
ZÁPIS č. 6/2022 

z řádného zasedání Výboru pro sport  

Zastupitelstva Statutárního města Liberec 

 ze dne 30. 6. 2022 
 

 

Přítomni: Mgr. Renáta Balašová, Ing. Petr Faistauer, Mgr. Petr Čadek, Ing. František Příhoda, Petr 

Strnad, Ing. Martin Ditrich, Ing. et. Mgr. Jan Kubeš, Mgr. Vít Zákoucký.  

Omluveni: Ing. Libor Ježek, Ing. Jakub Vytiska, Mgr. Vladimír Vrabec, MuDr Jan Mečl, Jiří Veverka. 

 

 Program zasedání: 

 

Předsedkyně Výboru pro sport Mgr. Renáta Balašová přivítala přítomné na 6. jednání roku 2022 a 

zahájila zasedání výboru. Výbor se sešel v počtu 8 členů a byl prohlášen za usnášeníschopný.  

 

Ověřovatel zápisu byl zvolen Ing. Martin Ditrich, člen výboru.   

 

Program Výboru pro sport 

  

1) Návrh na přidělení volných hodin pro druhé pololetí 2022, 

2) materiály k projednání do 6. ZM  

3) různé  

 

Předsedkyně Výboru pro sport dala hlasovat jak o ověřovateli zápisu, tak o programu jednání:  

 

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

8 8 0 0 0 PŘIJATO 

 

 

 

1) Návrh na přidělení volných hodin pro druhé pololetí 2022 

 

Dne 22. 6. 2022 tajemnice Výboru pro sport zaslala členům tohoto výboru Návrh na přidělení volných 

hodin pro druhé pololetí 2022 ve SPORT PARKU LIBEREC, tak aby měli možnost se s materiálem 

předem seznámit. 

Na jednání Výboru proběhla diskuze ze strany Mgr. Víta Zákouckého, který informoval ostatní členy 

výboru o ukončení  bezplatné nájemní smlouvy mezi SFM Liberec s.r.o. a AC SLOVANEM, z.s. 

Od 1. 1. 2023 bude nastavená nová smlouva mezi uvedenými smluvními stranami. Výbor pro sport se 

usnesl, že by bylo dobré pokračovat v bezplatném pronájmu z důvodu údržby atletického stadionu ze 

strany spolku.  

 

2) Materiály k projednání do 6. ZM  

2.1 Poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec pro Liberecký tenisový klub,  z. s., 

na Svijany Open 2022 

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

8 8 0 0 0 PŘIJATO 

 
 

 



2.2 Návrh na přidělení dotací z dílčího Sportovního Dotačního fondu SML pro rok 2022 

 

Dne 24. 2. 2022 bylo zastupitelstvem města schváleno vyhlášení Sportovního fondu pro poskytování 

dotací na rok 2022, 6.1. Pravidelná sportovní činnost dětí a mládeže, s termínem realizace od 1. 1. 

2022 do 31. 12. 2022. Uzávěrka pro podávání žádostí proběhla od 4. 4. 2022, 8.00 hodin – 21. 4., 

16.00 hodin. 

Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu, správce fondu, obdržel 67 žádostí, které byly doručené 

magistrátu prostřednictvím portálového podání GRANTYS/ datovou schránkou, listinnou podobou. 

Doručené žádosti: 

6.1. Pravidelná sportovní činnost dětí a mládeže 67 ks 

Správce programu kontroloval formální a administrativní správnost žádostí programu 6.1 Pravidelná 

sportovní činnost dětí a mládeže. 

Návrh Výboru pro sport na přidělení konkrétních dotací programu 6.1 byl zpracován pro odsouhlasení 

radou města a schválení zastupitelstvem města.  

 
Program 6.1 Pravidelná sportovní činnost dětí a mládeže 

 

Alokovaná částka pro program 6.1 byla 10.000.000 Kč 

Výpočet a nároková dotace pro program 6.1 (při zachování 1000 Kč na člena) je 9.165.500,-  

 

Čtyři žadatelé programu 6.1 Pravidelná sportovní činnost dětí a mládeže nesplnili dle Statutu 

dotačního fondu SML Článek 5 Obecná pravidla programů, odstavec 5.15 a vyhlášeného programu 

povinnosti k získání dotace a byla jim tedy navrhnuta nulová dotace. 

V žádostech o poskytnutí dotace chybí povinné přílohy dle vyhlášeného programu bod F. Povinné 

přílohy. 

 

- Sportovní Gymnastika Liberec, z.s. 

- Tělocvičná jednota Sokol Liberec 1 

- Tělocvičná jednota SOKOL Liberec 3 – Františkov 

- TJ Lokomotiva 3 Liberec z. s. 

 

Součástí materiálu do zastupitelstva jsou tři tabulky, které jsou rozdělené na: 

1) celkový souhr přijatých dotací vyjma žadatelů, kteří čerpali v letošním roce individuální dotaci a 

žadatele provozující bojové sporty. 

2) žadatelé, kteří v roce 2022 čerpali individuální dotace v rámci "Podpory mládežnické základny 

významných klubů na území města Liberec" 

3) žadatelé provozující bojové sporty (bojové sporty jsou dle vyhlášeného programu v bodě C. 

Omezení podpory činnosti, které se nepodporují). 

 

Předsedkyně Výboru pro sport Mgr. Renáta Balašová nechala hlasovat o jednotlivých částech usnesení 

odděleně:  

 

1) Celkový souhr přijatých dotací vyjma žadatelů, kteří čerpali v letošním roce individuální 

dotaci a žadatele provozující bojové sporty. 

 

 

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

8 8 0 0 0 PŘIJATO 

 

 

2)  žadatelé, kteří v roce 2022 čerpali individuální dotace v rámci "Podpory mládežnické 

základny významných klubů na území města Liberec". 

 



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

8 8 0 0 0 PŘIJATO 

 

3) žadatelé provozující bojové sporty (bojové sporty jsou dle vyhlášeného programu v bodě 

C. Omezení podpory činnosti, které se nepodporují). 

 

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

8 0 8 0 0 NEPŘIJATO 

 

 

Termíny zasedání Výboru pro sport na rok 2022:  

14. 9.2022 

 

 

Zapsala: Ing. Šárka Mizerová  

 

Mgr. R. Balašová,  

v. r. 

 

 

Ing. Martin Ditrich, 

v.r. 

 

Předsedkyně Výboru 

pro sport 
Ověřovatel zápisu  

 


