Tisková zpráva IPUR z 25. listopadu 2021
Potvrzeno: vedení města jmenovalo do společnosti BAZÉN LIBEREC koaličního politika
Náš Liberec letos v létě přinesl zprávu, že do vedení nově vzniklé společnosti BAZÉN LIBEREC, s.r.o.,
která se má starat o městský bazén, má být dosazen zastupitel za TOP 09 Robert Korselt. Minulý týden
se tak stalo. Bez výběrového řízení. Společnost, která bude mít mimo jiné na starost rekonstrukci
bazénu za miliardu, tak byla obsazena na základě politických známostí.
Podivuhodné divadlo kolem libereckého bazénu pokračuje. Bazén přitom v současné době představuje
zásadní politickou otázku ve městě. Koalice Starostů pro Liberecký kraj (kde na jejich kandidátce je
i Korseltova TOP 09), ANO a ODS se nedaří jeho problém vyřešit. Město nesehnalo potřebnou miliardu
na jeho rekonstrukci, od ledna má převzít jeho provoz a samotný bazén je přitom ve velmi špatném
stavu.
Velice často se například diskutuje i systém vytápění bazénu, kde ani v samotné koalici není úplně
jednotný názor na jeho dnešní výhodnost.
Minulý týden byl jako jednatel společnosti BAZÉN LIBEREC, s.r.o., jmenován zastupitel za libereckou
TOP 09 a její někdejší dlouhodobý předseda Robert Korselt. Bez výběrového řízení a bez jakýchkoliv
zkušeností s jednáním za podobnou sportovní firmu či instituci.
Náš Liberec již v červenci upozornil na to, že se Robert Korselt na tuto funkci chystá, byť proti jeho
jmenování má řadu výhrad například i koaliční ANO.
Jak informoval Náš Liberec v předchozích měsících, výběrové řízení na manažera plaveckého bazénu
(který měla původně mít na starosti společnost Sportovní areál Liberec, s. r. o.), neprobíhalo právě
standardně. Vedení Liberce vydalo začátkem letošního roku poněkud skrytý inzerát, kde nabízelo
lukrativní a také velmi dobře placený post manažera Sportovního areálu Liberec, s. r. o., a v kuloárech
se hovořilo o tom, že jde o účelově zřízené místo pro zastupitelku koaličního ANO Renatu Balašovou.
Výběrové řízení, které mělo trvat dva týdny, se protáhlo na téměř 4 měsíce, protože se do něj hlásili
i jiní zájemci, ke kterým se vedení města nechovalo příliš vstřícně. Nakonec bylo, po dlouhé době,
zrušeno a do funkce byla jmenována právě Renata Balašová. Ta se ovšem nakonec rozhodla funkci
nepřijmout.
Místo Balášové byl tedy jmenován Robert Korselt. Paradoxní na této situaci je, že jeho jmenování
předkládá Ivan Langr, náměstek primátora za Starosty, který se rád prezentuje jako odborník
na „systémovou korupci a klientelismus“ v Liberci.
Politické trafiky a dosazování spřátelených lidí do veřejných funkcí se v poslední době děje především
na krajské úrovni. Lze vzpomenout na obsazování postů ředitelů domovů pro seniory podle stranického
klíče, hejtmanovy kamarády a přátele v nemocnicích či v dopravních společnostech.
„Bohužel lze konstatovat, že i v Liberci plně převládl politický nepotimus, jak ho známe například
z kraje. Nejedná se ale jen o problém politické etiky. U bazénu, který stojí město obrovské peníze
a jehož rekonstrukce má vyjít na miliardu korun, by bylo záhodno, aby podobné funkce získávali
profesionálové vzešlí z výběrového řízení. Nikdo neříká, že jím pan Korselt nemůže být, ale měl by
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o svých kvalitách přesvědčit v soutěži, a ne být dosazen na základě poltických kšeftů a známostí,“ říká
Jaroslav Tauchman z Institutu pro udržitelný rozvoj.
V případě dotazů se neváhejte ozvat:
redakce@nasliberec.cz, 773 464 373
Tisková zpráva byla vydána v rámci projektu „Společně a efektivně proti korupci 2020 - 2021“
a za finanční podpory Nadačního fondu nezávislé žurnalistiky (NFNZ).
Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské
společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Cílem programu je dále inspirace k aktivnímu
občanství a pomoc znevýhodněným skupinám. Program Active Citizens Fund vstoupil do České
republiky v září roku 2019 s cílem podpořit neziskové organizace nehledě na jejich velikost a zkušenosti.
V České republice jej spravuje konsorcium, které tvoří Nadace OSF, Výbor dobré vůle – Nadace Olgy
Havlové a Skautský institut. Program je realizován v rámci Fondů EHP a Norska 2014–2021.
Prostřednictvím Fondů EHP a Norska přispívají státy Island, Lichtenštejnsko a Norsko ke snižování
ekonomických a sociálních rozdílů v Evropském hospodářském prostoru (EHP) a k posilování spolupráce
s 15 evropskými státy. Důležitým posláním programu je také spolupráce mezi Českou republikou a
dárcovskými státy. Jde o spolupráci mezi českými neziskovými organizacemi a organizacemi z Islandu,
Lichtenštejnska a Norska.“
The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The
programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds
capacities of civil society organizations. It promotes respect of human dignity, freedom, democracy,
equality, the rule of law and the respect for human rights including the rights of persons belonging to
minorities. Active Citizens Fund came to the Czech Republic in September 2019 with the goal to support
CSOs regardless of their size and experience. It is operated by the Open Society Fund Prague, Committee
of Good Will - the Olga Havel Foundation and Scout Institute. The Active Citizens Fund is financed from
EEA and Norway Grants 2014–2021. With EEA Grants, Iceland, Liechtenstein and Norway contribute
towards a reduction in economic and social disparity and the strengthening of mutual cooperation in
Europe. One of the important objectives of the programme is strengthening bilateral cooperation
between donor and beneficiary states through financial contributions in specified priority sectors. It
supports bilateral relations between the donor states Norway, Iceland, and Liechtenstein and the Czech
Republic.”

Projekt je podpořen Ministerstvem spravedlnosti ČR v rámci dotačního titulu „Prevence korupčního
jednání“.
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