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PŘÍLOHA Č. 1  

NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU NA ROK 2021 



 

 

 

ÚVOD 

V rámci této přílohy je uveden návrh akčního plánu pro oblast sportu na rok 2021, jenž je v souladu 

se Strategickým plánem rozvoje sportu statutárního města Liberec. V rámci tabulky na následující straně jsou 

rozepsána konkrétní opatření, která mají být v daném kalendářním roce realizována. Ke každému opatření je 

přiřazeno identifikační číslo odpovídajícího opatření (viz Strategický plán rozvoje sportu statutárního města 

Liberec, kapitola 7. Strategie rozvoje sportu). Dále je ke každé aktivitě uveden stručný popis, gestor aktivity 

(odpovědnost za plnění), termín realizace, očekávaný finanční dopad, zdroj financování a prostor pro komentář.  

Níže uvedený akční plán rozvoje sportu, sestavený pro rok 2021, prezentuje pouze nové mimořádné aktivity 

(zejména investičního charakteru), které budou mít dopad na rozpočet města Liberec. V rámci tohoto plánu 

nejsou tedy zobrazeny běžné opakující se výdaje (příspěvek na provoz sportovišť, dotace sportovním 

organizacím, příspěvky na provoz školských zařízení apod.), ale pouze nové neinvestiční či investiční projekty. 

Tento akční plán by měl být vyhodnocen nejpozději k poslednímu pracovnímu dni třetího kalendářního měsíce 

roku následujícího po časovém určení tohoto akčního plánu rozvoje sportu, tj. k 31. 3. 2022. 



 

 

 

AKČNÍ PLÁN NA ROK 2021 

 

Opatření Popis aktivity Gestor aktivity 
Předpokládané 

výdaje města 

Předpokládaný 

termín zahájení 
Zdroj financování Komentář 

1.2.1 

Podpora sportu seniorů – rozvoj možností zapojení 
do sportovních aktivit pro osoby v seniorském 
věku a výstavba sportovní infrastruktury pro 
seniory 

Odbor cestovního ruchu, kultury 
a sportu 

Méně než  
100 000 Kč 

1/2021 Rozpočet - 

1.2.2 

Podpora sportu zdravotně handicapovaných – 
zapojení handicapovaných sportovců do 
sportovních aktivit a budování bezbariérových 
přístupů v případě modernizace nebo výstavby 
sportovišť 

Odbor cestovního ruchu, kultury 
a sportu 

Méně než  
50 000 Kč 

1/2021 Rozpočet - 

1.3.1 

Iniciace vyšší spolupráce mezi sportovními 
organizacemi a školami – získání pozice 
moderátora a garanta iniciujícího vyšší spolupráci 
mezi sportovními organizacemi a školami 

Odbor cestovního ruchu, kultury 
a sportu 

Méně než  
80 000 Kč 

1/2021 Rozpočet - 

2.1.4 

Definování odpovědné osoby pro oblast sportu a 
zesílení metodické podpory – zavedení jedné 
kontaktní osoby, na kterou by se mohly obracet 
sportovní kluby v případě dotazů nebo jiné formy 
metodické podpory 

Odbor cestovního ruchu, kultury 
a sportu 

- 1/2021 - - 

3.1.3 
Rekonstrukce městského atletického stadionu 
(celková výše investice 28 300 tis. Kč) 

Odbor majetkové správy 8 490 000 Kč 6/2021 
Rozpočet + 

národní/ESIF 
zdroje 

- 

3.1.8 
Nefinanční podpora sportovních organizací při 
realizaci investic do vlastních sportovišť 

Odbor cestovního ruchu, kultury 
a sportu 

- 1/2021 - - 

3.1.9 
Nastavení systému finanční podpory organizací při 
realizaci investic do vlastních sportovišť 

Odbor cestovního ruchu, kultury 
a sportu 

- 1/2021 - - 

3.1.10 
Zajištění vyšší připravenosti města na dotační 
výzvy 

Odbor cestovního ruchu, kultury 
a sportu 

- 1/2021 - - 

 


