
Zápis č. 11/2019 

z jednání Výboru pro sport 

konané dne 23. 10. 2019 
 

Přítomni: Mgr. Renáta Balašová, Ing. et. Mgr. Jan Kubeš, Mgr. Petr Čadek, Ing. Martin Ditrich, Ing. 

František Příhoda, Ing. Mgr. Petr Zdráhala, Petr Strnad, Jiří Veverka, Mgr. Vít Zákoucký, Ing. et. Mgr. 

Jan Kubeš 

Omluveni: MUDr. Jan Mečl, Josef Holický, Mgr. Vladimír Vrabec, Ing. Jakub Vytiska  

Hosté: Bc. Renata Vondráček  

 

Předsedkyně výboru Mgr. Renáta Balašová přivítala přítomné na 11. mimořádném jednání a zahájila 

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

Přítomní členové výboru souhlasili s programem.  

Ověřovatelem zápisu byl navržen a zvolen Ing. et. Mgr. Jan Kubeš, místopředseda  

 

Program výboru pro sport 

 

1) Finanční spoluúčast statutárního města Liberec v rámci projektu Revitalizace fotbalového 

stadionu Vesec 

2) Finanční spoluúčast statutárního města Liberec v rámci projektu Skokanských můstku na Ještědu 

3) Sportovní fond (klíč k vyhodnocování žádostí) 

 

 

1. Finanční spoluúčast statutárního města Liberec v rámci projektu Revitalizace fotbalového 

stadionu Vesec (TJ SOKOL DOUBÍ) 

 

Představitel TJ sokol Doubí členům výboru představil svůj záměr podat v rámci výzvy V5 Sport, 

investice 2020 pro SK a TJ z programu 133 530 Podpora materiálně technické základny sportu 2017 

až 2024. Bude podána žádost o poskytnutí dotace na projekt „Revitalizace fotbalového stadionu 

Vesec“, kdy žadatelem bude TJ Sokol Doubí z.s. s podílem vlastních zdrojů ve výši 499 999 Kč. 

Celkové náklady projektu činí 16,2 mil. Kč a v případě schválení žádosti bude maximální výše 

spoluúčasti města 4,5 mil. Kč. 

 

Členům výboru tento materiál nebyl odborem strategického rozvoje a dotací předložen 

k prostudování, Výbor proto nezaujal žádné stanovisko. 

 

2. Skokanské můstky na JEŠTĚDU 

 

Předsedkyně Výboru pro sport Mgr. Renáta Balašová odprezentovala svůj záměr podání žádosti o 

dotaci na projekt "Modernizace skokanských můstků ve sportovním areálu Ještěd" v rámci 

výzvy V6 Sport, investice 2020 pro ÚSC Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. 

 

V případě schválení spolufinancování z rozpočtu Libereckého kraje a v případě schválení 

dotace na projekt ze strany MŠMT by struktura financování projektu byla následující: 

 

50% ze státního rozpočtu z kapitoly MŠMT (15 mil. Kč) 

25% z vlastních zdrojů žadatele o dotaci, tj. z rozpočtu SML (7,5 mil. Kč) 

25% z rozpočtu Libereckého kraje (7,5 mil. Kč) 

 

Předsekyně Výboru pro sport dala hlasovat o podpoře dotace ve výši 7,5 mil.Kč 

 

 



Pro: 5 

Proti: 3 

Zdrželo se: 0 

 

Tento návrh neprošel. Tajemnice Výboru pro sport tuto skutečnost následující den ověřila na 

organizačním oddělení. Tuto informaci obratem sdělila předsedkyni, která následně dala 

hlasovat, per rollam do 14:00. 
 

Předsedkyně Výboru pro sport Mgr. R. Balašová se omluvila z jednání a předala předsednictví 

panu Ing. et. Mgr. J. Kubešovi.  

 

3. Sportovní fond  

 

Místopředseda J. Kubeš předá informace e-mailem ostatním členům ohledně hodnocení žádostí pro II. 

kolo 2019.  

 

 

Příští jednání Výboru pro sport: 11. 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 

 

Ing. et. Mgr. Jan Kubeš, v.r.      

místopředseda a ověřovatel 

zápisu 

 

 

 


