STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
v platném znění.
Osobní údaje jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném
znění.
1. zasedání zastupitelstva města dne: 26.01.2017
Bod pořadu jednání:
Podpora investičních projektů sportovních klubů
Stručný obsah: Spolufinancování investičních projektů pro sportovní kluby ve výši 20% celkové hodnoty
projektů, maximálně (v případě úspěchu všech dotačních žádostí) jde o částku Kč 5.800.000,- z rozpočtu
SML. Zbývajících 80% hodnoty projektů pokryje dotace MŠMT. Udržitelnost dotace činí 10 let, následně
bude tento majetek převeden do majetku SML.

MML, Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu
Zpracoval:

Pastva David, Ing. - vedoucí odboru cestovního ruchu, kultury a sportu

Schválil:

Pastva David, Ing. - vedoucí odboru cestovního ruchu, kultury a sportu

Projednáno:

v 2. RM dne 17. 1. 2017

Předkládá:

Batthyány Tibor v. r. - primátor statutárního města Liberec
Kysela Tomáš v. r. - náměstek primátora pro technickou správu majetku města
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Návrh usnesení
Zastupitelstvo města po projednání
schvaluje
podporu investičních záměrů těchto sportovních klubů: Draci FBC Liberec,spolek; TJ Bílí Tygři, z.
s.; BK Variace Liberec, z. s. a AC Slovan Liberec, z. s. do výše 20% z hodnoty projektů uvedených
v důvodové zprávě, maximálně do celkové výše Kč 5.800.000,-

ukládá
1. zařadit do pozměňovacího návrhu k návrhu rozpočtu na rok 2017 částku Kč 5.800.000,a informovat jednotlivé sportovní kluby

P: Kysela Tomáš - náměstek primátora pro technickou správu majetku města
T: 31.03.2017
2. v případě schválení žádostí v programu MŠMT připravit jednotlivé veřejnoprávní mlouvy pro
schválení v orgánech města.
P: Kysela Tomáš - náměstek primátora pro technickou správu majetku města
T: 30.04.2017

Formulace usnesení byla konzultována s právníkem zařazeným do MML před projednáním
v zastupitelstvu města.
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Důvodová zpráva:
Čtyři sportovní kluby podaly žádost o dotaci z programu MŠMT (program 133510, kde mohou získat podporu až
do výše 80% celkových nákladů). Z hlediska dotační politiky MŠMT je vhodnější, aby byl žadatelem přímo klub
(spolek), neboť obce mohou žádat o nižší, pouze 60% podporu. Usnesení zastupitelstva města je nutnou podmínkou
pro posouzení žádosti o dotace v programu MŠMT.

Předpokládaná výše nákladů projektů (kvalifikované odhady od jednotlivých sportovních klubů, ceny v Kč, vč.
DPH):
Žadatel

Popis

Předpokl. náklady

Draci FBC Liberec,
spolek
TJ Bílí Tygři, z. s.
BK Variace Liberec, z. s.
AC Slovan Liberec, z. s.

Multifunkční nafukovací hala

12.000.000,-

Podíl SML
(20%)
2.400.000,-

Mobilní kluziště
3.835.700,Soubor mobilního osvětlení
2.420.000,Rekonstrukce povrchu atletické dráhy 10.600.000,-

767.140,484.000,2.120.000,-

Jednotlivé projekty jsou opodstatněné pro svou dlouhodobou potřebu. V případě Multifunkční nafukovací haly,
kterou budou využívat zejména florbalisté, se jedná alespoň o částečné vyřešení nedostatečné kapacity těchto hal
v Liberci. V klubu FBC v současné době pravidelně trénuje a soutěží více než 450 dětí a mladežníků (do 19 let
věku) a dalších více než 300 dospělých.
Mobilní kluzižtě o rozměrech 15 x 30 m využijí nejen TJ Bílí Tygři, ale i další kluby (Northern Stars, BK Variace,
A-Styl). Půjde zejména o plochu pro bruslařský trénink (nikoliv o plochu pro hokejové zápasy).
Mobilní osvětlení bude využito při trénincích a soutěžích zejména bruslařského klubu, bude použitelné pro obě
ledové plochy i mobilní kluziště. Dojde tak k doplnění stávajícího systému novým, úsporným osvětlením.
Povrch atletické dráhy je ve velmi špatném technickém stavu (dožilý povrch, četné trhliny), je nutné celkové
obnovení povrchu (retoping). Český atletický svaz již nepřiděluje Liberci pořádaní mistrovských závodů. Daný
atletický stadion je přitom jediný certifikovaný v okrese Liberec, z toho důvodu je velmi intenzivně využívaných
Jednotlivé veřejnoprávní smlouvy s kluby budou připraveny po úspěšném schválení dotací na MŠMT.

Přílohy:
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