
ZÁPIS č. 3/2021 

z řádného zasedání Výboru pro sport  

Zastupitelstva Statutárního města Liberec 

 ze dne 28. 4. 2021 

 

 

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

Vrabec, Petr Balous, Ing. Petr Faistauer, Mudr. Jan Mečl, Ing. Jakub Vytiska, Ing. František Příhoda 

Omluveni: Ing. et. Mgr. Jan Kubeš, Ing. Martin Ditrich, Petr Strnad 

Hosté: Mgr. Bc. Markéta Sabáčková, Bc. Jakub Lang, PhDr. Mgr. Ivan Lang, Ph.D. 

 

 

 Program zasedání.  

Předsedkyně Výboru pro sport Mgr. Renáta Balašová přivítala přítomné na 3. jednání roku 2021 a 

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

 

Ověřovatel zápisu byl zvolen Ing. František Příhoda, člen výboru   

 

Program Výboru pro sport 

1) Návrh na přidělení dotací - Sportovní fond  

2) Materiály do ZM (koupaliště Vápenka, Jizerská o.p.s.) 

3) Bazén  

4) 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) Návrh na přidělení dotací - Sportovní fond  

Tajemnice výboru (správce programu) informovala členy výboru o přijatých žádostech. Členům výboru 

byla tabulka s návrhy na přidělení dotací zaslaná k nahlédnutí spolu s pozvánkou. Výbor pro sport byl 

dále informován o administrativním nesouladu 4 doručených žádostí, které nebyly úplné.  

Členové dále hlasovali o spolku Tělovýchovná jednota Větrník Liberec, z.s., spolek je součástí 

příspěvkové organizace Domu dětí a mládeže Větrník, Liberec (dále jen „DDM“). DDM je příspěvková 

organizace města a docházelo by k dvojímu financování ze strany města.  

Předsedkyně Výboru pro sport dala hlasovat o návrhu a o vyřazení spolku Tělovýchovná jednota Větrník 

Liberec, z.s. z návrhu na poskytnutí dotace.  

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

10 10 0 0 0 PŘIJATO 

 
 

 

 

 



        2) Materiály do ZM (koupaliště Vápenka, Jizerská o.p.s.) 

 

Poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec na provoz koupaliště Vápenka 

v roce 2021 

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

10 10 0 0 0 PŘIJATO 

 

Poskytnutí dotace z rozpočtu SML na podporu Jizerské magistrály 

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

10 10 0 0 0 PŘIJATO 

 
 

3) Bazén - Architektonicko-dispoziční řešení na akci "Projekční práce na rekonstrukci a 

stavební úpravy MPB v Liberci" 

 
3a. Představení projektu 

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

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

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

 

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

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

welness atd… - bude zohledněno  

- 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 -  nebude 

zohledněno 

3b. Výpověď z nájmu provozovatele bazénu  

Společnost JSS spol. s r.o. nynější provozovatele bazénu, podala k 31. 3. 2021 výpověď z nájmu.  

SML ověřuje variantně možnosti provozování bazénu, probíhá jednání s právníky, současně probíhají 

jednání se společností JSS spol. s r.o. o pokračování činnosti nájemce a jejich podmínkách.  

3c. Zřízení nové společnosti SAL 

V případě poskytnuté dotace na rekonstrukci bazénu musí provozovat bazén město nebo městská 

společnost. Na základě této skutečnosti byla zřízená dceřiná společnost (s.r.o.) městské společnosti 

SAL, kde na jednatelku bude navržena Mgr. Renáta Balašová. 

Tento materiál bere Výbor pro sport na vědomí. 

K tématu uvedla R. Balašová, že uspěla se svou koncepcí sportovišť v Liberci na dalších 10 let ve 

výběrovém řízení, které bylo vypsáno na manažera SAL. Výsledek VŘ bude ale zřejmě využit ne pro 

účely SAL, ale řešení kritické situace v bazénu.  
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4) Různé 

 

4a. Atletický stadion  

Projektová dokumentace hotová, probíhá komunikace se SČVK. Cca do 14 dnů bude hotové stavební 

povolení, poté bude předložena žádost o dotaci. 

4b. Podpora sportovních akcí v Liberci  

V loňském a letošním roce byly zrušeny dotace ze sportovního fondu na podporu sportovních akcí 

z důvodu nedostatku finančních prostředků SML. V současnosti je touto skutečností významně 

omezeno (až znemožněno) pořadatelství sportovních akcí. Pro sportovní organizace je důležité 

poskytnout informaci o možnostech finanční podpory sportovních akcí ze Sportovního fondu do dalších 

let z důvodu plánování akcí. Zejména se jedná o akce typu MČR v mládežnických kategoriích, které 

nejsou finančně zajistitelné z komerčních zdrojů. Na jednáních SV září – říjen bude toto téma podpory 

sportovních akcí řešeno a podána informace sportovním organizacím pro další období. 

4c. Další informace 

- Přehled využití sportovišť v Liberci 

- V případě, kdy žadatel (sportovní klub) zažádá o dotaci, např. na MŠMT nebo u Sportovní 

agentury, město by se mohlo podílet na kofinancování povinného podílu spolufinancování. 

- Výbor pro sport na kraji jednal o žádosti svazu lyžařů, tato žádost měla být doručena i 

statutárnímu městu Liberec, tuto informaci odbor OS nemá.    

- Dotační program – investiční program na tělocvičny – zjištění více informací k tomuto 

vyhlášení. 

 

 

Termíny pro 1. pololetí 2021 

 

Termíny od 1-6/2021: 

26. 5. 2021 

23. 6. 2021 

 

 

Zapsala: 

 

Ing. Š. Mizerová, v. r. 

 

Mgr. R. Balašová, v. r. 

 

Ing. František Příhoda, 

v.r. 

 

referent oddělení 

kultury a sportu 

Předsedkyně Výboru 

pro sport 
Ověřovatel zápisu  

 


