
ZÁPIS č. 9/2021 

z řádného zasedání Výboru pro sport  

Zastupitelstva Statutárního města Liberec 

 ze dne 24. 11. 2021 
 

 

Přítomni: Jiří Veverka, Mgr. Vít Zákoucký, Mgr. Vladimír Vrabec, Ing. Petr Faistauer, Ing. Jakub 

Vytiska, Ing. Martin Ditrich, MuDr Jan Mečl, Mgr. Petr Čadek, Petr Strnad.             

Omluveni:  Mgr. Renáta Balašová, Ing. et. Mgr. Jan Kubeš, Ing. Libor Ježek. Ing. František Příhoda           

 

 

 

 Program zasedání: 

 

Předseda a místopředseda Výboru pro sport se omluvili tajemnici z řádného zasedaní.  

 

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

byl zvolen všemi přítomnými hlasy PRO Ing. Jakub Vytiska jako předsedající tohoto zasedání.  

 

Předsedající Výboru pro sport Ing. Jakub Vytiska přivítal přítomné na 10. jednání roku 2021 a zahájil 

zasedání výboru. Výbor se sešel v počtu 9 členů a byl prohlášen za usnášeníschopný.  

 

Ověřovatel zápisu byl zvolen Mgr. Petr Čadek, člen výboru.   

 

Program Výboru pro sport  

 

1) Liberecký bazén – informace  

2)   Návrh na čerpaní hodin Veřejné služby pro 1. pol 2022  

3)   Různé 

 

Předsedající Výboru pro sport dal hlasovat jak o ověřovateli zápisu, tak o programu jednání:  

 

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

9 9 0 0 0 PŘIJATO 

 

 

1) Převzetí plaveckého bazénu – průběžné informace 

Předsedající Výboru pro sport Ing. Jakub Vytiska informoval těmito body ostatní členy:  

 

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

Kořínek a zastupitel města Liberce pan Ing. Robert Korselt  

- V současné době probíhá jednání se zaměstnanci a přípravy pracovních smluv 

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

 

Právní rámec:  

 

a) smlouva se SML o nájmu nemovitých věcí (užívací právo k majetku) na dobu neurčitou 

(schváleno RM 15/11) 

b) dodatek č. 1 ke smlouvě o dodávce tepelné a elektrické energie mezi SML a Warmnis spol. s r.o 

(schváleno RM 15/11)= výukový bazén 

c) smlouva o nájmu části nemovité věci mezi SML a Warmnis spol. s r.o (schváleno RM 15/11) 

 



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

(projedná RM v 12/2021) 
 

 

2) Návrh na čerpaní hodin Veřejné služby pro 1. pol 2022  

 

 

Výboru pro sport byl předem e-mailem zaslán návrh čerpání VS a také vyjádření SFM Liberec s.r.o o  

rozdělování hodin. Návrh na čerpání VS bude předložen do 24. RM.  

 

Společnost SFM Liberec, s.r.o. upozornila, že s největší pravděpodobností dojde ke konci roku 2021 

k úpravě cen v závislosti na energetické situaci v ČR. Členové Výboru pro sport se do příštího 

schvalování VS chtějí dozvědět o kolik se procentuálně zvedla sazba na hodinu na jednotlivých 

sportovištích.   

 

O rozdělování hodin dal předsedající Výboru pro sport Ing. Jakub Vytiska hlasovat:  

 

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

9 9 0 0 0 PŘIJATO 

 

 

3) Různé 

Předsedkyně Mgr. Renáta Balašová na příští zasedání Výboru pro sport připraví podklady pro roční 

zprávu o činnosti výboru.  

Tajemnice Výboru pro sport byla požádaná o aktualizaci e-mailové databáze členů Výboru pro sport.  

Dále tajemnice informovala o Sportovním fondu a poprosila členy Výboru pro sport o zamyšlení 

konceptu Sportovního fondu.  

 

 

 

Zapsala: Ing. Šárka Mizerová 

 

Ing. Jakub Vytiska, 

              v.r. 

 

Mgr. Petr Čadek,                

v.r. 

 

Člen Výboru pro sport     Ověřovatel zápisu  

 


