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Obsazení statutárních orgánů 

 
V uplynulých dnech došlo ke změnám v obsazení míst ve statutárních orgánech společností, které město 
vlastní stoprocentně. U společností, v kterých má Liberec majetkovou účast byly v kontrolních a řídících 
orgánech navrženy změny. 
 
U výčtu členů jednotlivých orgánů jsou vždy uvedeny jejich měsíční odměny. Tyto odměny se ale netýkají 
náměstků primátora a zaměstnanců magistrátu. Ti v dozorčích radách a v představenstvech pracují 
zdarma. 
 
V akciové společnosti Sportovní areál Ještěd jsou za město členy představenstva náměstek primátora pro 
ekonomiku Jaromír Baxa (Změna pro Liberec), Martin Sepp (ČSSD), Eva Kočárková (Liberec občanům) a 
náměstkyně primátora pro sport, dopravu a cestovní ruch Zuzana Kocumová (Unie pro sport a zdraví). 
Členy dozorčí rady SAJ, a. s. jsou za Liberec Jaroslav Tauchman (Změna pro Liberec), P. Lajtkep (ČSSD) a 
I.Macháček (Věci veřejné).  
Odměny pro členy představenstva: 5 000 Kč / měs. 
Odměny pro členy dozorčí rady: 3 000 Kč / měs. 
 
Technické služby města Liberec, a. s., mají v představenstvu primátora Jana Korytáře (Změna pro Liberec), 
J. Fojtíka (ČSSD), M. Martišovou (ČSSD), T. Prince (Liberec občanům) a radního Jiřího Rutkovského (Unie 
pro sport a zdraví). Členy dozorčí rady jmenovaní za město jsou radní Květa Morávková (Změna pro 
Liberec) a Jaroslav Morávek (KSČM). 
Odměny pro členy představenstva: 10 000 Kč / měs. 
Odměny pro členy dozorčí rady: 5 000 Kč / měs. 
 
V Liberecké IS, a. s., jsou v představenstvu Ondřej Steger (Změna pro Liberec), M. Wildner (ČSSD), Milan 
Šír (ČSSD), náměstek primátora pro školství a kulturu Jiří Šolc (Liberec občanům) a J. Berki (Liberec 
občanům). V dozorčí radě jsou M. Lomič (Změna pro Liberec) a M. Hron (Liberec občanům).  
Odměny pro členy představenstva: 8 000 Kč / měs. 
Odměny pro členy dozorčí rady: 4 000 Kč / měs. 
 
V Dopravním podniku měst Liberce a Jablonce n. Nisou byl y návrhy změn ve statutárních orgánech 
města schváleny zastupitelstvem města, o jejich jmenování však musí rozhodnout valná hromada 
17.2.2011. 
 
V koalici panuje shoda nad návrhem primátora, že všichni zástupci města v orgánech společností budou 
povinni jednou ročně předkládat zprávu o své činnosti.  
Pro více informací nás neváhejte kontaktovat. 
 
Martin Čáslavka 
tiskový mluvčí Magistrátu města Liberec 

 

 


