
ZÁPIS č. 3/2020 

z řádného zasedání Výboru pro sport  

Zastupitelstva Statutárního města Liberec 

 ze dne 30. dubna 2020 

 

 

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

Zákoucký, Mgr. Vladimír Vrabec, Ing. Jakub Vytiska, Petr Balous, Ing. Martin Ditrich, Petr Strnad, 

Ing. František Příhoda 

Omluveni: Josef Holický, Petr Balous, MUDr. Jan Mečl  

Hosté: Bc. Jakub Lang, Mgr. Šárka Prachařová 

 

 

 Program zasedání 

Předsedkyně Výboru pro sport Mgr. Renáta Balašová přivítala přítomné na 3. jednání roku 2020 a 

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

 

Ověřovatel zápisu byl zvolen Mgr. Vít Zákoucký, člen výboru   

Předsedkyně Výboru pro sport dala hlasovat o uzavření jednání dle statutu Výboru pro sport. 

 

Program Výboru pro sport 

 

1) Prezentace možných zpracovatelů koncepce pro sport, 

Materiály do Zastupitelstva města Liberec 

 

Předsedkyně Výboru pro sport dala hlasovat o ověřovateli zápisu, programu tak i o uzavření jednání 

programu jednání: 

 

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

10 10 0 0 0 PŘIJATO 

 

 

1) Materiály do Zastupitelstva města Liberec 

 

 Poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec na provoz koupaliště 

Sluníčko v roce 2020 
 

Výbor pro sport vznesl pozměňovací návrh dotace pro koupaliště Sluníčko, kdy dotace by měla být 

rozdělena na 50%.  

50% by bylo proplaceno nyní a po otevření koupaliště by bylo proplaceno dalších 50% 

O tomto pozměňovacím návrhu dala předsedkyně hlasovat  

 

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

10 8 0 2 0 PŘIJATO 

 

 

 Prodloužení nájemní smlouvy Městského plaveckého bazénu se společností 

JEŠTĚDSKÁ 

 

SPORTOVNÍ spol. s r.o. a poskytnutí podpory na překlenutí situace způsobené COVID19 

Stručný obsah: Prodloužení nájemní smlouvy Městského plaveckého bazénu se společností 



JEŠTĚDSKÁ SPORTOVNÍ spol. s r.o., nájemcem areálu Městského plaveckého bazénu v Liberci, 

Tržní nám. 1338, na základě Dodatku č. 12 uzavřeného 27. 12. 2017 a poskytnutí podpory na 

překlenutí situace způsobené COVID19. 

Předsedkyně Výboru pro sport dala hlasovat o tomto materiálu:  

 

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

10 7 0 3 0 PŘIJATO 

 

Materiály k návrhu uzavření dodatku č. 1 ke koncesní smlouvě na provozování 

sportovního areálu Liberec 

 

Stručný obsah: Nastavený ekonomický model fungování Koncesní smlouvy, z něhož 

smluvní strany při uzavírání Koncesní smlouvy vycházely, není možné v důsledku krizových 

opatření přijatých v reakci na pandemii COVID-19 realizovat. Krizová opatření znemožňují 

SFM čerpat užitky z plnění, jež je předmětem Koncesní smlouvy, a plnit v plné míře závazky 

stanovené v Koncesní smlouvě. Na překlenutí krizového období je proto třeba vyřešit formu a 

způsob finanční spoluúčasti SML na konkrétně vymezených nákladech SFM spojených se 

zajištěním závazku veřejné služby a prováděním údržby, opravy a obnovy majetku Areálu, 

aby bylo zajištěno provozování Areálu pro veřejnost a nezbytná ochrana a údržba majetku i 

pro období po ukončení 

krize COVID-19. 

Materiál spolu s předsedkyní Výboru pro sport představila zastupitelka Mgr. Šárka Prachařová  

- Spolupráce se společností Moore Czech republic s.r.o. 

- SFM Liberec, s.r.o. přistoupilo na open book.  

- Výbor vznesl dotaz, zda budou mít možnost nahlédnout do účetnictví SFM Liberec, 

s.r.o.  

- Výbor pro sport vznesl dotaz, zda budou pro spolky zachovány stejné ceny nájmů a 

služeb.  

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

10 8 0 2 0 PŘIJATO 

 

 

 

 
 

Zapsala: 

 

Ing. Š. Mizerová, v. r. 

 

Mgr. R. Balašová, v. r. 

 

Mgr. Vít Zákoucký,   

v. r. 

 

referent oddělení 

kultury a sportu 

Předsedkyně Výboru 

pro sport 
Ověřovatel zápisu  

 


