
ZÁPIS č. 4/2020 

z řádného zasedání Výboru pro sport  

Zastupitelstva Statutárního města Liberec 

 ze dne 27. května 2020 

 

 

Přítomni: Mgr. Renáta Balašová, Ing. et. Mgr. Jan Kubeš, Mgr. Petr Čadek, Jiří Veverka, Mgr. Vít 

Zákoucký, Mgr. Vladimír Vrabec, Ing. Jakub Vytiska, Petr Balous, Ing. Martin Ditrich, Ing. František 

Příhoda, MUDr. Jan Mečl  

Omluveni: Petr Strnad 

Hosté: Bc. Jakub Lang, PhDr. Ivan Langr, Mgr. Markéta Žáčková.  

 

 

 Program zasedání 

Předsedkyně Výboru pro sport Mgr. Renáta Balašová přivítala přítomné na 4. jednání roku 2020 a 

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

 

Ověřovatel zápisu byl zvolen Petr Balous, člen výboru   

 

 

Program Výboru pro sport 

 

 Nature run – prezentace 

 Informace k metodice SFM  

 Materiály do ZM  

 Využití služeb léto TMR (čerpání hodin v rámci inflace) 

 Koncepce pro sport  

 Různé – Můstky, Vesec  

 

 

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

 

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

9 9 0 0 0 PŘIJATO 

 

 

1) Nature run  

 

pan Tomáš Coufal a pan Igor Murko představili závod Mattoni Liberec Nature run, který se bude 

konat v Liberci, 4. října 2020 .  

Představení akce bylo v rámci prezentace, kde byly zdůrazněny tyto boty:  

 

- Historie + ocenění  

- Statistiky návštěvnosti a financí 

- Ekologie (úklidové časy, organizování běhu pro sběr odpadků, medaile z chráněné dílny 

Tulipán Liberec) 

- Kvalifikovaní dopady – stoupající tendence počtu účastníků  

- Marketing a propagace města  

- Novinky 2020: Nárůst kapacity závodníků, elitní zahraniční závodní pole  

-  SportFilm festival – spolupráce  

Materiál do RM bude připraven na 250.000,- Kč bez DPH  

 

 



 

 

2) Informace k metodice  

 

Pan náměstek Langr, informoval Výbor pro sport, že metodika ke kontrole plnění dodatku č. 1 ke 

koncesní smlouvě ze SFM Liberec, s.r.o. je stále ve stavu zpracování.  

Probíhá jednání ze SFM Liberec, s.r.o.  

Metodika dle smlouvy by měla být dokončená do 31. 5. 2020. 

 

3) Materiály do Zastupitelstva města Liberec 

 

- Změna v personálním obsazení ve Výboru pro sport  

Tento materiál vzal Výbor pro sport na vědomí  

 

- Návrh na přidělení dotací z dílčího dotačního sportovního fondu pro rok 2020 

 

Předsedkyně Výboru pro sport dala hlasovat o přijetí dotace:  

 

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

10 10 0 0 0 PŘIJATO 

 

 4) Využití služeb léto TMR (čerpání hodin v rámci inflace) 

 

Dne 21. 12. 2017 byla uzavřena smlouva o podpoře sportovních aktivit v lyžařském areálu Ještěd. Ve 

smlouvě je uvedeno, že statutární město Liberec (SML) je oprávněno objednat od společnosti TMR 

Ještěd a.s služby pro sportovní kluby v celkové částce 2.800.000,- Kč bez DPH. Částka byla navýšena 

o inflaci.  

15. RM dne 10. 9. 2019 schválila usnesením č. 862/2019 Dodatek k Internímu manuálu statutárního 

města Liberec, kde je stanoven postup pro přerozdělování produktů a služeb. V souladu s tímto 

manuálem byly vždy oslovené lyžařské kluby, které využívaly tyto služby v minulosti a ty zaslaly své 

požadavky. Následně byly konzultovány se společností TMR Ještěd, a.s.  

 

Částka 2.800.000,- Kč bez DPH za služby byla následně navýšena o inflaci. Z tohoto důvodu zbylo na 

čerpání služeb celková částka 79.053,- Kč bez DPH na letní sezónu 2020. Službou je myšleno 

pronájem sjezdovek.  

Jelikož kluby, které čerpaly tyto služby v minulosti, nevyjádřily zájem, bylo osloveno cca 140 dalších 

sportovních klubů a spolků. 

- Svazu lyžařů ČR bylo toto čerpání přiděleno. 
 

5) Koncepce pro sport  

Koncepce pro sport je ve stavu zpracování. Všem členům Výboru pro sport bude odeslán dokument 

k připomínkování.    

V den pořádání výboru tj 27. 5. 2020 se bude od 17:00 konat veřejné projednávání k připravované 

koncepci pro sport. 

 

6) Různé  

Dotační projekty:  

Dotační projekt: Revitalizace fotbalového stadionu Vesec (TJ SOKOL DOUBÍ) 

 

TJ Sokol Doubí podala žádost o poskytnutí dotace na projekt „Revitalizace fotbalového stadionu 

Vesec“, této žádosti bylo vyhověno. 

 



Předsedkyně Výboru pro sport dala hlasovat o přijetí dotace:  

 

 

 

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

11 11 0 0 0 PŘIJATO 

 

 

Dotační projekt: "Modernizace skokanských můstků ve sportovním areálu Ještěd" v rámci výzvy V6 

Sport, investice 2020 pro ÚSC Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, této žádosti nebylo 

vyhověno  

 

6) Vytvoření pracovní skupiny na provozování SPORT PARKU ze strany města.  

- návrhy na provozování budou hotové do 31. 8. 2020.   

 

 

 
 

Zapsala: 

 

Ing. Š. Mizerová, v. r. 

 

Mgr. R. Balašová, v. r. 

 

Petr Balous, v. r. 
 

referent oddělení 

sportu 

Předsedkyně Výboru 

pro sport 
Ověřovatel zápisu  

 


