Zápis
ze zasedání komise pro sport města Libčice nad Vltavou
konaného dne 9.10.2019 v sokolovně v Libčicích n. Vlt.

Přítomní členové komise : Günter Bittengel, Jiří Lain, Tomáš Hykeš, Tomáš Chrt, Tomáš Lisý
členka zastupitelstva paní Ilona Ptáčková

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

Zahájení
Sportovní hala
Městské koupaliště
Využití parku v Letkách
Sportovec roku města Libčice n. Vlt.
Různé

Průběh zasedání :
1.

Zahájení :
-

Přítomno všech 5 členů komise

2. Sportovní hala :
-

V současné době probíhá územní řízení na základě vypracované studie haly

Podměty komise k dalším možným krokům:
-

-

Financování haly je možné pouze s dotace státu a na žádost o grant je potřeba
připravenost v případě jeho vypsání a rychlá rekce. To by nebylo možné bez
připraveného projektu haly ke stavebnímu povolení. Je v možnostech města takový
projekt nechat zpracovat.?
TJ Sokol Libčice bude ve spolupráci s městem
hledat i další cesty a možnosti, jak zajistit výstavbu sportovní haly v kratším
časovém horizontu i za případných skromnějších podmínek. Vycházíme ze
současných možností a příštích dotací.
Jako levnější alternativa se nabízí několik variant, včetně způsobu využití stávajícího
sportovního areálu TJ Sokol

-

3. Koupaliště

-

Areál koupaliště, zejména sportoviště (hřiště) se nám a široké veřejnosti jeví jako
nevyužitý. Sportovní komise není obeznámena s podmínkami smlouvy se stávajícím
nájemníkem, takže má dotaz, zda smlouva umožňuje Městu a veřejnosti sportoviště
využívat? Pokud ne, dává komise podnět k jednání o dodatku ke smlouvě, aby
sportoviště bylo možné provozovat bez stávajícího nájemníka.

4. Park v Letkách
-

Prostor parku v Letkách ( vedle hudební školy )by mohl v budoucnu sloužit jako
ideální místo pro dětské hřiště a zároveň prostor pro posezení a setkání seniorů.
Je možná realizace a případně vytvoření návrhu řešení?

5. Sportovec roku města
-

komise by souhlasem města ( v případě zájmu )začala vytvářet návrh struktury
ankety sportovec roku města Libčice 2020. Požádali bychom v případě zájmu město o
své návrhy zapojení do této ankety.

6. Různé
-

Sportovní den města byl vyhodnocen jako velice povedená sportovně – společenská
akce. Tímto ještě jednou děkujeme zástupcům města za skvělou organizaci. Do
budoucna je potřeba pouze vylepšit větší propagaci této akce.

V Libčicích nad Vltavou dne 11.10.2019

Günter Bittengel
předsada komise

