
ZÁPIS č. 1/2022 

z řádného zasedání Výboru pro sport  

Zastupitelstva Statutárního města Liberec 

 ze dne 26. 1. 2022 
 

 

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

Ing. Petr Faistauer, Ing. Jakub Vytiska, Ing. František Příhoda, Ing. Martin Ditrich, Ing. et. Mgr. Jan 

Kubeš, Ing. Libor Ježek, MuDr Jan Mečl, Mgr. Petr Čadek, Petr Strnad               

Hosté: PhDr. Ivan Langr 

 

 

 Program zasedání: 

 

Předsedkyně Výboru pro sport Mgr. Renáta Balašová přivítala přítomné na 1. jednání roku 2022 a 

zahájila zasedání výboru. Výbor se sešel v počtu 13 členů a byl prohlášen za usnášeníschopný.  

 

V souvislosti s nepříznivou situací onemocnění COVID – 19 dle Statutu Výboru pro sport. čl. 10 

zasedání Výboru pro sport probíhalo online. 

 

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

 

Program Výboru pro sport  

 

 1) Prezentace akce Nature run  

 2) Prezentace Rugby clubu Liberec   

 3) Akční plán 2022 – oddělení sportu (přesunuto na únorové zasedání) 

 4) Materiály, které budou projednány 1. ZM  

 5) Liberecký bazén    

6) Různé 

 

Předsedkyně Výboru pro sport dala hlasovat jak o ověřovateli zápisu, tak o programu jednání:  

 

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

13 13 0 0 0 PŘIJATO 

 

1) Prezentace akce Nature run 2021/2022 

 

Zástupci z RunCzech pan Murko a pan Mirovský představili a zhodnotili ročník 2021 a nastínili 

ročník 2022. Členům Výboru pro sport bude odeslána prezentace prostřednictvím e-mailu, která byla 

odprezentována na zasedání. 

 

2) Prezentace Rugby clubu Liberec   

Pan Hodač zástupce Rugby clubu Liberec usiluje o stálé hřiště pro rugby na území města Liberce 

s možností výstavby rugbyových branek a případné užívání zázemí pro hráče.  

Klub funguje od roku 2016 jako zapsaný spolek. Za tu dobu se podařilo vytvořit mužské i 

mládežnické družstvo. Spolek pravidelně reprezentuje Liberec na Mistrovství republiky v rugby 7´. 

Rozvoj mládežnických kategorií je nyní brzděn covidovou situací, přesto se spolku povedlo 

zdvojnásobit počet dětí. 

  



V minulosti proběhly akce pro popularizaci tohoto sportu při ZŠ Ještědská a Broumovská. S řediteli 

těchto škol má spolek navázanou dobrou spolupráci. Spolek dále spolupracuje  i s TUL, kde se stará o 

volitelný předmět Rugby, který si můžou zapsat všichni studenti, v rámci plnění povinných hodin TV. 

Cílem spolku je mít stálé hřiště pro trénování dětí i dospělých. Nároky na kvalitu travnatého povrchu 

nejsou v tomto případě zádadní.  

Od jara do podzimu nyní spolek trénuje na ZŠ Broumovské v ulici Plátenická. Hřiště má výhodnou 

pozici mezi několika školami i vybudované zázemí.  

Spolek si je vědom toho, že hřiště slouží převážně pro výuku ZŠ. Věří, že při možné rekonstrukci 

hřiště by se tyto zájmy daly skloubit (jednání s ředitelem školy o této záležitosti ještě neproběhlo). 

 Druhá příležitost pro koexistenci s původním využitím je hřiště v Ostašově, které nyní slouží 

karlinským hasičům (nynější podoba se skladovými buňkami v hřišti nevyhovuje víceúčelovému 

využití hřiště). 

- Tyto dvě možnosti odbor cestovního ruchu kultury a sportu společně s odborem školství 

prověří.  

 

3) Akční plán 2022 – tento bod byl z personálních důvodů přesunut na únorové zasedání  

 

 

4) Materiály, které budou projednány 1. ZM 

4.1 Vyhlášení programu 6.1 dílčího Sportovního dotačního fondu SML pro rok 2022 

 

Materiál do ZM byl připravený s alokační částkou 8.000.000,- tento bod bude z jednání ZM stažen 

z důvodu navýšení alokační částky na 10.000.000,-  

 

Materiál bude znovu předložen na řádném zasedání Zastupitelstva města Liberec v únoru 2022. 

 

Tento materiál bere Výbor pro sport na vědomí.  

 

 

4.2 Zápis z kontrolní akce kontrolního výboru č. 3/2020 "Kontrola plnění závazků vyplývajících 

z koncesní smlouvy mezi SML a SFM Liberec, a. s." 

 

Výbor pro sport nad tímto materiálem diskutoval, některé body jsou nejasné, a proto na další 

jednání bude pozván člen Kontrolního výboru pan Bělohradský.  

 

5) Liberecký bazén 
 

Předsedkyně Výboru pro sport Mgr. Renáta Balašová a pan náměstek Langr uvedli informace o tom, 

že ČVUT zpracovalo posudek o technickém stavu a nutných investicích do technického zázemí 

bazénu. Zpráva byla předána bez odkladu novému provozovateli Bazénu Liberec, s.r.o., který 

urychleně nezbytná opatření. Materiál z ČVUT i vyjádření společnosti bylo předloženo na řádném 

zasedání Rady města Liberec. 

 

Na další zasedání Výboru pro sport budou v pravidelných intervalech zváni zástupci společnosti 

Bazén Liberec, s.r.o.  

 

 

 



 

 

6) Různé  

Termíny zasedání Výboru pro sport na rok 2022:  

 

23.2. 

30.3. 

27.4. 

25.5. 

29.6. 

14.9. 

 

 
 

Zapsala: Ing. Šárka Mizerová  

 

Mgr. R. Balašová, v. r. 

 

 

Mgr. Petr Čadek, v.r. 

 

Předsedkyně Výboru 

pro sport 
Ověřovatel zápisu  

 


