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Zápis č. 1/2019 

z jednání Výboru pro Sport  

konané dne 9. 1. 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 Vytiska, Ing. Mgr. Petr Zdráhala, Mgr. Vít Zákoucký 

Omluveni: --- 

Hosté: Ing. David Pastva, Lukáš Pohanka  

 

 

1 -3/ podepisování jmenovacích listin a dokumentů, představování a prezentace priorit 

 

 Předsedkyně výboru Mgr. Renáta Balašová přivítala přítomné na 1. 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 byla navržena Mgr. Renáta Balašová. Členové se 

navzájem seznámili a představili. 

 

Program Výboru pro Sport  

 

1/ podepisování jmenovacích listin a dokumentů  

2/ představování členů Výboru pro sport  

3/prezentace priorit jednotlivých členů Výboru pro sport   

4/ pravidla Sportovního fondu a statutu 

5/ různé – Sport Park Liberec, Koncesní smlouva  

 

Hlasování: pro 13 členů 

 

Pro: 13 hlasů 

Proti: 0 hlasů  

Zdrželo se: 0 hlasů 

 

Členům výboru byly předány administrativní podklady (jmenovací listiny, souhlasy se zpracováním 

osobních údajů a další), které musí odevzdat tajemnici nejdéle do 30. 1. 2019 

 

4/ Pravidla Sportovního fondu   

 

Pan Pohanka, radní s panem Pastvou, vedoucím odboru cestovního ruchu, kultury a sportu představili 

nový návrh pravidel Sportovního fondu, kde vyzdvihli změny, které budou provedeny. V Programu 

6.1 pravidelná sportovní činnost dětí a mládeže bude stanovená fixní částka 1000 Kč / na sportující 

dítě nebo mládežníka. O této změně a o přijetí nových pravidel předsedkyně Výboru pro sport dala 

hlasovat: 

 

Pro: 12 hlasů  

Proti: 0 hlasů  

Zdrželo se: 1 hlas 

 

5/ Zasedání Výboru pro sport  

 

Jednání výboru se bude konat vždy první středu v měsíci od 16.00 hodin. Na jednání se vždy určí 

místo konaní dalšího výboru.  

Příští zasedání se bude konat na Ještědu.  

 

hlasování:  

Pro: 13 hlasů 

Proti: 0 hlasů  

Zdrželo se: 0 hlasů 
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6/ Koncesní smlouva – S group SPORT FACILITY MANAGEMENT  

Různá řešení na úpravu Koncesní smlouvy. V roce 2019 budou umožněny změny v Koncesní 

smlouvě. 

 

7/ Sport Park Liberec  

 Předsedkyně Výboru pro sport prezentovala jednání se Sport parkem Liberec, na kterém byla 

přítomná.  

 

 

Úkoly na další zasedání:  

 

- Na březnové zasedání připraví tajemnice dvě žádosti o poskytnutí dotace  

- Pozvat zástupce plaveckých oddílů  

 

Příští jednání Výboru pro sport:  

6. 2. 2019, od 16.00h do 18h, budova Ještědu, ve správní budově u skokanských můstků 6. VIP 

patro.  
- Předsedkyně Výboru pro sport pozvala členy na večerní lyžování od 18.00h do 20.00h 

 

Návrh bodového programu na další zasedání:  

 

- Představení plánů SKIAREÁL JEŠTĚD 

- Situace Vesec – skokani  

-  Stav řešení bazénu  

-  Návrh nového modelu podpory sportu  

 

 

Na příští jednání Výboru pro Sport budou pozváni Bc. Jaroslav Schejbal, vedoucí odboru majetkové 

správy a Ing. David Pastva, vedoucí odboru cestovního ruchu, kultury a sportu, Ing. Jiří Němeček, 

CSc. náměstek pro strategický rozvoj, dotace a majetkovu správu a Lukáš Pohanka, radní, Bc. David 

Novotný, vedoucí odboru správy veřejného majetku, Miroslava Sadvara, předseda oddílu skoku na 

lyžích a severské kombinace SK Ještěd Liberec a zástupci Plaveckých oddílů. 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Renáta Balašová, v. r. 

předsedkyně Výboru pro sport 

 

 

     Mgr. Renáta Balašová, v. r.  

ověřovatel zápisu 

 

 

 

 

Zapsala: Bc. Šárka Mizerová,  

Tajemnice Výboru pro sport   

 

        

https://www.liberec.cz/cz/radnice/dalsi-organy-mesta/zastupitelstvo-mesta/clenove-zastupitelstva/ing-jiri-nemecek-csc/
https://www.liberec.cz/cz/radnice/dalsi-organy-mesta/zastupitelstvo-mesta/clenove-zastupitelstva/ing-jiri-nemecek-csc/

