
ZÁPIS č. 10/2021 

z řádného zasedání Výboru pro sport  

Zastupitelstva Statutárního města Liberec 

 ze dne 15. 12. 2021 

 

Přítomni: Jiří Veverka, Mgr. Vít Zákoucký, Ing. Petr Faistauer, Ing. Jakub Vytiska, Ing. Martin 

Ditrich, Mgr. Petr Čadek, Petr Strnad., Ing. et. Mgr. Jan Kubeš, Ing. Libor Ježek. Ing. František 

Příhoda           

Omluveni:  Mgr. Renáta Balašová, Mgr. Vladimír Vrabec, MuDr Jan Mečl 

 

 

 Program zasedání: 

 

Předsedkyně Výboru pro sport se omluvila tajemnici z řádného zasedaní. 

 

Na základě této skutečnosti dle statutu Výboru pro sport, postavení a činnost výboru, odst. 14. 

vedl řásné zasedání místopředseda Ing. et. Mgr. Jan Kubeš.  

 

Místopředseda Výboru pro sport Ing. et. Mgr. Jan Kubeš přivítal přítomné na 10. jednání roku 2021 

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

 

Ověřovatel zápisu byl zvolen Ing. Martin Ditrich, člen výboru.   

 

Program Výboru pro sport  

 

1) Liberecký bazén – informace  

2)   Materiály do ZM pro 11. zasedání Zastupitelstva města Liberec   

3)   Různé 

 

Místopředseda Výboru pro sport dal 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 

 

Pan náměstek PhDr. Ivan Langr, PhD., informoval těmito body členy Výboru pro sport:  

 

- Nový jednatelé společnosti Bazén Liberec, s.r.o. – za plavecký sport jsou pan Ing. Petr 

Kořínek a zastupitel města Liberce pan Ing. Robert Korselt  

- Všichni zaměstnanci mají podepsané nové pracovní smlouvy 

- Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu zinventarizoval majetek ve vlastnictví SML 

- smlouva o SOHZ (závazek veřejné služby s vyrovnávací platbou) mezi SML a BL bude 

projednáno na čtvrtečním zastupitelstvu, financování prozatím 22. mil, částka se bude odvíjet 

od výnosů (hlavně tržby za návštěvnost bazénu, která teď není dobrá v důsledku šíření 

onemocní Covid -19 a s tím spojené restrikce) 

- Analýza ČVUT – Shromažďování dat -  zadavatel odbor Majetkové správy 

- Otevření bazénu je naplánováno na 7. ledna 2022 

Místopředseda Ing. et. Mgr. Jan Kubeš vznesl dotaz na permanentky, které mohly být využity na 

jednotlivé vstupy, zda tyto permanentky převezme nový nájemce bazénu, protože na permanentce není 

uveden časový rámec. Ověřeno na jednání Výboru pro sport, že JSS spol s r.o. na svých webových 

stránkách uvádí, že všechny permanentky musí být vyčerpány do konce rok tj. 31. 12. 2021. 



 

2)   Materiály do ZM pro 11. zasedání Zastupitelstva města Liberec   

 

Tajemnice Výboru pro sport informovala o zprávě o využití dotací ze sportovního fondu za rok 2020 

 

O tomto materiálu Výbor pro sport nehlasuje, pouze ho bere na vědomí.  

 

 

Různé 

Pan náměstek PhDr. Ivan Langr, PhD. poprosil členy Výboru pro sport o zamyšlení konceptu 

Sportovního fondu.  

V rozpočtu pro rok 2022 je 15 mil., rozpočet prozatím není schválený.  

Výbor pro sport se prozatím shodl na rozdělení: 

10 mil na pravidelnou sportovní činnost dětí a mládeže (z důvodu cen energiíí a s tím i související 

zdražení nájmu za sportoviště) a 5 mil na jednorázové sportovní akce. 

V Pondělí 10. ledna 2022 od 19:00 proběhne online schůzka k tomuto tématu.  

 

Člen Výboru pro sport Mgr. Vít Zákoucký informoval ostatní členy o dotacích z NSA. 

 

 

Zapsala: Ing. Šárka Mizerová 

 

Ing. et. Mgr. Jan  

Kubeš, v.r. 

 

Mgr. Petr Čadek,                

v.r. 

 

Místopředseda Výboru    

pro sport 
    Ověřovatel zápisu  

 


