
ZÁPIS č. 6/2020 

z řádného zasedání Výboru pro sport  

Zastupitelstva statutárního města Liberec 

 ze dne 2. září 2020 

 

 

Přítomni: Mgr. Renáta Balašová, Jiří Veverka, Ing. Jakub Vytiska, Ing. Martin Ditrich, MUDr. Jan 

Mečl, Ing. Petr Faistauer, Petr Strnad, Ing. et. Mgr. Jan Kubeš, Petr Balous, Mgr. Vladimír Vrabec, 

Mgr. Vít Zákoucký 

Omluveni: Mgr. Petr Čadek, Ing. František Příhoda 

Hosté: Mgr. Markéta Sabáčková  

 

 

 Program zasedání 

Předsedkyně Výboru pro sport Mgr. Renáta Balašová přivítala přítomné na 6. jednání roku 2020 a 

zahájila zasedání výboru. Výbor se sešel v počtu 11 členů a byl prohlášen za usnášeníschopný.  

 

Ověřovatel zápisu byl zvolen Ing. Petr Faistauer, člen výboru   

 

 

Program Výboru pro sport 

 

 Představení požadavku na využití rekreačního a sportovního areálu Vesec 

panem Mgr. Pavlem Bencem z TJ Dukla Liberec,  z.s.  

 Materiály do ZM (Sport film Liberec – žádost na individuální dotaci)  

 Sport park Pardubice – prezentace (odloženo na další zasedání 23. 9. 2020) 

 Koncepce – Sport park Liberec + informace bazén  

 

 

 

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

 

PŘÍTOMNO: PRO: PROTI: ZDRŽEL SE: NEHLASOVAL: VÝSLEDEK: 

11 11 0 0 0 PŘIJATO 

 

1) Představení požadavku na využití rekreačního a sportovního areálu Vesec panem Mgr. Pavlem 

Bencem z TJ Dukla Liberec,  z.s.  

 

- Seznámení se stavem dráhy na kolečkové lyže, inline, koloběžky apod… -  povrch dráhy není 

přijatelný a náklon zatáček je nebezpečný. 

- Spolupráce s odborem správy veřejného majetku s panem Hýbnerem, vedoucím odboru a paní 

Crhákovou, referentkou správy veřejného majetku. – Předsedkyně výboru opět vyzve k účasti 

na dalším zasedání Výboru pro sport, který se bude konat 23. 9. 2020. 

- Spádová oblast pro Liberecký kraj  

- Odhadovaná částka na rekonstrukci je 10 mil. Kč. 

 

 

2) Materiály do ZM Sport Film – Žádost o individuální dotaci ve výši 200.000 Kč  

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. 

- Zástupci ze Sport filmu zažádali o individuální dotaci na částku 200.000 Kč.   

- Festival sport film bude rozšířený o konferenci na téma dotačních tituly v oblasti sportu, 

jako host k tomuto tématu bude pozvaný Milan Hnilička z Národní sportovní agentury. 

 

 

Předsedkyně Výboru pro sport dala hlasovat o návrhu na přidělení individuální dotace ve výši  

200.000 Kč: 

 

PŘÍTOMNO: PRO: PROTI: ZDRŽEL SE: NEHLASOVAL: VÝSLEDEK: 

11 8 0 3 0 PŘIJATO 

 

 

4) Koncepce – Sport park Liberec + informace bazén  

 

 Koncepce – Sport park Liberec 

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 říjnu 2020. 

 

 

 Bazén  

Bazén bude v době rekonstrukce uzavřený celý. Provoz bazénu 25m  nebude zachován z těchto 

důvodů: 

bezpečnost, finance a prodlužování doby rekonstrukce.  

 

5) Různé 

 

 Ještěd  

Projekt Nová Skalka získal kladné stanovisko EIA, ale čeká se na vyjádření stavebního úřadu. 

 

 Sportovní fond  

V létě byly podepsané Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na pravidelnou sportovní činnost 

dětí a mládeže, které byly v rámci finančních úspor vzniklých s onemocním Covid -19 pokráceny. 

Smlouvy budou dodatkem navýšené v celkové výši 2 mil a některé parametry ve smlouvě budou 

upravené.  

 

 

 

Zapsala: 

 

Ing. Š. Mizerová, v. r. 

 

Mgr. R. Balašová, v. r. 

 

Ing. P. Faistauer, v. r. 
 

referent oddělení 

sportu 

Předsedkyně Výboru 

pro sport 
Ověřovatel zápisu  

 


