Zápis č. 12/2019
z mimořádného jednání Výboru pro sport
konané dne 11. 11. 2019
Přítomni: Mgr. Renáta Balašová, Ing. et. Mgr. Jan Kubeš, Mgr. Petr Čadek, Ing. František Příhoda,
Petr Strnad, Jiří Veverka, Mgr. Vít Zákoucký, Ing. et. Mgr. Jan Kubeš, MUDr. Jan Mečl, Josef
Holický, Mgr. Vladimír Vrabec, Ing. Jakub Vytiska
Omluveni: Ing. Martin Ditrich, Petr Balous
Hosté: --Předsedkyně výboru Mgr. Renáta Balašová přivítala přítomné na 12. mimořádném jednání a zahájila
zasedání výboru. Výbor se sešel v počtu 11 členů a byl prohlášen za usnášeníschopný.
Přítomní členové výboru souhlasili s programem.
Ověřovatelem zápisu byl navržen a zvolen Petr Strnad, člen výboru
Program výboru pro sport
1) Návrh Výboru pro sport na přidělení/nepřidělení dotací ze SF v rámci 2. kola roku 2019,
2) různé
1. návrh Výboru pro sport na přidělení/nepřidělení dotací ze SF v rámci 2. kola roku 2019
Tajemnice výboru informovala přítomné, že statutární město Liberec obdrželo v 1. kole 2019
programu tyto žádosti:
6.2. Veřejné jednorázové sportovní akce 41 ks


3 žádosti programu 6.1 byly vyřazeny z dalšího hodnocení z důvodu administrativního
nesouladu dle statutu dotačního fondu SML bod 5.9 odst.b).



1 žádost programu 6.2 byla stornována žadatelem ještě před hodnocením a 3 žádosti
programu 6.2 byly vyřazeny z dalšího hodnocení z důvodu administrativního nesouladu dle
statutu dotačního fondu SML bod 5.9 odst.b). Jedna ze tří žádostí Tělovýchovné jednoty
Dukla Liberec (První závod sezóny – běžecké lyžování) byla vyřazena Výborem pro sport
z důvodu výjimky z vyhlášeného programu – propagace a nábor.

Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 1
Hodnotitelé hodnotili 39 projektů, přičemž termín odevzdání hodnotících formulářů zpět tajemnici byl
4. 11. 2019.
9 projektů bylo výrazně rozdílných (30 a více bodů), proto hodnotil arbitrážní hodnotitel.
U projektu ČSS, z.s. – sportovně střelecký klub Liberec (Liberecká vzduchovská liga 2019/2020)
hodnotily dva hodnotitelé a arbitr. Dle pravidel SF:
Výsledné bodové hodnocení = aritmetický průměr hodnocení obou hodnotitelů.
Je-li součet bodového hodnocení obou hodnotitelů výrazně rozdílný (30 a více bodů), určí
předseda výboru třetího hodnotitele, který žádost posoudí ve všech kritériích (3-6).
Aritmetický průměr se v takovém případě vypočte z dvou k sobě navzájem bližších

hodnocení. V tomto případě toto pravidlo nelze použít. Proto byl vypočítaný průměr ze všech třech
hodnocení. Tento postup odhlasoval Výbor pro sport všemi hlasy PRO.
Výbor seřadil projekty sestupně podle bodového hodnocení.
Tajemnice výboru připravila tabulku s výsledným hodnocením žádostí. Žádosti, které byly
ohodnoceny méně než 70 body, byly vyřazeny. Projekty s bodovým ohodnocením 70 body a vyšším
byly seřazeny sestupně. Výbor hlasoval 11x PRO, 0x ZDRŽEL SE pro ponížení výše dotací
koeficientem, který byl vypočítán dle pravidel fondu.
Všemi hlasy PRO byla schválena tabulka s projekty, kterým bude navržena ponížená dotace o
vypočítaný koeficient.
Pro nepřidělení dotace hlasoval Výbor 10 hlasy PRO a 1 člen se zdržel hlasování.

2. Různé
Na závěr proběhla diskuze na téma výpověď smlouvy se SFM Liberec, s.r.o, a případné alternativy.
Do příštího jednání si pan místopředseda Jan Kubeš a Vít Zákoucký připraví prezentaci na toto téma.
Příští jednání Výboru pro sport: 27. 11. 2019 od 16:00
budova historické radnice, nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec 1 – Staré město
Zasedací místnost č. 202, 2. patro

Mgr. Renáta Balášová, v. r.
předsedkyně Výboru pro sport
Zapsala Ing. Šárka Mizerová
Petr Strnad, v. r.
ověřovatel zápisu

