Zápis č. 4/2019
z jednání Výboru pro sport
konané dne 8. 4. 2019
Přítomni: Mgr. Renáta Balašová, Mgr. Petr Čadek, Ing. Martin Ditrich, Josef Holický, MUDr. Jan
Mečl, Ing. František Příhoda, Petr Strnad, Jiří Veverka, Mgr. Vladimír Vrabec, Ing. Jakub Vytiska,
Ing. Mgr. Petr Zdráhala, Mgr. Vít Zákoucký
Omluveni: Ing. et. Mgr. Jan Kubeš
Hosté: Ing. Jaroslav Zámečník, CSc., Lukáš Pohanka, Mgr. Markéta Žáčková, Bc. Renata
Vondráčková
Předsedkyně výboru Mgr. Renáta Balašová přivítala přítomné na 4. jednání a zahájila zasedání
výboru. Výbor se sešel v počtu 12 členů a byl prohlášen za usnášeníschopný. Přítomní členové výboru
souhlasili s programem. Ověřovatelem zápisu byl navržen a zvolen Ing. Martin Ditrich
Program Výboru pro sport
1) Představení akce Svijany Open (tenisový turnaj)
2) Různé - Hry IX. letní olympiády dětí a mládeže 2019
3) Financování sportu
4) Hodnocení žádostí o dotace
5) Informace k dotacím
Hlasování: pro 12 členů
Pro: 12 hlasů
Proti: 0 hlasů
Zdrželo se: 0 hlasů
1/ Představení akce Svijany Open (tenisový turnaj)
Jan Stočes z LTK Liberec, z.s. a Ing. Tomáš Kučera, předseda představenstva Svijanského pivovaru,
a.s. představili akci Svijany Open 2019 a zároveň požádali město o individuální dotaci. U prezentace
byl přítomen pan primátor.
Paní předsedkyně Renáta Balašová požádala pana Pohanku a pana primátora aby tuto žádost
projednali.
2/ Hry IX. letní olympiády dětí a mládeže 2019
Pan Tomáš Pokorný, vedoucí oddělení mládeže, sportu a zaměstnanosti z Libereckého kraje
informoval přítomné o programu, marketingu, propagaci, dopravě, ubytování účastníků, počtu
dobrovolníků a spolupráci s Českou televizí letní olympiády dětí a mládeže.
Statutární město Liberec se podílí finančně na pronájmu sportovišť (Aréna, bazén a areál Vesec).
Pro více informací: https://odm.olympic.cz/
Členům výboru byl zaslán materiál, který bude předložen na 4. ZM dne 25. 4. 2019.
Členové výboru byli vyzváni ke hlasování, zda s materiálem souhlasí a zda by měl být předložen na
zastupitelstvu.
Hlasování: pro 12 členů
Pro: 12 hlasů
Proti: 0 hlasů
Zdrželo se: 0 hlasů
3/ Financování sportu – výstupy dle odborů
5. dubna 2019 byly hodnotitelům odeslány výstupy jednotlivých odborů e-mailem. Některé údaje jsou
zkreslené. Proto předsedkyně Výboru pro sport osloví pana Ing. Jaroslava Schejbala k doplnění údajů.
Nejdiskutovanější položka byla Nature Run Liberec. Tajemnice Výboru pro sport odešle členům
výboru výstup z Nature Run Liberec, který se konal 7. 10. 2018.
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Garanti pro zpracování výstupů jsou pan Ing. František Příhoda a Ing. Jakub Vitiska.
4/ Hodnocení žádostí o dotace
Tajemnice výboru informovala přítomné, že statutární město Liberec obdrželo v 1. kole 2019 celkem
126 žádostí o dotaci ze Sportovního fondu. Z toho byly 3 žádosti stornovány žadateli ještě před
hodnocením a 9 žádostí bylo vyřazeno dle statutu fondu z hodnocení pro administrativní nesoulad.
Hodnotitelé budou hodnotit 114 projektů, přičemž termín odevzdání hodnotících formulářů zpět
tajemnici je 23. 4. 2019.
Postup pro hodnocení jednotlivých žádostí hodnotiteli:
-

hodnotit žádosti pomocí přístupových hesel na webu města

-

vyplnit hodnotící formuláře se zdůvodněním hodnocení včetně bodového ohodnocení - dle
kritérií pro hodnocení žádostí pravidel Sportovního fondu.

Střety zájmů nahlásili:
MUDr. Jan Mečl – Sportovní klub stolního tenisu Liberec, z.s.
Mgr. Vít Zákoucký – AC SLOVAN LIBEREC
Mgr. Petr Čadek – Junák – český skaut, středisko Mustang Liberec, z.s. a Futsalový klub Zlej se(n)
Liberec, z.s.
Ing. František Příhoda – FBC Liberec
Ostatní členové střet zájmu nenahlásili, proto jsou považováni za osoby bez střetu zájmu.
Předsedkyně Výboru pro sport Mgr. Renáta Balašová rozdělila členům výboru jednotlivé žádosti, a to
tak, že každou žádost budou (nezávisle na sobě) hodnotit dva členové výboru (hodnotitelé).
Hodnocené žádosti byly abecedně rozděleny jednotlivým hodnotitelům. V případě, že bude součet
bodového hodnocení obou hodnotitelů výrazně rozdílný (30 a více bodů), je určen třetí hodnotitel, a to
pan Petr Strnad.
Hlasování: pro 12 členů
Pro: 11 hlasů
Proti: 0 hlasů
Zdrželo se: 1 hlasů
5/ Informace k dotacím
Koncepce plánu a rozvoje sportu v Liberci
-

Výbor pro sport se usnesl na vypracování koncepce plánu a rozvoje sportu v Liberci pro
rok 2019 -2025. Součástí koncepce budou tyto body:
Priority – rozvojové projekty
Současný stav sportovišť
Smluvní vztahy (TMR, SAL, SAJ)
Dotační fondy

Paní předsedkyně oslovila Výbor pro sport, zda by měl někdo zájem se mimořádných schůzek ke
koncepci plánu a rozvoje sportu v Liberci účastnit.
Schůzky by se konaly jednou za 14 dní vždy ve čtvrtek od 8:30. V budově historické radnice, nám. Dr.
E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec I - Staré město. První schůzka se bude konat ve čtvrtek 18. 4.2019 od
8:30 v zasedací místnosti 202.
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Informace k dotacím
Paní předsedkyně informovala Výbor pro sport o své schůzce s vládním zmocněncem pro sport
Milanem Hniličkou, kde probírali různé alternativy pro čerpání dotací pro sportoviště, které jsou ve
vlastnictví města.
Příští jednání Výboru pro sport: 29. 4. 2019 od 16 hod.
budova historické radnice, nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec I - Staré město
Zasedací místnost: č. 202, 2. patro
Návrh bodového programu na další zasedání:
 vyhodnocování žádostí o dotace

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

Ing. Martin Ditrich, v. r
ověřovatel zápisu
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