Zápis č. 5/2019
z jednání Výboru pro sport
konané dne 29. 4. 2019
Přítomni: Mgr. Renáta Balašová, Mgr. Petr Čadek, Ing. Martin Ditrich, MUDr. Jan Mečl, Ing.
František Příhoda, Petr Strnad, Jiří Veverka, Mgr. Vladimír Vrabec, Ing. Jakub Vytiska, Mgr. Vít
Zákoucký, Ing. et. Mgr. Jan Kubeš
Omluveni: Josef Holický, Ing. Mgr. Petr Zdráhala, Lukáš Pohanka
Hosté: ------Předsedkyně výboru Mgr. Renáta Balašová přivítala přítomné na 5. 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 Ing. Mgr. Vít Zákoucký
Program Výboru pro sport
1) Vyhodnocování žádostí o dotace (Sportovní fond)
Hlasování: pro 11 členů
Pro: 11 hlasů
Proti: 0 hlasů
Zdrželo se: 0 hlasů
1/ Hodnocení žádostí o dotace
Tajemnice výboru informovala přítomné, že statutární město Liberec obdrželo v 1. kole 2019
programu tyto žádosti:
6.1. Pravidelná sportovní činnost dětí a mládeže 81 ks
6.2. Veřejné jednorázové sportovní akce 128 ks


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



6 žádostí programu 6.2 bylo stornováno žadateli ještě před hodnocením a 8 žádostí programu
6.2 byly vyřazeny z dalšího hodnocení z důvodu administrativního nesouladu dle statutu
dotačního fondu SML bod 5.9 odst.b).

Hodnotitelé hodnotili 114 projektů, přičemž termín odevzdání hodnotících formulářů zpět tajemnici
byl 23. 4. 2019. 17 projektů bylo výrazně rozdílných (30 a více bodů), proto hodnotil arbitrážní

hodnotitel.
Výbor seřadil projekty sestupně podle bodového hodnocení.
Rozhodnou bodovou hranicí pro možné přidělení požadované dotace je 70 bodů včetně. Výbor
následně navrhnul přidělení dotací projektům v takto stanoveném pořadí a v plné požadované výši až
do vyčerpání celé alokované částky.
Výbor hlasoval všemi hlasy PRO, dále hlasoval pro pro přesun finančních prostředků na základě odst.
5.11 Statutu dotačního fondu SML takto:

Z programu 6.1 přebytek ve výši 27.500,-Kč přesunout do programu 6.2
V programu 6.2 po doplnění z programu 6.1 stále chyběly finanční prostředky ve výši 170.475,Kč, proto se na jejich pokrytí použijí prostředky z plánovaného vyhlášení 2. kola roku 2019.
Před dalším vyhlášením programu k předkládání žádostí o dotaci se výbor sejde nad tématy:
- Interní hodnocení pro hodnotitele
1

-

Kategorie (např. olympijský a neolympijský sport)
Hodnocení žádostí z předešlých let
Hodnotící škála
Z programu 6.2 vyjmout nábor a propagaci
Seminář pro žadatele dotace

Výbor pro sport živě diskutoval o nastavených pravidlech a kritériích.
Příští jednání Výboru pro sport: 6. 5 2019 od 16 hod.
budova historické radnice, nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec I - Staré město
Zasedací místnost: č. 209, 2. patro
Návrh bodového programu na další zasedání:
-

Vyhodnocení práce Výboru pro sport
Informace k bazénu
Financování sportu
Koncepce plánu a rozvoje sportu v Liberci

Mgr. Renáta Balašová, v. r.
předsedkyně Výboru pro sport
Zapsala: Bc. Šárka Mizerová, v. r.
tajemnice Výboru pro sport

Mgr. Vít Zákoucký, v. r
ověřovatel zápisu
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