
Zápis č. 10/2019 

z jednání Výboru pro sport 

konané dne 17. 10. 2019 
 

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

Jakub Vytiska, Ing. Mgr. Petr Zdráhala, Petr Strnad, Jiří Veverka, Mgr. Vít Zákoucký, Ing. et. Mgr. 

Jan Kubeš, Mgr. Vladimír Vrabec 

Omluveni: MUDr. Jan Mečl, Josef Holický  

Hosté: Lukáš Pohanka, Phdr. Mgr. Ivan Langr, Mgr. Bc. Markéta Žáčková, Mgr. Michael Otta 

 

Předsedkyně výboru Mgr. Renáta Balašová přivítala přítomné na 10. jednání a zahájila zasedání 

výboru. Výbor se sešel v počtu 10 členů a byl prohlášen za usnášeníschopný.  

Přítomní členové výboru souhlasili s programem.  

Ověřovatelem zápisu byl navržen a zvolen Mgr. Vít Zákoucký. 

 

Program výboru pro sport 

 

1) Statut Dotačního fondu SML, 

2) žádost o dotaci na skokanské můstky (materiál do ZM) 

3) priority modernizace sportovišť v rámci Národní sportovní agentury, 

4) různé – Sportovní fond, financování sportu  

 

Hlasování: 

Pro: 10 hlasů 

Proti: 0 hlasů 

Zdrželo se: 0 hlasů 

 

1. Statut Dotačního fondu SML 

 

Členům výboru byl představen návrh nového statutu Sportovního fondu včetně návrhu vyhlášení 

programů. Statut výboru představil Mgr. Michael Otta s panem náměstkem Langrem. Následně 

proběhla diskuze, členové výboru byli vyzváni, aby do 25. 10. 2019 navrhli kritéria pro hodnocení 

žádostí.  

 

 

2. Skokanské můstky na JEŠTĚDU 

 

Společnost TMR Ještěd a.s. získala potřebný certifikát pro pořádání národních a mezinárodních 

závodů ve skoku na lyžích. Platnost certifikátu je na 5 let. Přípravy na obnovení certifikátu, který 

vypršel minulý rok, probíhaly od loňského října. Technický delegát předal protokol a bylo třeba 

položku po položce opravit. 

Proběhlo jednání společnosti TMR Ještěd a.s. s panem hejtmanem M. Půtou a primátorem města 

Liberec Ing. J. Zámečníkem, CSc., kde se řešila spoluúčast financování dotace (z MŠMT) a provoz 

můstků.  

Na základně tohoto jednání připravila předsedkyně Mgr. Renáta Balašová materiál do Rady města 

Liberec, který nebyl schválen, i přesto materiál bude předložen na zastupitelstvu. Předsedkyně svolala 

mimořádný výbor k této tématice na 23. 10. 2019 od 16:00h. 

 

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

Ing. et. Mgr. J. Kubešovi.  



 

 

3. priority modernizace sportovišť v rámci Národní sportovní agentury 

Proběhla diskuze na téma priority modernizace sportovišť v rámci Národní sportovní agentury. Každý 

z členů Výboru navrhnul svou prioritu.  

4. Různé – Sportovní fond  

 

Tajemnice výboru informovala přítomné, že statutární město Liberec obdrželo ve 2. kole 2019 celkem 

41 žádostí o dotaci ze Sportovního fondu. Z toho byla 1 žádost stornována žadatelem ještě před 

hodnocením a 2 žádostí byly vyřazeny dle statutu fondu z hodnocení pro administrativní nesoulad. 

Hodnotitelé budou hodnotit 38 projektů, přičemž termín odevzdání hodnotících formulářů zpět 

tajemnici je 4. 11. 2019.  

Postup pro hodnocení jednotlivých žádostí hodnotiteli:  

- hodnotit žádosti pomocí přístupových hesel na webu města  

-  vyplnit hodnotící formuláře se zdůvodněním hodnocení včetně bodového ohodnocení - dle 

kritérií pro hodnocení žádostí pravidel Sportovního fondu.  

Střety zájmů nahlásili:  

 

Ing. František Příhoda – FBC Liberec, z.s.  

Mgr. Renáta Balašová – TMR Ještěd, a.s.  

Výbor pro Sport projevil přání, aby každý projekt hodnotila jiná dvojice. V případě, že bude součet 

bodového hodnocení obou hodnotitelů výrazně rozdílný (30 a více bodů), je určen třetí hodnotitel, a to 

pan Petr Strnad. 

Hlasování: 

Pro: 9 hlasů 

Proti: 0 hlasů 

Zdrželo se: 0 hlasů 

 

 

Členové Výboru pro sport pověřili předsedkyni, aby na další jednání pozvala Ing. Zbyňka Karbana, 

náměstka primátora. Důvodem pozvání je dovysvětlení financování sportu v Liberci.  

 

Příští jednání Výboru pro sport: 25. 10. 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 

 

Mgr. Vít Zákoucký, v.r. 

      ověřovatel zápisu 

 



 

 


