Zápis
ze zasedání komise pro sport města Libčice nad Vltavou
konaného dne 24.6.2019 v sokolovně v Libčicích n. Vlt.

Přítomní členové komise : Günter Bittengel, Jiří Lain, Tomáš Hykeš, Tomáš Chrt, Tomáš Lisý

Program :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zahájení
Sportovní hala
Městská sportoviště- koupaliště
Sportovní den města
Sportovec roku města Libčice n. Vlt.
Různé
Závěr

Průběh zasedání :
1.

Zahájení :
-

Přítomno všech 5 členů komise

2. Výstavba sportovní haly :
-

V současné době je rozpracován projekt výstavby haly ve spolupráci se Sokolem
Libčice nad Vltavou. Tento projekt vyžaduje poměrně značné finanční krytí celkové
budoucí realizace. Z diskuse naší komise vyvstali dvě hlavní otázky:

-

Je již znám výsledek finanční analýzy zadané radou ve vztahu k možnému
dofinancování výstavby haly městem? Popřípadě termín, kdy bude vyhotovena.

-

Bylo zastupitelstvem města zvažováno, vytvořit alternativní a levnější řešení realizace
městské haly?

Na základě jednání členů komise bychom doporučili zastupitelům a radě města projednat další
možnosti realizace výstavby tolik žádané haly v našem městě.

3. Městská sportoviště :
Koupaliště – největší areál v městě s minimální funkčností .
-

Má město ve svém dlouhodobějším plánu řešení lepšího využití této plochy?

-

Máme tím na mysli především opravu a vybudování dalších sportovišť v tomto areálu
(běžecká dráha, přírodní posilovna aj.), ale i využití na činnost kroužků a jiných aktivit
spolků a organizací ve městě.
Jedná se ze strany komise o možný podnět k jednání o budoucnosti koupaliště pro
zástupce města a jeho efektivnější celoroční využití obyvateli města.

4. Sportovní den města
Na minulém zasedání naší komise vzešel podnět k uspořádání sportovního dne pod
záštitou města, který byl předběžně projednán s panem místostarostou Penížkem.
-

Termín konání byl komisí určen na 8. září 2019 – fotbalové hřiště v Letkách
Na tomto dnu by se měli prezentovat všechny sportovní a kulturní organizace a
spolky v našem městě (pokud projeví zájem).
Požádali bychom zástupce města o schůzku a návrh možností finanční a logistické
podpory této akce.
Z důvodů organizace celé akce by bylo potřeba toto setkání se zástupci komise
realizovat nejpozději do 31.7.2019.

5. Sportovec roku města
-

-

Na setkání komise byl projednán podnětný návrh ke vzniku anketa sportovec města
roku 2019. Mělo by se jednat o dvě kategorie sportovců – do 18let a dospělí ze všech
odvětví sportu (kolektivní i individuální), žijících v Libčicích nad Vltavou. Náš návrh je
o otevřené anketě obyvatel města. ( srpen až listopad ).
Komise by požádala zastupitele města ( radu ) o krátké vyjádření k tomuto návrhu.
Velice vám děkujeme.

V Libčicích nad Vltavou dne 4.7.2019

Günter Bittengel
předsada komise

