu 
Provozování Městského stadionu Liberec. Zadavatel (SML) má za účelem provozování 
Veřejné služby právo využít jednotlivá sportoviště pro sebe nebo pro subjekty jím určené 
v celkovém rozsahu 2000 hodin za kalendářní pololetí, z toho 500 hodin je určeno 
k výlučnému využití školami.  
 
Odbor sportu a cestovního ruchu předkládá radě města seznam počtu přidělených v rámci 
veřejné služby na období červenec až prosinec 2016 v celkovém objemu 2000 hodin včetně 
rezervy takto: 
 
FC Slovan – fotbal mládež          175 hodin  
AC Slovan – atletika                              7 hodin 
Patriots – baseball                 17 hodin 
Draci FBC – florbal           117 hodin  
BK Variace – krasobruslení                               142 hodin  
TJ Bílí Tygři – hokej mládež                   632 hodin  
TJ Lokomotiva Liberec 1 – házená                     7 hodin  
BK Kondoři – basket mládež                   145 hodin  
TJ Dynamo – kuželky                       29 hodin  
TJ Lokomotiva Liberec 1 – kuželky              37 hodin  
Městská policie – střelnice              12 hodin  
Veřejné bruslení               80 hodin 
Školy zřizované SML                      500 hodin 
Rezerva SML                                100 hodin 
 
Jednotliví koneční uživatelé si domluví s provozovatelem, kdy a v jakých sportovištích hodiny 
využití, a to vždy do konce měsíce následujícího po předání seznamu počtu přidělených 
zadavatelem v rámci Veřejné služby.  
Předsedkyně komise nechal hlasovat o předkládaném materiálu i návrhu usnesení, které 
bude projednáno na radě města dne 14. června 2016 
 
Pro: 7 hlasů  
Proti: 0 
Sportovní komise jednohlasně odsouhlasila předložený materiál včetně návrhu usnesení. 
 
 
2. Odvolání dvou členů sportovní komise 
Člen sportovní komise pan Filip Zeman zaslal dne 4. 6. 2016 písemnou rezignaci na funkci 
člena sportovní komise. Jako důvod bylo uvedeno pracovní zaneprázdnění.  
Druhé odvolání předkládá předsedkyně sportovní komise. Je to odvolání člena pana Milana 
Kulíka. Důvodem odvolání je opakovaná neomluvená absence  
Rok 2015 ze 4 jednání – 2 x neomluven,  
Rok 2016 ze 2 jednání -  2 x neomluven 
Pan Kulík byl dne 26. 5. 2016 písemně vyzván ke zdůvodnění svých absencí, ke dni 8. 6. 
2016 neobdržela tajemnice komise žádnou odpověď. 
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Předsedkyně nechal hlasovat o odvolání dvou členů: 
Pro: 7 hlasů 
Proti: 0 hlasů  
Zdržel se: 0 hlasů 
 
Návrh na odvolání pana Zemana a pana Kulíka ze sportovní komise byl přijat.  
 
 

 
 
V Liberci, dne 8. 6. 2016 
 

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

 
Zapsala: Renata Sobotková,  
               Tajemnice komise           


