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Zápis č. 3/2019 

z jednání Výboru pro sport  

konané dne 13. 3. 2019 
 

 

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

Holický, MUDr. Jan Mečl, Ing. František Příhoda, Petr Strnad, Jiří Veverka, Mgr. Vladimír Vrabec, 

Ing. Jakub Vitiska, Ing. Mgr. Petr Zdráhala, Mgr. Vít Zákoucký 

Omluveni: Bc. Jaroslav Schejbal, Bc. David Novotný  

Hosté: Lukáš Pohanka, Ing. Jaromír Kvasnička, Jakub Čeřovský, Miroslav Sadvara  

 

 

Předsedkyně výboru Mgr. Renáta Balašová přivítala přítomné na 3. jednání a zahájila zasedání 

výboru. Výbor se sešel v počtu 13 členů a byl prohlášen za usnášeníschopný. Přítomní členové výboru 

souhlasili s programem. Ověřovatelem zápisu byl navržen Ing. Martin Ditrich 

 

Program Výboru pro sport  

 

1/ Můstky Vesec a Ještěd  

2/ Sport Park - prohlídka Svijanské arény a Atletického stadionu 

3/ Informace o jednání nad novými pravidly dotačních programů pro výbory města 

4/ Financování sportu – výstupy dle odborů  

5/ Různé 
 

Hlasování: pro 13 členů 

 

Pro: 13 hlasů 

Proti: 0 hlasů  

Zdrželo se: 0 hlasů 

 

1/ Můstky Vesec a Ještěd 
 

Jakub Čeřovský, generální sekretář Svazu lyžařů ČR a Miroslav Sadvar, předseda SK Ještěd. Oddíl 

skoku a sev. kombinace vyzdvihli důležitost výstavby nových můstků pro mládež ve veseckém areálu. 

Pan Čeřovský dále představil možnosti využití skokanských můstků pro Světový pohár a Olympijský 

festival. 

Odhadovaná částka pro výstavbu nových můstků je cca 25 000 000,- Kč. 

Pan Novotný, vedoucí odboru správy veřejného majetku se omlouval předem paní předsedkyni ze 

zasedání Sportovního výboru, ale své stanovisko k výstavbě můstků odeslal e – mailem. (příloha č. 1) 

Pan Pohanka, radní, vznesl dotaz, zda by se Svaz lyžařů ČR podílel finančně na výstavbě můstků. Pan 

Čeřovský tuto možnost zamítl s ohledem na omezené rozpočty SLČR, který je tvořen z prostředků ze 

státního rozpočtu (MŠMT). 

 

2/ Sport Park - prohlídka Svijanské arény a Atletického stadionu 

 

Členové výboru byli seznámeni se stavem Atletického stadionu a Svijanské arény, kde měla 

proběhnout prohlídka obou objektů. Sport Park nezajistil doprovod a vstup na sportoviště. 

Prohlídka proběhla pouze u atletického stadionu pod vedením pana Zákouckého. 
 

3/ Informace o jednání nad novými pravidly dotačních programů pro výbory města 

 
Předsedkyně Výboru pro sport paní Renáta Balašová jedná s panem náměstkem PhDr. Mgr. Ivanem 

Langrem o nových pravidlech fondů SML. Jedná se o možnosti nastavení pravidel dle obdobného 

modelu jako je na krajském úřadě a také o sjednocení pravidel pro všechny fondy a hodnocení 

speciálním softwarem za účelem objektivity. Bylo by tak minimalizováno subjektivní hodnocení 

jednotlivců, členů výborů.  

Paní předsedkyně oslovila Výbor pro sport, zda by měl někdo zájem se těchto schůzek účastnit. 
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4/ Financování sportu – výstupy dle odborů  
 

12. a 13. března 2019 byly hodnotitelům odeslány výstupy jednotlivých odborů e-mailem. Některé 

údaje jsou zkreslené. Proto členové Výboru pro sport osloví znovu odbory k dopracování výstupů. 

Garanti pro zpracování výstupů budou pan Ing. František Příhoda a Ing. Jakub Vitiska. 

 

5/ Různé 

 
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 

 

Garantem pro zpracování koncepce plánu a rozvoje sportu v Liberci byl spolu s předsedkyní určen pan 

místopředseda Výboru pro sport Ing. et. Mgr. Jan Kubeš. 

 

Tajemnice Výboru pro sport odešle původní koncepci plánu a rozvoje sportu v Liberci členům výboru.  

 

Komunikace kolem přehrady  

Výbor pro sport vznáší doporučení panu Bc. Davidovi Novotnému, aby bylo na komunikaci kolem 

přehrady umístěné dopravní značení na snižování rychlosti na 30km/h a upozornění na chodce, kde 

denně projde velké množství chodců, běžců i cyklistů. 

 

 

 

Příští jednání Výboru pro sport: 8. 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 

Další jednání: 29. 4. 2019 od 16 hod. – pouze vyhodnocování žádostí o dotace 

13. 5. 2019 od 16 hod. – návštěva: Mgr. Martin Mikš, generální ředitel Starez-Sport, a.s., 

společnost spravující sportoviště města Brna, 100% vlastnictví Brna   
 

Návrh bodového programu na další zasedání:  

1) Představení Svijany Open (tenisový turnaj) 

2) Hodnocení žádostí o dotace 

3) Financování sportu 

4) Informace k dotacím  

 

 

Mgr. Renáta Balašová, v. r. 

předsedkyně Výboru pro sport 

 

 

        Ing. Martin Ditrich, v.r. 

ověřovatel zápisu 

 

 

Zapsala: Bc. Šárka Mizerová,  

Tajemnice Výboru pro sport   
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Příloha č. 1  

 

 

From: Novotný David <novotny.david@magistrat.liberec.cz>  

Sent: Monday, February 25, 2019 4:24 PM 

To: Renata Balašová <r.balasova@skijested.cz> 

Subject: RE: Studie Vesec můstky 

 

Vážená paní Balašová, 

 

tímto se omlouvám z účasti na sportovním výboru neboť mám dlouhodobě naplánovanou 

dovolenou v uvedený termín konání výboru. 

 

K uvedenému záměru -  stavba nových můstků v areálu ve Vesci za odbor správy veřejného 

majetku z pohledu provozovatele areálu souhlasíme.  

 

Zástupci žadatele – sportovního svazu mi představovali předmětný záměr stavby v říjnu 

loňského roku. Dále žadatelé nabídli provozování předmětných skokanských můstků na své 

finanční náklady. 

 

Z hlediska již přijatých dotací na MS 2009 v reakci na proběhlá jednání s Ministerstvem 

školství (dále je MŠMT) lze předpokládat, že MŠMT nebude mít problém s předmětnou 

stavbou. 

 

Dále letošní zima, kdy poprvé město Liberec zajišťovalo zasněžování tohoto areálu 

(konkrétně stadionu) jednoznačně ukázala vyšší návštěvnost a využití areálu ze strany 

veřejnosti a sportovních svazů v zimním období, oproti předešlým zimám a další sportovní 

aktivita z mého pohledu jedině prospěje tomuto areálu a to nejen zvýšenou návštěvností ale i 

funkčním využitím pro děti a dorost. 

 

Závěrem může být žadatelem o dotaci na stavby skokanských můstků i statutární město 

Liberec. Dle obdobných dotačních programů vypsaných MŠMT v předchozích letech, by byla 

finanční spoluúčast města ve výši 50 % uznatelných nákladů. Rovněž před podáním žádosti 

by muselo město Liberec mít zhotovenou projektovou dokumentaci a ukončené stavební 

řízení povolením předmětné stavby z hlediska stavebního zákona.  Náklady na pořízení 

předmětné dokumentace a inženýrské činnosti nebudou zřejmě uznatelným finančním 

nákladem a muselo by město financování tohoto zajistit z vlastních zdrojů.  

 

Doporučuji předmětný záměr projednat a případně schválit jak ve sportovním výboru tak 

v radě města Liberce.   

 

S pozdravem 

 
Bc. David Novotný 
Vedoucí odboru 
Odbor správy veřejného majetku 
Statutární město Liberec 
nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 
Pracoviště: Jablonecká 41/27, Liberec 1 
  
telefon: 485 243 874, 602 482 319 
e-mail: novotny.david@magistrat.liberec.cz 
web: www.liberec.cz 
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