Tisková zpráva
Na besedě se lidé dozvěděli, jak město
podporuje sport a jak číst v územním plánu
Veřejnou besedu na téma územní plán města a financování sportu v Liberci z rozpočtu Statutárního
města Liberce uspořádal v pondělí 22. října v historické budově radnice náměstek primátorky pro
územní plánování, sport a cestovní ruch Jiří Rutkovský. Spolu s ním přišli s Liberečany diskutovat
také odborníci z Odboru hlavního architekta MML, kteří představili aktuální stav zpracování a
projednávání nového územního plánu města. Hostem byl Jiří Šolc, náměstek primátorky pro
ekonomiku a systémovou integraci úřadu.
Cílem podvečerního setkání bylo informovat občany zejména o náplni práce náměstků a také odboru
hlavního architekta a odboru sportu a cestovního ruchu MML. Podobné besedy chce Jiří Rutkovský
pořádat pravidelně jednou měsíčně, vždy v pondělí před zasedáním zastupitelstva města.
„Rádi bychom zvýšili zájem veřejnosti o věci veřejné a také o pravidelná zasedání zastupitelstva, kde
zastupitelé rozhodují o významných otázkách, a na které chodí v Liberci minimum občanů. A to je
veliká škoda, protože pokud má někdo z občanů nějaké připomínky, tak je může uplatnit právě při
jednání zastupitelů,“ uvedl Jiří Rutkovský.
Pondělní beseda se zaměřila hlavně na městské sportovní objekty a na to, jak město podporuje
sportovní aktivity obyvatel ze svého rozpočtu. Náměstek proto všechny přítomné nejprve seznámil s
objekty, které město vlastní a veřejnost je využívá ke sportování či rekreaci. Zmínil mimo jiné
plavecký bazén, u kterého byla letos v září otevřena veřejnosti a školám nová přístavba s dalším
bazénem, ale také saunou, skluzavkou a potápěčskou věží. Veškeré informace o sportovních
objektech, včetně smluvních vztahů, najdou lidé na internetových stránkách města.
Náměstek dále představil práci sportovní komise, která je poradním orgánem Rady města. „Obsahem
jednoho z důležitých materiálů, které nedávno projednávala komise, byly například principy rozdělení
peněz přidělených z rozpočtu města do sportovního fondu na základě změny loterijního zákona,“ řekl
Jiří Rutkovský s tím, že komise je apolitická a zabývá se výhradně problematikou sportu a tělesné
výchovy.
Lidé se také dozvěděli, jakým způsobem město rozděluje peníze ze sportovního fondu různým
sportovním organizacím a jednotám, případně jiným žadatelům. V letošním roce slouží k podpoře
jednorázových sportovních akcí na území města. Dotace z fondu letos putují i na pravidelnou
sportovní činnost, zejména dětí a mládeže.
„V posledních letech město přispívalo každoročně ze sportovního fondu kolem pěti milionů korun. Z
důvodů úspor a nedostatku peněz v městském rozpočtu však objem peněz již vloni klesl na polovinu.
Další výrazný pokles na 2,2 milionu byl v letošním roce. Díky získání titulu Evropské město sportu pro

rok 2012 navýšilo zastupitelstvo fond o půl milionu korun. Navýšení fondu o cca pět milionů korun
schválilo letos v červnu zastupitelstvo na základě převodu financí ze státního rozpočtu do rozpočtu
města díky změně zákona o loteriích. Letos zastupitelé již přidělili a do konce roku ještě rozdělí
dohromady zhruba osm milionů korun,“ vyčíslil náměstek.
Co tento dokument, který se mnoha lidem vybaví jen jako různobarevná mapa, vůbec představuje a
co stanovuje, vysvětlil odborný pracovník magistrátu města Adam Lenert z Odboru hlavního
architekta. Už jen proto, že lidé si územní plán často pletou s katastrem nemovitostí.
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