ZÁPIS č. 2/2020
z řádného zasedání Výboru pro sport
Zastupitelstva Statutárního města Liberec
ze dne 2. března 2020
Přítomni: Mgr. Renáta Balašová, Ing. et. Mgr. Jan Kubeš, Mgr. Petr Čadek, Jiří Veverka, Mgr. Vít
Zákoucký, Mgr. Vladimír Vrabec, Ing. Jakub Vytiska, Petr Balous, Ing. Martin Ditrich, MUDr. Jan
Mečl.
Omluveni: Josef Holický, Petr Balous, Petr Strnad
Hosté: Mgr. Bc. Markéta Žáčková, Bc. Jakub Lang, Bc. Renata Vondráčková
 Program zasedání.
Předsedkyně Výboru pro sport Mgr. Renáta Balašová přivítala přítomné na 2. jednání roku 2020 a
zahájila zasedání výboru. Výbor se sešel v počtu 11 členů a byl prohlášen za usnášeníschopný.
Ověřovatel zápisu byl zvolen Mgr. Vít Zákoucký, člen výboru
Program Výboru pro sport
1) Prezentace možných zpracovatelů koncepce pro sport,
2) různé
Předsedkyně Výboru pro sport dala hlasovat jak o ověřovateli zápisu, tak o programu jednání:
PŘÍTOMNO:

PRO:

PROTI:

ZDRŽEL SE:

NEHLASOVAL:

VÝSLEDEK:

10

10

0

0

0

PŘIJATO

1) Prezentace možných zpracovatelů koncepce pro sport
Úvodní slovo měla vedoucí odboru cestovního ruchu, kultury a sportu Mgr. Bc. Markéta Žáčková, kdy
přednesla důvod proč byly přímo osloveny tyto dvě společnosti.
Zpracování koncepce do 3 měsíců obě společnosti tento časový horizont akceptovaly.
Jako první prezentovala společnost EFFEM BV, s.r.o. jednatelka a ředitelka společnosti Ing. Barbara
Vítková, kdy vystihla některé body, jak by koncepce měla vypadat, zainteresované osoby (výbor pro
sport atd…), zkušenosti, činnosti (strategické plánování, akční plány, optimální řízení v organizaci,
akční plány)
Více informací o společnosti: http://effem.cz/
Druhá společnost Moore Czech Republic s.r.o. zástupci Ing. Arnošt Vopad a Ing. Tomáš Buriánek
také představili svůj záměr a představili své bohaté zkušenosti se zpracování sportovních koncepcí.
Na koncepci bude pracovat 5 – 6 lidí
Jeden člen výboru opustil jednání.
Více informací o společnosti: https://www.moore-czech.cz/
Členové Výboru pro sport měli vyhraněný čas na doplňující otázky.

Předsedkyně Výboru pro sport dala hlasovat, jakou společnost by výbor doporučoval pro vypracování
koncepce pro sport, členové výboru odhlasovali společnost Moore Czech Republic s.r.o s výsledkem:
PŘÍTOMNO:

PRO:

PROTI:

ZDRŽEL SE:

NEHLASOVAL:

VÝSLEDEK:

9

9

0

0

0

PŘIJATO

2) Různé
Tajemnice Výboru pro sport požádala výbor o radu, jak postupovat při příjmu žádostí, kdy spolek je

rozdělen na více oddílů (středisek), zda každé středisko si může požádat samostatně jako
žadatel v programu 6.2 jednorázové sportovní akce
Výbor vydal souhlasné stanovisko, kdy bude tato informace zanesená na webových stránkách
sportovního fondu:
Každý žadatel v programu 6.2 jednorázové sportovní akce může v rámci vyhlášeného
programu předložit maximálně 2 žádosti,
v každé žádosti pak může žádat o dotaci pouze na jeden projekt. Je-li žadatel vnitřně
členěnou organizací (např. na oddíly, kluby, pobočky…), považuje se pro účely podání
žádosti o dotaci každá z těchto organizačních jednotek za samostatného žadatele.

Termíny 2020
25. 3. 2020
29. 4. 2020
27. 5. 2020
24. 6. 2020

Zapsala:
Ing. Š. Mizerová, v. r.

Mgr. R. Balašová, v. r.

Mgr. Vít Zákoucký,
v. r.

referent oddělení
kultury a sportu

Předsedkyně Výboru
pro sport

Ověřovatel zápisu

