
ZÁPIS č. 2/2021 

z řádného zasedání Výboru pro sport  

Zastupitelstva Statutárního města Liberec 

 ze dne 24. února 2021 

 

 

Přítomni: Mgr. Renáta Balašová, Ing. et. Mgr. Jan Kubeš, Mgr. Petr Čadek, Jiří Veverka, Mgr. Vít 

Zákoucký, Mgr. Vladimír Vrabec, Petr Balous, Ing. Petr Faistauer,Mudr. Jan Mečl, Ing. Jakub Vytiska 

Omluveni: PhDr. Mgr. Ivan Langr, Ph.D., Ing. Martin Ditrich, Ing. František Příhoda, Petr Strnad 

Hosté: Mgr. Bc. Markéta Sabáčková, Bc. Jakub Lang 

 

 

 Program zasedání.  

Předsedkyně Výboru pro sport Mgr. Renáta Balašová přivítala přítomné na 2. jednání roku 2021 a 

zahájila zasedání výboru. Výbor se sešel v počtu 11 členů a byl prohlášen za usnášeníschopný.  

 

Ověřovatel zápisu byl zvolen Mgr. Petr Čadek, člen výboru   

 

Program Výboru pro sport 

1) představení návrhu projektu na bazén – Kancelář architektury města/ Ing. arch. Ing. Jiří Janďourek  

 

2) různé  

 

Předsedkyně Výboru pro sport dala hlasovat jak o ověřovateli zápisu, tak o programu jednání:  

 

PŘÍTOMNO: PRO: PROTI: ZDRŽEL SE: NEHLASOVAL: VÝSLEDEK: 

10 10 0 0 0 PŘIJATO 

 

 

1) Informace k bazénu  

Předsedkyně Výboru pro sport Mgr. Renáta Balašová pozvala na online zasedání zástupce z kancelář 

architektury města (KAM) Ing. arch. Ing. Jiřího Janďourka, Ing. arch. Marii Procházkovou a i 

zástupce zpracovatele Ing. arch. Jakuba Hlaváče, kteří představili provozní schéma a vizualizaci.  

Důležité informace a parametry:  

V bazénu budou zachovány styly původního návrhu architekta Pavla Švancera.   

Nutnost zajisti určitou, zatím neznámou kapacitu pro diváky – potřeba jednat s plaveckým svazem např. 

přes pana Kořínka a dalších spolků, kteří využívají Liberecký bazén, dále odbor Cestovního ruchu, 

kultury a sportu a výrobní výbor, potažmo příslušní náměstci řeší s NSA.  

Komunikace při zpracování návrhu rekonstrukce proběhla s dosavadními provozovateli bazénu.  

Nová přístavba s potápěčskou věží zůstává, mění se pouze bazénová technologie. 

Pro sportovní oddíly budou vytvořeny skladovací prostory + oddělené šatny (80 skříněk). 

Výbor pro sport odhlasoval tyto dva body, které budou předloženy na výrobním výboru, který zajišťuje 

odbor majetkové správy: 

- nutnost oddělení provozů z důvodu variability služeb potažmo vstupného -  navýšení turniketů 

(vstup do bazény ze sprch, a také od oddílů), tak aby klient mohl využívat buď pouze vstup do 

bazén nebo do welness atd… 
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- připomínka k doplnění zastínění (skleněné předěly) ve sprchách, ne v kapsách, ale u koridoru, 

minimálně rozdělit na kóje, ideálně i s dveřmi, pokud to vyjde na metry s ohledem na průchod 

 

PŘÍTOMNO: PRO: PROTI: ZDRŽEL SE: NEHLASOVAL: VÝSLEDEK: 

11 9 0 2 0 PŘIJATO 

 

Různé:  

Atletický stadion – projektová dokumentace hotová, bylo požádáno o stavební povolení. 

Program 6.1. Pravidelná sportovní činnost dětí a mládeže, sportovní fond, byl vyhlášen. 

 

Termíny pro 1. pololetí 2021 

 

Termíny od 1-6/2021: 

24. 3. 2021 

28. 4. 2021 

26. 5. 2021 

23. 6. 2021 

 

 

Zapsala: 

 

Ing. Š. Mizerová, v. r. 

 

Mgr. R. Balašová, v. r. 

 

Mgr. Petr Čadek, v.r. 
 

referent oddělení 

kultury a sportu 

Předsedkyně Výboru 

pro sport 
Ověřovatel zápisu  

 


