
ZÁPIS č. 7/2022 

z řádného zasedání Výboru pro sport  

Zastupitelstva Statutárního města Liberec 

 ze dne 14. 9. 2022 

 

 

Přítomni: Mgr. Renáta Balašová, Ing. Martin Ditrich, MUDr. Jan Mečl, Ing. František Příhoda, 

Petr Strnad, Jiří Veverka, Ing. Jakub Vytiska, Mgr. Vít Zákoucký, Ing. Libor Ježek, Ing. Petr 

Faistauer 

Omluveni: Ing. Mgr. Jan Kubeš, Mgr. Petr Čadek, Mgr. Vladimír Vrabec 

Hosté: PhDr. Mgr. Ivan Langr, Ph.D. (online). 

 

 

Předsedkyně Výboru pro sport Mgr. Renáta Balašová přivítala přítomné na 7. jednání roku 

2022 a zahájila zasedání výboru. Výbor se sešel v počtu 7 členů a byl prohlášen za 

usnášeníschopný.   

3 členové výboru se dostavili na jednání později. 

 

Ověřovatelem zápisu byl zvolen Ing. Jakub Vytiska. 

 

 

Program Výboru pro sport 

  

1) Materiály k projednání do 7. ZM  

2) Různé  

 

Předsedkyně Výboru pro sport dala hlasovat o programu jednání:  

 

PŘÍTOMNO: PRO: PROTI: ZDRŽEL 

SE: 

NEHLASOVAL: VÝSLEDEK: 

7 7 0 0 0 PŘIJATO 

 

 

 

1) Materiály k projednání do 7. ZM  

1.1 Poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec na provoz koupaliště 

Sluníčko v roce 2022 

 

Hlasování o bodu 1.1 

PŘÍTOMNO: PRO: PROTI: ZDRŽEL 

SE: 

NEHLASOVAL: VÝSLEDEK: 

7 7 0 0 0 PŘIJATO 

 

 



1.2 Poskytnutí individuálních dotací z rozpočtu statutárního města Liberec 

Mgr. R. Balašová stručně shrnula obsah předloženého materiálu.  

Členové výboru poukazovali na podmínky podání žádostí do sportovního fondu, kde 

byl stanoven termín jejich odevzdání. S podporou těchto klubů souhlasili, ale zdůraznili, 

že podmínky poskytování dotace ze Sportovního fondu by měly být dodržovány.  

PhDr. Mgr. I. Langr, Ph.D., uvedl, že se jedná o návrh na podporu klubů, kterým je 

každoročně poskytována dotace ze Sportovního fondu na pravidelnou sportovní činnost 

dětí a mládeže. Tyto kluby podaly žádost o dotaci v pozdějším termínu, než byl 

stanoven, přesto se přiklání k tomu, s ohledem na účel podpory, jim dotaci poskytnout. 

Požadované finanční prostředky jsou ve stejné výši, o kterou by kluby žádaly z fondu  

a uhrazeny by byly z peněz určených na individuální dotace. 

Hlasování o bodu 1.2 

PŘÍTOMNO: PRO: PROTI: ZDRŽEL 

SE: 

NEHLASOVAL: VÝSLEDEK: 

9 9 0 0 0 PŘIJATO 

 

 

1)  Různé 

S ohledem na poslední zasedání Výboru pro sport v tomto volebním období, pronesli všichni 

přítomní členové závěrečnou řeč. Hovořili o nedostatečné výši podpory sportovním klubům, 

potřebných financích na opravy a rekonstrukce sportovišť, zmínili programy vyhlašované 

Národní sportovní agenturou, a dále navrhovali, aby se tento výbor zabýval i jinými 

sportovními tématy, než jsou materiály do ZM. Na závěr všichni poděkovali svým kolegům za 

spolupráci. 

Mgr. R. Balašová z pozice předsedkyně shrnula činnost výboru za celé období 4 let. 

Vyjmenovala akce, které se podařily (např. koncepce sportu, sjezdové tratě na Ještědu, převod 

bazénu, Sportfilm) a dále záležitosti, které se nepodařily (např. můstky, rekonstrukce stav. částí 

bazén). Na závěr všem členům výboru a jeho tajemnici poděkovala za odvedenou práci, 

vstřícnost a lidskost na jednáních. 

PhDr. Mgr. I. Langr, PhD., krátce zmínil budoucí financování sportu a poukázal na vysoké 

náklady, které jsou spojené se smluvními závazky města ve sportovní oblasti. Na závěr také 

poděkoval všem členům za spolupráci a vykonávanou činnost ve výboru. 

 

 

Zapsala: Bc. Jana Kvapilová dne 15. 9. 2022. 

 

 

 

Mgr. Renata Balašová Ing. Jakub Vytiska. 

v.r. v.r. 

předsedkyně Výboru pro sport ověřovatel zápisu 

 


