
ZÁPIS č. 8/2021 

z řádného zasedání Výboru pro sport  

Zastupitelstva Statutárního města Liberec 

 ze dne 20. 10. 2021 
 

 

Přítomni: Mgr. Renáta Balašová, Jiří Veverka, Mgr. Vít Zákoucký, Mgr. Vladimír Vrabec, 

Ing. Petr Faistauer, Ing. Jakub Vytiska, Ing. František Příhoda, Ing. Martin Ditrich, Ing. et. Mgr. Jan 

Kubeš, Ing. Libor Ježek,               

Omluveni: MuDr Jan Mečl, Mgr. Petr Čadek, Petr Strnad,                  

Hosté: PhDr. Ivan Langr, Ph.D, Ing. Jaromír Kvasnička, Bc. Renata Vondráčková, Dis., Klára 

Bulková 

 

 

 Program zasedání: 

 

Předsedkyně Výboru pro sport Mgr. Renáta Balašová přivítala přítomné na 9. jednání roku 2021 a 

zahájila zasedání výboru. Výbor se sešel v počtu 10 členů a byl prohlášen za usnášeníschopný.  

 

Ověřovatel zápisu byl zvolen Mgr. Vladimír Vrabec, člen výboru.   

 

Program Výboru pro sport  

 

1) Převzetí plaveckého bazénu – průběžné informace 

2)   Pravidelně se opakující, významné dotace - podpora  

3)   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) Převzetí plaveckého bazénu – průběžné informace 

Předsedkyně Výboru pro sport Mgr. Renáta Balašová a pan náměstek Langr přednesli přehled příprav 

a postupů pro převzetí Plaveckého bazénu Liberec.  

Společně informovali o intenzivním přebírání bazénu společností Bazén Liberec s.r.o. Dále o 

vytipování provozního ředitele.  Uvedli informace o tom, že ČVUT zpracovává posudek o technickém 

stavu a nutných investicích do technického zázemí bazénu. Společně sdělili zprávu o velmi slabé 

návštěvnosti, dokonce historicky nejnižší, za celé provozování bazénu. Očekávané zpřísnění 

hygienických podmínek v souvislosti s nárůstem nakažených nemocí Covid 19, pravděpodobně 

návštěvnost opět negativně ovlivní. Další zátěží je navyšování cen energií. V současné době probíhá 

jednání se zaměstnanci a přípravy pracovních smluv (55 stálých zaměstnanců a 15 na DPP). Dále 

informovali o jednání a přípravách smluv s nájemníky, výběru pokladních systémů, výběru úklidové 

firmy. Předsedkyně Mgr. Renáta Balašová kalkuluje a zvažuje ceny vstupného. Pan náměstek Langr 

přednesl, že doposud není dořešeno předání bazénu po právní stránce, není předán majetek a zatím 

nejsou předány ani smlouvy (připravují je právníci). Velmi intenzivně probíhá právní, technologická a 

marketingová příprava. 

 

 

 

2) Pravidelně se opakující, významné dotace - podpora 

Proběhla diskuze o přístupu rozdělování dotací na jednotlivé i opakující se akce, poté došlo k dotazu 



v jaké výši bude příspěvek na pravidelnou činnost mládeže, kde by členové uvítali zvýšení s ohledem 

na situaci. Předsedkyně Mgr. Renáta Balašová informovala o tom, že Liberecké kluby nežádaly o 

kofinancování z krajského dotačního programu.  

 

 

 

3) Různé 

Předsedkyně Mgr. Renáta Balašová se sdělila, že na příští zasedání Výboru pro sport připraví podklady 

pro roční zprávu o činnosti výboru.  

Ing. Jaromír Kvasnička pozval členy výboru 26. 10. 2021 na náměstí Dr. E. Beneše na dobročinnou 

akci, na které se bude probíhat sbírka na handbike pro domov seniorů. 

 

 

 

Zapsala: Klára Bulková 

 

Ing. Š. Mizerová, v. r. 

 

Mgr. R. Balašová, v. r. 

 

 

Mgr. Vladimír Vrabec, 

v.r. 

 

Vedoucí oddělení 

sportu 

Předsedkyně Výboru 

pro sport 
Ověřovatel zápisu  

 


