ZÁPIS č. 5/2020
z řádného zasedání Výboru pro sport
Zastupitelstva Statutárního města Liberec
ze dne 24. června 2020
Přítomni: Mgr. Renáta Balašová, Mgr. Petr Čadek, Jiří Veverka, Ing. Jakub Vytiska, Ing. Martin
Ditrich, Ing. František Příhoda, MUDr. Jan Mečl, Ing. Petr Faistauer, Petr Strnad
Omluveni: Ing. et. Mgr. Jan Kubeš, Petr Balous, Mgr. Vladimír Vrabec, Mgr. Vít Zákoucký
Hosté: Bc. Jakub Lang, PhDr. Ivan Langr, Mgr. Markéta Žáčková.
 Program zasedání
Předsedkyně Výboru pro sport Mgr. Renáta Balašová přivítala přítomné na 5. jednání roku 2020 a
zahájila zasedání výboru. Výbor se sešel v počtu 9 členů a byl prohlášen za usnášeníschopný.
Ověřovatel zápisu byl zvolen Petr Strnad, člen výboru
Program Výboru pro sport





Sport Film – prezentace
Materiály do ZM
Návrh čerpání hodin Veřejné služby dle koncesní smlouvy na II. 2020
Různé

Předsedkyně Výboru pro sport dala hlasovat o ověřovateli zápisu a o programu:
PŘÍTOMNO:

PRO:

PROTI:

ZDRŽEL SE:

NEHLASOVAL:

VÝSLEDEK:

9

9

0

0

0

PŘIJATO

1) Sport Film – prezentace
Představení Festivalu
- Liberec hostí 1. - 10. 10. 2020 mezinárodní festival sportovních filmů již 23. rokem a opět se
koná v kultovním kině Varšava.
- Partnerem festivalu jsou již tradičně Liberecký kraj a Statutární město Liberec.
- Hlavním pořadatelem je Liberecká sportovní a tělovýchovná organizace z.s. (LB-STO z.s.)
- Sportfilm spolupracuje s běžeckou sérií Run Czech a součástí festivalu je i urban race – běh
historickým centrem města na čas a také ČT Author Cup, závod horských kol.
- Festival nabídne kromě přehlídky soutěžních filmů i besedu s jejich tvůrci a aktéry, konferenci
na téma sport v reklamě a financování sportu, závěrem slavnostní vyhlášení vítězných snímků.
Festival představili:
•
•
•

Dr. Pavel Landa
Ing. Vladimír Boháč
Ing. Pavel Hůza

2) Materiály do Zastupitelstva města Liberec
-

strategický plán rozvoje sportu statutárního města Liberec
Strategie sportu je brána jako základní materiál pro práci odboru a Výboru pro sport, který
bude každoročně aktualizován formou akčních plánů.

Předsedkyně Výboru pro sport dala hlasovat:
PŘÍTOMNO:

PRO:

PROTI:

ZDRŽEL SE:

NEHLASOVAL:

VÝSLEDEK:

9

9

0

0

0

PŘIJATO

-

Metodika k dodatku č. 1 koncesní smlouvy na provozování Sportovního areálu Liberec

Předsedkyně Výboru pro sport dala hlasovat:
PŘÍTOMNO:

PRO:

PROTI:

ZDRŽEL SE:

NEHLASOVAL:

VÝSLEDEK:

9

9

0

0

0

PŘIJATO

3) Návrh čerpání hodin Veřejné služby dle koncesní smlouvy na II. 2020
Výboru pro sport byl předem e-mailem zaslán návrh čerpání VS a také vyjádření SFM Liberec s.r.o o
Basketbalovém klubu Kondoři, z.s., kteří v minulých letech využívali halu Kord.
SFM Liberec, s.r.o. zaslala důvody návrhu na nepřidělení hodin VS Basketbalovému klubu Kondoři,
z.s.
Společnost SFM Liberec, s.r.o. navrhuje k využití haly Kord jiný basketbalový oddíl a to Ball, z.s.
Členové Výboru pro sport se chtějí vrátit k tématu po vzniku Koncepce provozování Sport Parku
městem Liberec, tedy na podzim roku 2020. Dle této koncepce chce Výbor pro sport řešit volné
hodiny na první polovinu roku 2021.

Předsedkyně Výboru pro sport dala hlasovat, že v návrhu čerpání VS zůstane zachována Hala Kort:
PŘÍTOMNO:

PRO:

PROTI:

ZDRŽEL SE:

NEHLASOVAL:

VÝSLEDEK:

9

9

0

0

0

PŘIJATO

4) Různé
Srovnání přímých dotací SML a ostatních měst LK
F. Příhoda předložil na základě žádosti mnoha sportovních organizacích ve formě tabulky srovnání
přímé podpory sportovním organizacím SML s ostatními městy v rámci LK. Z předložené tabulky
vyplývají dvě skutečnosti:
1. Ostatní města ponechala dotace do sportu v rozpočtované výši.

2. SML jako jediné město přistoupilo ke snížení dotační podpory a po snížení dotační podpora je
v absolutní výši nejnižší ze všech uvedených měst. Současně je v Liberci největší množství
sportovních organizací a největší množství sportujících dětí a mládeže.
Problematika diskutována za účasti pana náměstka Langra, dohodnuto uspořádání semináře pro
sportovní organizace s vysvětlením situace SML v termínu 09/2020. Pan náměstek přislíbil pomoc
zejména pro další období.
R. Balašová a J. Vytiska informovali o práci skupiny na zajištění Koncepce provozování Sport Parku
městem.
Vypracováním materiálu byla pověřena společnost Moore Czech Republic s.r.o. a její závěry budou
v pracovní skupině, dále ve Výboru pro sport projednávány a poté prezentovány na řádném
zastupitelstvu v září 2020.

Zapsala:
Ing. Š. Mizerová, v. r.
referent oddělení
sportu

Mgr. R. Balašová, v. r.
Předsedkyně Výboru
pro sport

Petr Strnad, v. r.
Ověřovatel zápisu

