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Hlasování o návrhu usnesení ve variantě A – pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl 
přijat. 

Rada města přijala usnesení č. 669/2016. 

K bodu č. 3 
Vypsání výběrového řízení na rozšíření pressu a zázemí stadionu FC Slovan 
Liberec 

Předkládá: Bc. Jaroslav Schejbal, vedoucí odboru majetkové správy 

Stručný obsah předkládaného materiálu: 

Předmětem tohoto materiálu je schválení zadávací dokumentace a vypsání výběrového řízení na 
rozšíření pressu a zázemí stadionu FC Slovan Liberec. Požadavek na rozšíření zázemí eviduje SML již 
od roku 2014. Důvodem je požadavek UEFA, kterým je podmíněno konání pohárových utkání na 
fotbalovém stadionu FC Slovan Liberec. 

Průběh projednávání bodu: 

T. Batthyány 
Chtěl bych upozornit, že to máme v rozpočtu, bylo to v rozpočtovém opatření hned z kraje roku. 

Jedná se o to, že UEFA čím dál tím víc zpřísňuje podmínky na to, jak musí vypadat stadion, na kterém 
se hrají evropské poháry. Zpřísňují se podmínky na press centrum, na dopingová centra, ta musí být 
oddělená od kabin atd., proto se hlavní tribuna posouvá směrem dozadu, vstupuje se do její 
konstrukce. 

Ing. Hrbková 
Na minulé radě města, když jsme tady ten bod měli poprvé, zde zazněla spousta otazníků, ty se 

tady postupně asi vysvětlují. Druhá věc je taková pocitová, za mě. Já jsem se minule zdržela 
hlasování, pan náměstek byl pro, ale nebylo zde dost ostatních radních, nicméně jsem si to nechala 
ještě trochu projít hlavou. V tuto chvíli řešíme problém, který má Slovan jako klub, to znamená, 
nemají odpovídající zázemí pro press a tisk. Pro mě je dost problematický ten stav stadionu, ty vysuté 
tribuny, které tam jsou, které vlastně vůbec neřešíme, a to je něco, co je pro mě a pro občany města 
a ne přímo pro fotbalový klub. Já bych hodně stála o to, abychom se zamysleli nad tím, jestli a jak 
jdou zrevidovat ty smluvní vztahy a zároveň bych opravdu stála o to, abychom viděli nějaký plán 
oprav a revitalizace celého toho stadionu do budoucna, abychom si mohli říct, kam ty peníze 
koncepčně, pokud je budeme do toho investovat, tak kam půjdou, aby to nemělo dopad jenom pro 
klub, kde teď řešíme nějaký problém, ale aby se zlepšovala i ta kvalita toho zázemí pro fanoušky, 
protože si myslím, že to naši občané ocení asi mnohem víc, než zázemí pro tisk. Ještě jsem chtěla 
poprosit o jednu věc, jestli bych nemohla být členem hodnotící komise, chtěla bych vidět, co přijde za 
nabídky. 

T. Batthyány 
Návrh na změnu usnesení: v hodnotící komisi bude nahrazena paní Štěpánka Veselská za paní 

náměstkyni Ing. Karolínu Hrbkovou. Kdo je pro? 

Hlasování o upraveném návrhu usnesení – pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat. 

Rada města přijala usnesení č. 670/2016. 
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Pan primátor ukončil schůzi rady města v 10:32 hodin. 

 

 

Přílohy: 

- Program 7. mimořádné schůze RM 
- Výpis přijatých usnesení 

V Liberci 2. srpna 2016 

Zapisovatelka: 

 
 
 
 
 
Iva Pourová v. r. 

Za ověřovatele: 

 
 
 
 
Ing. Karolína Hrbková v. r.  
 
 
 
 
 
PhDr. Ivan Langr v. r.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tibor Batthyány v. r .  PhDr. Ivan Langr v.  r.  

primátor města náměstek primátora 
 


