STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a rady (EU)
2016/679 , o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o
volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně
osobních údajů a aplikačních zákonů ČR).
Nejsou dotčena práva podle § 16 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení) oprávněných osob uvedených v § 16 a § 17 téhož zákona.
12. schůze rady města dne: 18.06.2019
Bod pořadu jednání: 89/2
Poskytnutí veřejné služby sportovním jednotám, klubům a školám v areálu Městského stadionu
Stručný obsah: Na základě schválené koncesní smlouvy v rámci projektu Provozování Městského
stadionu Liberec ze dne 26. 11. 2009 předkládání sportovní komise návrh na poskytnutí veřejné
služby sportovním jednotám, klubům a školám v areálu Městského stadionu Liberec na období
července až prosince 2019.

MML, Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu
Důvod předložení: plnění koncesní smlouvy mezi statutárním městem Liberec a SFM Liberec s.r.o.
Zpracoval:

Mizerová Šárka, Bc. - pracovník odboru cestovního ruchu, kultury a sportu,
tajemnice výboru pro sport

Projednáno s:

Lukášem pohankou, radním a zastupitelem
a Výborem pro sport

Předkládá:

Žáčková Markéta, Mgr. Bc. - vedoucí odboru cestovního ruchu, kultury a sportu

K projednání v radě přizván(a):
Předpokládaná doba projednání (min): 10
Po schválení předložit na jednání:
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Návrh usnesení
Rada města po projednání
schvaluje
seznam počtu hodin přidělených statutárním městem Liberec v rámci veřejné služby v
areálu Městského stadionu Liberec na období července až prosince 2019 v celkovém
rozsahu 2 000 hodin včetně rezervy subjektům uvedeným v příloze č. 1
ukládá
předat Provozovateli SFM Liberec, s.r.o. seznam počtu hodin přidělených Zadavatelem
statutárním městem Liberec v rámci veřejné služby jednotlivým konečným uživatelům.
P: Žáčková Markéta, Mgr. Bc. - vedoucí odboru cestovního ruchu, kultury a sportu
T: 22.07.2019
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Důvodová zpráva
Usnesením č. 248/09 ze dne 26. 11. 2009 schválilo Zastupitelstvo města Liberec Koncesní smlouvu v
rámci projetku Provozování Městského stadionu Liberec. Smlouva nabyla platnosti podpisy obou
smluvních stran, Zadavatelem statutární město Liberec a Provozovatelem SFM Liberec, s.r.o., dříve S
group SPORT FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. dne 17. 12. 2009 s účinností od 1. 1. 2010.
Zadavatel má za účelem provozování Veřejné služby právo využít jednotlivá sportoviště (včetně
příslušenství) pro sebe
nebo pro subjekty jím určené v celkovém rozsahu 2 000 hodin za kalendářní pololetí, z toho 500 hodin
je určeno k výlučnému využití školami, jejich zřizovatelem je Zadavatel. Hodiny určené výlučně pro
školy lze využít na těchto sportovištích: atletický stadion, zimní hala I. - ledová plocha, hala pro míčové
sporty.
Seznam počtu hodin přidělených Zadavatelem v rámci Veřejné služby jednotlivým konečným
uživatelem (dle č. 8.5.3. Koncesní smlouvy)
předá Zadavatel Provozovateli vždy do konce měsíce května a listopadu příslušného kalendářního roku
na kalendářní pololetí, které počíná běžet od prvního
dne měsíce ledna, respektive července příšlušného kalendářního roku.
Jednotliví koneční uživatelé si dohodnou s Provozovatelem, kdy a v jakých sportovištích hodiny využijí,
a to vždy do konce měsíce následujícího po předání seznamu počtu hodin přidělených Zadavatelem v
rámci Veřejné služby.
Provozovatel vždy do jednoho měsíce po konci pololetí předá Zadavateli zprávu o využití Zadavatelem
přidělených hodin, přičemž zpráva musí obsahovat počet přidělených a počet skutečně využitých hodin
konečnými uživateli.
V případě, že koneční uživatelé nevyužijí některé přidělené hodiny, uvede Provozovatel ke každému
případu důvod, proč nebyly využity. V případě, že nevyužití hodin bylo způsobeno na straně
Provozovatele, zvýší se počet hodin v rámci Veřejné služby na období následující po období, v němž
nebyly hodiny využity (v dalším pololetí) od dvojnásobek počtu hodin nevyužitých konečnými uživateli
za důvodu na straně Provozovatele, tzv. výše kreditu za dostupnost.
Člěnům Výboru pro sport byl odeslán návrh na čerpání hodin Veřejné služby pro 2. pololetí 2019 (viz
příloha č. 1)
Dne 5.6.2019 byl členům Výboru pro sport představen návrh na čerpání hodin Veřejné služby na 2.
pololetí 2019 k prostudování. Následně členové Výboru pro sport hlasovali per rollam. Termín
hlasování byl stanoven do 10.6.2019
Nadpoloviční většina hlasovala PRO přidělení hodin.
Dohoda mezi Provozovatelem a konečnými uživateli o využití hodin v rámci Veřejné služby musí
obsahovat:
 určení konečného uživatele
 rozsah využití hodin přidělených uživateli
 uvedení jednotlivých sportovišť
Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu doporučuje Radě města Liberec seznam počtu hodin
přidělených Zadavatelem schválit.
Přílohy:
Příloha č. 1 Navrh_VS_2pol2019
Příloha č. 2 Zápis_z_výboru_pro_Sport_5-6-2019 - kopie
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Návrh čerpání hodin Veřejné služby dle Koncesní smlouvy za II. pololetí roku 2019 - celkový počet hodin veřejné služby 2000
1/2 ROČNÍ ČERPÁNÍ HODIN
VEŘEJNÉ SLUŽBY
subjekt

FC Slovan - fotbal mládež

Fotbalový stadion a
hřiště - trénink

Fotbalové
hřiště II. trénink

Fotbalový
stadion zápas

184,5

148,5

53

Aletický
stadion

Zimní hala trénink +
utkání

Střelnice
Hala KORT (výcvik - plné
pokrytí)

Hala
míčových
sportů

Kuželna

NÁVRH
VEŘEJNÉ
CELKEM hodin
(za klub)
SLUŽBY PRO
7. - 12. 2019

386

136

33

60

6

Patriots - baseball

131

131

25

Draci FBC - florbal

508,5

508,5

96

225

225

42

294

128

163,5

1651,5

676

27

AC Slovan - atletika

FBC Panters - florbal
BK Variace - kraso

294

TJ Bílí Tygři - hokej mládež

1488

TJ Loko - házená

33

BK Kondoři - basket mládež
TJ Dynamo - kuželky
TJ Loko - kuželky
Městská policie - střelnice

6
108

84

84

33

130

130

52

12

12

12

SFM - veřejné bruslení
Celkem hodin (za sportoviště)

33
526,5

526,5

115
184,5

148,5

53

27

1897

526,5

12

1094

214

118

80

4159,5

1400

REZERVA - SML

100

ŠKOLY

500
CELKEM

2000
Zpracoval: Roman Kladivo

31.5.2019

Zápis č. 7/2019
z jednání Výboru pro sport
konané dne 5. 6. 2019
Přítomni: Mgr. Renáta Balašová, Mgr. Petr Čadek, Ing. Martin Ditrich, Ing. František Příhoda, Petr
Strnad, Jiří Veverka, Ing. Jakub Vytiska, Mgr. Vít Zákoucký
Omluveni: MUDr. Jan Mečl, Ing. et. Mgr. Jan Kubeš, Josef Holický, Mgr. Vladimír Vrabec, Ing.
Mgr. Petr Zdráhala
Hosté: Lukáš Pohanka
Předsedkyně výboru Mgr. Renáta Balašová přivítala přítomné na 7. jednání a zahájila zasedání
výboru. Výbor se sešel v počtu 8 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) Zadání názvu a popisu dalšího kola dotačního programu
2) Seznámení s významnými akcemi s podporou města Liberec na další období
3) Koncepce sportu – informace o stavu
4) Informace k pořádání SP ve skoku na lyžích (letní verze)
5) Různé
Hlasování: pro 8 členů
Pro: 8 hlasů
Proti: 0 hlasů
Zdrželo se: 0 hlasů
1) Zadání názvu a popisu dalšího kola dotačního programu
Materiál na vyhlášení 2. kola roku 2019 bude předložen na červnovém jednání RM a ZM.
2. kolo 2019 bude vyhlášeno i přesto, že na rezervě Sportovního fondu nezbyde nutná částka pro toto
vyhlášení. Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu připraví materiál do RM a ZM, kde bude návrh na
navýšení financí pro 2. kolo ve výši 1. mil a zastupitelstvo rozhodne, zda se kolo vyhlásí jen
symbolicky, nebo dané peníze do fondu přesune.
Výbor pro sport podporuje mimořádné navýšení alokace 1. mil na vyhlášení programu 6.2.
Výbor pro sport zároveň navrhuje „vyškrtnutí“ propagačních a náborových akcí. Tím by mohlo dojít
ke snížení celkových požadavků na fond a sníží se předpokládaný převis. V programu budou
vyhlášeny pouze jednorázové (sportovní) akce.
Hlasování: pro 8 členů
Pro: 8 hlasů
Proti: 0 hlasů
Zdrželo se: 0 hlasů
2/ Seznámení s významnými akcemi s podporou města Liberec na další období
Členům Výboru pro sport byl rozdán seznam s významnými akcemi, které jsou podporovány
statutárním městem Liberec (příloha č. 1)
3/ Koncepce sportu – informace o stavu
Předsedkyně Výboru pro sport informovala ostatní členy o dalším postupu tvorby koncepce. Návrh
obsahu koncepce.
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4/ Informace k pořádání SP ve skoku na lyžích (letní verze)
Předsedkyně Výboru pro sport Renáta Balašová a člen výboru Martin Ditrich informovali ostatní
členy o pořádání SP ve skoku na lyžích.
5/ Různé
5.1
Členům Výboru pro sport byl rozdán návrh čerpání hodin Veřejné služby dle Koncesní
smlouvy za II. pololetí roku 2019 – celkový počet hodin veřejné služby 2000 a informace od pana Bc.
Romana Kladiva.
Návrh čerpání hodin vyvolal bouřlivou diskuzi. Ke zklidnění a dovysvětleni situace Předsedkyně
Výboru pro sport a oddělení cestovního ruchu, kultury a sportu oslovili pana Mgr. Lukáše Přindu,
jednatele společnosti SFM Liberec, s.r.o. a
Bc. Romana Kladiva, manažera sportovních provozů, aby dovysvětlili, jak se sestavuje návrh čerpání
hodin, procentuálním poměrem hodiny zdarma atd.
Odpověď pan Mgr. Lukáš Přinda odeslal 7. června 2019, která byla předána paní předsedkyni Výboru
pro sport Mgr. Renátě Balašové.
Členům Výboru pro sport byly předány informace a ti pak do 10. 6. 2019 hlasovali Per rollam.
Nadpoloviční většina hlasovala PRO
Žádost o individuální dotaci a seznámení s projektem "ROZHÝBEJ TO"
5.2
Pan Ing. František Příhoda, člen výboru pro sport a prezident spolku FBC Liberec představil
projekt:
1. Podpora projektu LIBEREC v POHYBU
Velmi dobré odezvy na projekt "ROZHÝBEJ TO", který řešil LK v rámci propagace ODM. Zástupci
FBC Liberec se zúčastnili mnoha vzorových tělocviků a napadlo je, že by takovéto vzorové tělocviky
zorganizovali průběžně ve spolupráci a kombinaci více sportovních oddílů. FBC Liberec je připraven
celý projekt zaštítit a organizačně zajistit, FBC Liberec připravil vstupní projektový záměr (příloha č.
3). Ing. František Příhoda požádal o podporu (symbolickou, nefinanční) a případně spolupráci Výbor
pro sport.
2. Žádost o finanční podporu na doplnění vybavení SH Dobiášova pro letošní sezónu
FBC Liberec má velký problém s halami pro nejvyšší soutěže. V Liberci jsou pouhé dvě haly.
splňující reglement, a sice DUKLA a Home Credit Aréna. Dukla nám dle předběžného příslibu
poskytne podobný rozsah jako v sezóně loňské (6 utkání ze 13), Home Credit Aréna zvedla cenu na
150 tis á utkání + zajištění, zapůjčení a dopravu povrchu (40 tis á utkání). Tento náklad pro FBC
Liberec je nad jejich možnosti, z toho důvodu spolek žádá o výjimku pro halu ZŠ Dobiášova. K jejímu
získání předběžně FBC Liberec musí splnit následující:
- divácká kapacita k sezení v počtu 400 míst (dnes 300), řešením je nákup 100 ks židlí á 700 Kč.
- nákup časomíry se zobrazováním trestů (dnes jednoduchá tabule bez trestů).
- podmínkou jsou i další opatření a ty si však spolek zajistí sám.
Náklad činí cca 120 tis Kč časomíra a 70 tis Kč 100 ks židlí. Toto vybavení bude sloužit i dalším
sportům a škole, časomíra s tresty je standardem i pro mládežnické soutěže. Proto FBC Liberec žádá o
finanční podporu ve výši 140 tis Kč, 50 tis Kč je spolek připraven přispět z vlastních zdrojů.
Výbor pro sport hlasoval pro podpory projektu LIBEREC v POHYBU a finanční podporu:
Hlasování: pro 7 členů
Pro: 7 hlasů
Proti: 0 hlasů
Zdrželo se: 0 hlasů
Paní předsedkyně Výboru pro sport opustila jednání.
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Příští jednání Výboru pro sport: 4. 9. 2019 od 16:00
budova historické radnice, nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec I - Staré město
Zasedací místnost: č. 209, 2. patro

Mgr. Renáta Balašová, v. r.
předsedkyně Výboru pro sport
Zapsala: Bc. Šárka Mizerová, v. r.
tajemnice Výboru pro sport

Mgr. Vít Zákoucký, v. r
ověřovatel zápisu
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