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Z Á P I S  

ZE  4. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 

MĚSTA LIBEREC, 

 KONANÉHO DNE  28. 4. 2016 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 11 

 

 

K bodu č. 1 

Zahájení, schválení pořadu jednání 

Mgr. Korytář 
Ještě jednou pěkné odpoledne dámy a pánové. Vítám vás na dubnovém zasedání Zastupitelstva 

města Liberce. Chci vás poprosit, jestli byste se už mohli ztišit, abychom mohli začít s naším 
jednáním. Prosím o technickou podporu. Mně to nejde přihlásit.  

Konstatuji, že na základě prezentace je přítomno 35 zastupitelů, což je nadpoloviční většina všech 
členů zastupitelstva a tím je zasedání schopné jednat a usnášet se. Z dnešního jednání se omlouvá ze 
zdravotních důvodů pan primátor Batthyány. Pozdější příchody nahlášené nejsou. Chci upozornit, že 
i toto zasedání bude přenášeno kamerou, takže kdo chce, může ho sledovat na internetu. Ještě jednou 
bych vás poprosil, jestli bychom se mohli, dámy a pánové, jestli bychom se mohli trochu ztišit. 
Děkuji.  

Úpravy v materiálech, které jsou, dodatečně byly upravovány materiály k bodu č. 14 a 20 podle 
připomínek pana zastupitele Hrona. Informace na vědomí jsou pod bodem I. – IV. Úpravy 
v programu, které jsou navrženy, tak jsou to tři body k zařazení. Bod 11a, 11b a 12a. Bod 11a je 
Smlouva o poskytnutí dotace v rámci projektu „4 města zachraňují přes hranice“. Bod 11b je Zrušení 
zástavního práva u pozemků kvůli žádosti o dotaci. To je ten záměr, který jsme schvalovali minule. 
A 12a je Delegace zástupce obce na valnou hromadu společnosti FCC Liberec, s. r. o. Na předřazení 
v programu je navržen bod č. 14 Úmysl SML uzavřít smlouvu o závazku veřejné služby s DPMLJ, 
a. s. hned za bod Diskuse občanů. Je to z toho důvodu, že jsou tady zástupci dopravního podniku. Byla 
asi pravděpodobně podána nějaká žádost, že bod Informace, dotazy a podněty zastupitelů bude zařazen 
nejpozději na 19 hodinu, kdyby se zastupitelstvo protahovalo. Zeptám se, jestli má někdo ještě nějaké 
doplnění k programu? Slovo má paní kolegyně Rosenbergová. 

Mgr. Rosenbergová 
Děkuji, už jste to řekl. Ten bod Informace se bude předřazovat. Omlouvám se. 

Mgr. Korytář 
Dobře. Ještě někdo má nějakou připomínku k programu? Pokud tomu tak není, můžeme tedy asi… 

Pan kolega Gábor. Já se omlouvám. 

Bc. Gábor 
Děkuji. Já jsem chtěl poprosit o informaci, pane náměstku, jaké je stanovisko rady k bodu 11b.  

Mgr. Korytář 
K bodu 11b stanovisko rady není. Rada nezasedala. My jsme o tom včera s panem primátorem 

mluvili a vzhledem k tomu, že se jedná v zásadě právně o formální záležitost, záměr jsme schvalovali 
minule, tak jsme se domluvili, že ten materiál dáme rovnou na zastupitelstvo. 
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Bc. Gábor 
To znamená, že nám to předkládáte bez vašeho stanoviska. Bez stanoviska rady města. 

Mgr. Korytář 
Předkládám to já, jako náměstek primátora, po konzultaci s odborem právním a odborem 

ekonomiky.  

Bc. Gábor 
Dobrá. Potom jsem se chtěl zeptat, jaké je stanovisko rady města k bodu 24/II. 

Mgr. Korytář 
Ještě jednou, prosím. 

Bc. Gábor 
24/II. 

Mgr. Korytář 
Jaké je stanovisko rady města k bodu 24/II? To nevím, protože já tady mám jenom 24 a to je 

Vyřízení podnětů, dotazů a připomínek. 

Bc. Gábor 
Tak já tady mám bod 24/II je Informace bazén Liberec. Já to tady mám v programu. 

Mgr. Korytář 
Já se omlouvám, já to nevidím. Jo počkejte, to je bod 25/II. To je bod 25 Informace, dotazy 

a podněty zastupitelů. Už to vidím.  

Bc. Gábor 
Tak já jsem se díval přímo do bodu, tam to máte takto očíslováno. Takže podle programu 25/II. 

Ano. 

Mgr. Korytář 
A na co se ptáte. Jaké je stanovisko rady? 

Bc. Gábor 
Ano. 

Mgr. Korytář 
Myslím, že stanovisko rady tam pravděpodobně také není. Ale to je informace, kterou dostáváte na 

vědomí jako informaci z našeho odboru. Dobře, ještě nějaký dotaz má pan kolega Gábor? 

Bc. Gábor 
Podle mého názoru tam jsou docela závažné informace jak v tom bodu 11b, tak v tom bodu 25/II. 

Myslím si, že byste nám to měli předkládat až potom, co to projedná rada města s jasným 
stanoviskem, a co teda doporučit zastupitelstvu. 

Mgr. Korytář 
Děkuji za názor. Ještě někdo má nějaký návrh k programu? Nikoho dalšího nevidím, budeme tedy 

hlasovat k tomu programu tak, jak byl předložen spolu se změnami, které tady byly představeny. 
Můžeme tedy hlasovat. Kdo je, prosím, pro? 
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Hlasování č .  1 – pro – 30,  proti  – 1,  zdržel  se – 6,  návrh byl  př i jat .  

Tady máme dneska asi technické problémy. Tady zase nejde tento mikrofon, tak já budu přebíhat. 
Ano, měl jsem ho puštěný, ale je úplně mrtvý teď. To nevadí, tak teď jde tenhle. Program byl 
schválen, ale už nevidím, kolika hlasy. 30 hlasů bylo pro, to znamená, program máme schválený 
a můžeme postupovat dále. Jako zapisovatelku dnešního jednání navrhuji Ivu Pourovou, vedoucí 
organizačního oddělení, a jako ověřovatele navrhuji paní kolegyni Pavlu Haidlovou a pana kolegu 
Michala Hrona. Oba dva, vidím, s tím souhlasí. Děkuji. Nechám o tomto návrhu hlasovat. Kdo je, 
prosím, pro?  

Hlasování č .  2 – pro – 37,  proti  – 0,  zdržel  se – 1,  návrh byl  př i jat .  

Děkuji. I toto usnesení bylo schváleno. Pokud se někdo z občanů chce přihlásit do diskuse, může 
tak učinit tady u stolku, který je u vchodu. Musíte mít s sebou občanský průkaz nebo informaci o tom, 
že vlastníte v Liberci nějakou nemovitost. Zeptám se, jestli je někdo přihlášen do diskuse občanů? 
Ano. 

 

K bodu č. 2  
Diskuze občanů 

Mgr. Korytář 
Je to pan kolega Matějka. Máte slovo. 

Pavel Matějka, občan města Liberec 
Dobrý den vám přeji. Já jsem vám dneska tady rozdal materiály, dopis zastupitelům, který jsme 

vypracovali v souvislosti s naší akcí cyklistů Liberecka, našeho spolku. Cyklojízdu, kterou pořádáme 
pravidelně při příležitosti dne Země. Letos proběhla cyklojízda minulý týden ve čtvrtek 21. dubna. 
V rámci cyklojízdy jsme udělali takovou mapku naší trasy, po které jsme jeli a máme tam nějaké 
návrhy na řešení některých situací, některých míst, jak vyřešit lépe, aby byly pro cyklisty i ostatní 
účastníky silničního provozu bezpečnější. Nebudu k tomu asi moc nic říkat, protože to máte všechno 
v tom dopise a je to tam podrobně popsáno a asi by se to nevešlo do třech minut.  

Potom bych měl ještě jeden dotaz za náš spolek a to, že jsem nějak nepostřehl včas, že se provádí 
rekonstrukce prostoru před nádražím, křižovatky a chtěl bych se zeptat, jakým způsobem jsou v těchto 
místech řešeni cyklisté. 

Mgr. Korytář 
Děkuji panu Matějkovi. Nevím, jestli to tady někdo ví z hlavy. Já to tedy nevím. Hlásí se někdo, že 

chce odpovědět? Pan kolega Čulík, tak pan kolega Čulík vám odpoví. 

Ing. Čulík 
Dobrý den. Je tady i přítomen pan ředitel dopravního podniku, tak kdybych něco nevěděl, tak 

poprosím o doplnění. Nicméně, jak jsem hovořil s panem Lavičkou, jedná se pouze o opravu kolejí, to 
znamená nějakého prostoru, kde ta kolej v podstatě má své šířkové uspořádání a dále se tam jedná 
o bezpečnostní prvky pro chodce, kteří chodí po chodníku, přecházejí komunikaci a přistupují na 
zastávku MHD. Je to oprava kolejí. Není to koncepčně celý prostor s řešením dalších návazných 
vztahů. Proto tam nejsou řešeny cyklistické záležitosti. 

Pavel Matějka 
Takže je to oprava tratě. Děkuji. Na shledanou. 
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Mgr. Korytář 
Já děkuji panu Matějkovi za podněty. Jenom připomínám, že v rozpočtu jsme schválili 2 mil. na 

rozvoj cyklodopravy, tak věřím, že část těch věcí, které jsme dostali jako podnět, se podaří ještě 
v letošním roce udělat. Do diskuse už nikdo přihlášený není, takže tímto mohu uzavřít bod č. 2, 
Diskuse občanů, a můžeme přejít na bod č. 3.   

Zeptám se, jestli se někdo hlásí do diskuse. Pardon, já se ještě omlouvám, já jsem zapomněl na 
jednu věc a to je, že jsme předřadili bod, týkající se dopravního podniku, to je ten úmysl pro budoucí 
dotace. 

 

K bodu č. 14 

Úmysl SML uzavřít smlouvu o závazku veřejné služby s DPMLJ, a. s. 

Mgr. Korytář 
Jedná se o to, že ten dokument potřebuje dopravní podnik, aby mohl žádat o významné dotace 

z Evropských fondů. Tak dotaz žádný nevidím. Zeptám se pana ředitele, jestli chce k tomu něco říct. 
Není to nutné, ale pokud chcete, tak … Dobře, tak ano. 

Bc. Luboš Wejnar, ředitel společnosti DPMLJ, a. s. 

Pěkné odpoledne, vážení zastupitelé. Já jsem chtěl jenom informovat, že dopravní podnik je 
poměrně úspěšný žadatel o evropské dotace. Kromě 827 mil. korun na modernizaci a výstavbu 
tramvajových tratí, které získáme z operačního programu Doprava 2 Ministerstva dopravy, tak se 
zajímáme, samozřejmě, o další možné výzvy, které jsou k disposici a jedna z těch výzev je výzva na 
telematiku. Je to individuální výzva. Tam bychom rádi vybavili autobusy v obou dvou městech 
novými odbavovacími zařízeními na možnost platby bezkontaktní platební kartou. Dále náš záměr je 
vyměnit všechny automaty v tramvajích, které jezdí do Jablonce za nové typy těchto automatů, na 
terminálu za téměř milion korun mít k disposici nový, také velký terminál, který dokáže uskutečnit 
platbu na časové jízdné na kartu Opuscard, aby měli cestující Libereckého kraje možnost si nabít tuto 
kartu nonstop 365 dní v roce. Byli by vázáni pouze na pracovní dobu zákaznických center. A druhá 
dotace, kterou bychom rádi získali, tak je na obnovu vozového parku. Tam se jedná o 20 autobusů. 
17 autobusů by mělo být na plyn a 3 autobusy bychom měli už možnost zkusit na pohon elektrickou 
energií. Nákupy autobusů jsou plánovány na roky 2017 a 2018. To jsou autobusy na zemní plyn 
a v roce 2019 bychom rádi zrealizovali nákup tří autobusů na elektrickou energii. Děkuji. 

Mgr. Korytář 
Já děkuji panu řediteli za informaci o zamýšlených projektech, které by chtěl dopravní podnik 

financovat z dotací. Do diskuse nikdo přihlášen není, můžeme tedy hlasovat o návrhu usnesení v tom 
původním bodě č. 14, což je Úmysl SML uzavřít smlouvu o závazku veřejné služby s DPMLJ, a. s. 
Kdo je, prosím, pro? 

Hlasování č .  3 – pro – 36,  proti  – 0,  zdržel  se – 0,  návrh byl  př i jat .  

Zastupitelstvo města př i jalo usnesení č .  86/2016. 

Děkuji panu řediteli za účast. 
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K bodu č. 3 

Majetkoprávní operace – záměr prodeje pozemků 

Mgr. Korytář 
Zeptám se, jestli je někdo přihlášený do diskuse. Nikoho nevidím, můžeme tedy hlasovat o návrhu 

usnesení v bodě č. 3 tak, jak byl předložen. Kdo je, prosím, pro? 

Hlasování č .  4 – pro – 33,  proti  – 0,  zdržel  se – 4,  návrh byl  př i jat .  

Zastupitelstvo města př i jalo usnesení č .  73/2016. 

 

K bodu č. 4 

Majetkoprávní operace – záměr výkupu pozemků 

Mgr. Korytář 
Otevírám diskusi k tomuto bodu. Do diskuse se nikdo nepřihlásil, můžeme tedy hlasovat o návrhu 

usnesení v bodě č. 4. Kdo je, prosím, pro? 

Hlasování č .  5 – pro – 24,  proti  – 0,  zdržel  se – 13,  návrh byl  př i jat .  

Zastupitelstvo města př i jalo usnesení č .  74/2016. 

 

K bodu č. 5 

Majetkoprávní operace – prodej pozemků 

Mgr. Korytář 
Otevírám diskusi k tomuto bodu. Nikdo se nehlásí, můžeme tedy hlasovat o návrhu usnesení tak, 

jak byl předložen. Kdo je, prosím, pro? 

Hlasování č .  6 – pro – 28,  proti  – 0,  zdržel  se – 8,  návrh byl  př i jat .  

Zastupitelstvo města př i jalo usnesení č .  75/2016. 

 

K bodu č. 6 

Majetkoprávní operace – výkup pozemku 

Mgr. Korytář 
Otevírám diskusi k tomuto bodu. Nikdo se nehlásí, můžeme tedy hlasovat o návrhu usnesení tak, 

jak bylo předloženo. Kdo je, prosím, pro? 
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Hlasování č .  7 – pro – 30,  proti  – 0,  zdržel  se – 6,  návrh byl  př i jat .  

Zastupitelstvo města př i jalo usnesení č .  76/2016. 

 

K bodu č. 7 

Nabytí majetku v rámci pozůstalostního řízení 

Mgr. Korytář 
Otevírám diskusi k tomuto bodu. Nikdo se nehlásí, můžeme tedy hlasovat o návrhu usnesení. Kdo 

je, prosím, pro? 

Hlasování č .  8 – pro – 35,  proti  – 0,  zdržel  se – 2,  návrh byl  př i jat .  

Zastupitelstvo města př i jalo usnesení č .  77/2016. 

 

K bodu č. 8 

Schválení Projektového záměru „Městské stromy v extrémním prostředí“ 

Mgr. Korytář 
K tomu bylo více dotazů na pondělní schůzce předsedů klubů. Předám slovo kolegyni Hrbkové, 

aby tento projekt krátce představila, a potom k tomu otevřu diskusi. 

Ing. Hrbková 
Dobré odpoledne. Chtěla bych vám představit záměr projektu stromy v extrémním prostředí. Tento 

projekt vychází z toho, že se potýkáme u náhradních výsadeb, které máme nařízeny jako náhradu za 
pokácené stromy s tím, že v městském prostředí tyto nové výsadby velmi těžce vegetují. Příkladem 
toho je např. Vítězná ulice, kde nám ty náhradní výsadby poměrně drasticky a rychle odcházejí. 
V návaznosti na setkání s kolegy z Drážďan a potkání s kolegy z Ekologického institutu jsme se bavili 
o možnostech, jak tomuto předcházet a společně jsme vytvořili tento projekt. V rámci toho projektu 
má být prozkoumáno vlastně to prostředí, ve kterém stromy žijí, ty substráty nebo ta zemina, která se 
tam nachází. Nejenom ve Vítězné ulici, ale i v Masarykově ulici. Na základě výsledků bychom chtěli 
vyvinout substrát, který by odolával tomuto prostředí. Zároveň ty substráty jsou i sorpční pro soli, to 
znamená, že ty stromy v zimě tolik netrpí a následně za pomoci nového systému výsadbového, vysadit 
novou alej.  

Jedná se o to, že v rámci dotace z evropských financí a spoluprací těch zahraničních parterů budou 
vyvinuty ty substráty, bude připraven ten mechanismus a naše spoluúčast spočívá v tom, že my tam 
zakoupíme dřeviny a zasadíme je. To znamená, že ty prostředky vynakládané ze strany města jsou, dá 
se říct, na ty náhradní výsadby, které tam máme nařízeny z odboru životního prostředí státní správy 
a jenom jsme využili té možnosti zahraničního partnera a jejich zkušeností k tomu, aby tyto výsadby 
měly možnost v tom prostředí dále žít. Děkuji vám. 

Mgr. Korytář 
Já děkuji paní kolegyni Hrbkové za představení tohoto projektu a slovo má paní Rosenbergová. 
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Mgr. Rosenbergová 
Dobrý den, vážené kolegyně, vážení kolegové. Nejprve takové malé upozornění. Dostala jsem 

upozornění od občanů, že nejde přenos. 

Mgr. Korytář 
Ano, tak předávám informaci. Vidím, nejde, pracuje se na odstranění závady. Děkuji. 

Mgr. Rosenbergová 
Děkuji a potom bych tedy měla několik otázek, jak jsem avizovala v pondělí. Za prvé, lokalita 

Vítězná, zeptala bych se, ze kterých lokalit jste vybírali a proč padl výběr právě na tu Vítěznou? 

Mgr. Korytář 
Mohu jenom technicky? Že byste vždycky položila otázku a paní kolegyně odpoví. 

Mgr. Rosenbergová 
Určitě. Položila jsem otázku a čekám na odpověď. Položím další. 

Ing. Hrbková 
Tak vedeme v patrnosti zdravotní stav dřevin ve městě. Vybírali jsme z těch alejí, které jsou 

v horším stavu. Byla to např. alej Na Bojišti, alej v ulici 8. března, možná potom paní Sládková doplní. 
My jsme jich měli vícero. Teď vám to z hlavy neřeknu. Ta alej ve Vítězné ulici byla vybrána právě pro 
to extrémní prostředí, které tam je. Je tam velký sklon. Je to hodně zatížené dopravou. Zároveň je to 
jedna z těch promenádních tříd, kde bychom chtěli ukázat, že ty alejové stromy se dají zakládat tak, že 
mohou vegetovat v tom prostředí 100, 150 let a my jim to umožníme. 

Mgr. Rosenbergová 
Výborně a mohla bych dostat nějakou analýzu, které lokality byly vybírány a podle čeho byly 

posuzovány?  

Ing. Hrbková 
Určitě pošleme. Ještě bych doplnila, že jeden z výrazných atributů při výběru bylo položení 

inženýrských sítí tak, abychom se vyhnuli velmi náročné spolupráci se všemi síťaři při obnově té aleje. 

Mgr. Rosenbergová 
Výborně. Druhá otázka, tady ten projekt je pokaždé jinak pojmenován. Někdy to je extrémní 

prostředí, někde to jsou extrémní stanoviště, přeci jenom to jsou naprosto odlišné pojmy. Co vlastně 
platí? Protože extrémní prostředí by bylo pro mě přijatelnější než ta extrémní stanoviště. To si myslím, 
že Vítězná není. 

Ing. Hrbková 
Jestli se nepletu, jsou tam městské stromy v extrémním prostředí. Koukám na paní Cimbálovou, 

jestli na mě kývne.  

Mgr. Rosenbergová – reaguje na J. Cimbálovou (odbor strategického rozvoje a dotací), která 
hovoří mimo zvukový záznam 

Tak by bylo potřeba v tom materiálu to sjednotit, protože pokaždé tam máte opravdu extrémní 
lokalita, extrémní stanoviště, extrémní prostředí… To mi je celkem jedno, ale chtělo by to sjednotit. 

Mgr. Korytář 
Dobře, já se tedy zeptám, ten konečný název zní „městské stromy na extrémních stanovištích“ a to 

je požadavek druhého partnera? Ano. Takže přejmenujeme ten materiál, díky za upozornění, na 
„městské stromy na extrémních stanovištích“. 
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Mgr. Rosenbergová 
Ale pozor, extrémní stanoviště je něco úplně, a vy jako ekolog to budete vědět, pane kolego, je 

úplně něco jiného než extrémní prostředí. Takže pak to je maličko zavádějící. Další otázku… 

Mgr. Korytář 
Mohu na to zareagovat? Reagoval bych jako ekolog. Myslím si, že to tak úplně není, protože to 

prostředí nemusíte chápat jenom jako to, co je pod zemí, ale jako prostředí můžete chápat celé to 
všechno, co tam je, a to stanoviště je více méně synonymum.  

Mgr. Rosenbergová 
Máte pravdu, chápat to mohu jakkoli, ale přeci jenom ty pojmy právě v oblasti ekologie jsou trošku 

jiné a měli byste se jich držet. Těch 8 stromů, jestli bych mohla dostat nějaké dendrologické posudky, 
proč právě tyto stromy se budou kácet.  

Ing. Hrbková 
Klidně, doplní paní Sládková, nicméně ty dřeviny jsou ve velmi špatném zdravotním stavu. Ono je 

to popsáno v té důvodové zprávě nebo v projektovém námětu. Teď si nejsem úplně jistá. Ty byly 
špatně v minulosti ořezány. To znamená, že došlo k těm korunovým hnilobám, které prostupují 
kmenem, to znamená … 

Mgr. Rosenbergová 
To je v pořádku. Tomu já věřím, tu zprávu jsem si přečetla, proto se na to ptám. My jsme na 

„Masaryčce“ měli 5 posudků a bylo vám to málo. Já prosím o jeden jediný posudek. Nezajímá mě 
pouze jenom zpráva. 

Mgr. Korytář 
Dobře, já si myslím, že ten posudek můžete dostat a můžeme přejít k dalšímu dotazu. 

Mgr. Rosenbergová 
Děkuji. Teď to tady po sobě nepřečtu, takže já se přihlásím znovu. 

Ing. Červinka 
Já sice rozumím, že z městského rozpočtu na to vydáme 210 tisíc, což zhruba tak odpovídá výsadbě 

těch zhruba 15 stromů, ale řekněme si na rovinu, přijde vám normální utratit za výsadbu 15 stromů 
2,1 milionu korun? Mně to normální nepřijde. A považuji to za klasický „Evropský projekt“, ze 
kterého si někdo docela slušně namastí kapsu. Takže já pro tento projekt hlasovat nemohu a nebudu. 

Mgr. Korytář 
Já děkuji panu Červinkovi za jeho stanovisko. Dotaz tam žádný nebyl. Dalším přihlášeným je pan 

kolega Hron. Máte slovo. 

RNDr. Hron 
V podstatě namítám to podobné. Už jsem to ve svém vyjádření dopředu daném řekl, že mi v tom 

podkladu chybí varianty, kolik by stálo, výsadbu už víme, 210 tisíc jsem se dozvěděl z úvodního 
slova, ne z podkladů, ale kolik by stálo za normálních okolností zjistit, který substrát by nám pomohl 
stromy zachovat déle než teď. Navíc jsem se před chvílí dozvěděl, že ty stromy hynou, protože byly 
špatně prořezané a ne proto, že byly špatně pohnojené. Přiznám se, že já jsem z botaniky sice 
nepropadal, ale zase nějak mě ve škole nezaujala nikdy, takže jsem trošku laik, ale jenom jak sleduji, 
chybí mi tam ta varianta a rozhodovat o tom projektu se mi nechce.  

A za druhé, uvědomujete si, kolega Zámečník na to upozornil ve veřejných zdrojích, že tento 
projekt bude konkurovat při rozhodování o poskytnutí, o výběru tohoto projektu, bude konkurovat 
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dalším dvěma našim projektům, a to je kinu Varšava a Technickému muzeu? Oba dva jsme tady 
pracně schvalovali a teď se chystáme je kvůli, opravdu kvůli výsadbě 15 – 20 stromů za 210 tisíc 
korun, kvůli substrátu, výzkumu substrátu a proškolení nevím koho, je hodláme popustit do rizikového 
výběrového prostředí. Také se nekloním za těchto okolností k tomu, abychom ten projekt schválili. 

Mgr. Korytář 
Děkuji. Odpovíme na ty dvě připomínky. Já doufám, že po odpovědích budete moci změnit své 

stanovisko. Co se týče toho, že by tento projekt konkuroval těm dvěma, které jste jmenoval, tak si 
myslím, že tomu tak jednoznačně není. Poprosil bych, když tak pana Zámečníka, aby moji odpověď 
korigoval vzhledem k tomu, že se jedná o jinou prioritu. Toto je priorita životní prostředí, zatímco ty 
projekty Technické muzeum a kino Varšava budou financované z jiného balíčku peněz. Takže tento 
projekt těmto dvěma, které vy jste jmenoval, nekonkuruje. Tolik jenom za ty dotace a předávám slovo 
kolegyni, která vám odpoví na další část vašich otázek. 

Ing. Hrbková 
Já se pokusím vysvětlit, jak chápu tu přidanou hodnotu, kterou vy říkáte, že je zbytečná. My když 

dlouhodobě vysazujeme dřeviny do nevhodného prostředí a vysazujeme je stále stejným způsobem 
a ty dřeviny nám hynou, tak vynakládáme zbytečně finanční prostředky a navíc marníme 
životaschopné výpěstky, které v jiném prostředí by žít mohly. V tom já vidím tu přidanou hodnotu, že 
do budoucna se vyvarujeme těch chyb, které nyní děláme a umožníme těm dřevinám, aby ten veřejný 
prostor doplnily a zkrášlovaly. Možná je to jenom moje jiné vnímání těch finančních prostředků, ale já 
vidím, že bychom tím do budoucna mohli ušetřit, než že bychom nyní vynaložili ty finanční 
prostředky zbytečně.  

Mgr. Korytář 
Ještě doplňující dotaz pan Hron má. 

RNDr. Hron 
Já nemám doplňující dotaz. Vy mi vysvětlujete to, co já jsem pochopil. To mi nemusíte 

vysvětlovat, že ty stromy hynou v důsledku toho, že nikdo nezná ten substrát. Já se ptám, jestli 
neexistuje jiné variantní řešení, než to dotační za 2,1 mil. korun, 210 naší spoluúčasti, které by vedlo 
ke stejnému výsledku. Máme tady Botanickou zahradu. Neříkejte mi, že dneska nikdo neví, jak se 
mají hnojit stromy, které jsou ve Vítězné ulici. To já nemohu přijmout. Ten lidský pokrok je fakt už 
dneska někde jinde. Nemusíme to zkoumat znovu za 2 miliony přeci. 

Mgr. Korytář 
Pane kolego, je to zřejmé, paní kolegyně vám odpoví a pak se ještě připojím já. 

Ing. Hrbková 
Neznám jiný způsob, jak bychom k tomu mohli dojít. Dnes připravované substráty jsou ryze 

obchodní záležitostí. To znamená, že substrát je nějakého obecného charakteru, který by tak nějak 
mohl vyhovovat ve všech prostředích. Tento substrát bude vyvinutý z místních materiálů, tak, 
abychom do budoucna byli v rámci např. kompostárny, schopni jej vyrábět sami pro to prostředí přímo 
ve městě, a ten substrát je takových kvalit, které běžná zemina nedosahuje. Jak jsem zmiňovala, 
neznám, ani v České republice neznám společnost, která by se zabývala na základě průzkumu 
prostředí vývojem substrátu.  

Mgr. Korytář 
Já ještě na kolegyni navážu. Pokusím se vysvětlit, proč si myslím, že tento projekt má naopak 

docela velkou šanci na to, aby uspěl. Pokud by se jednalo o to, že se v rámci těch evropských dotací 
jenom vysadí někde nějaké stromy bez té přidané hodnoty, tak bychom pravděpodobně tu dotaci asi 
nezískali, protože by ten projekt nebyl asi ničím výjimečný. Ve chvíli, kdy tento nápad vzešel od 
německého partnera a říká, že v rámci projektu budou vyzkoušeny nějaké formy substrátu, které se 
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potom budou moci dlouhodobě používat při obnově některých alejí v širším prostředí, tak to je právě 
ta přidaná hodnota, která tady je a možná, ještě vidím, že je tady hodně přihlášených do diskuse, tak 
bych vás, dámy a pánové, chtěl požádat o jednu věc. Tady je připravena projektová žádost, která má 
obnovit jednu alej, je tam ještě nějaká přidaná hodnota. Zaznívají tady návrhy, že možná by se to dalo 
udělat jinak. Abych možná urychlil tu diskusi, pokud někdo zná lepší řešení, než které předkládáme 
nebo pokud někdo tady řekne za těch 210 tisíc nebo za méně korun, já znám firmu, znám projekt, nebo 
případně to udělám sám a ten výsledek bude stejný, tak můžeme celou tu diskusi urychlit. Když se na 
to podívám jenom z ekonomického hlediska, tak si myslím, že toto je pro město Liberec ekonomicky 
nejvýhodnější řešení a jsem přesvědčen o tom, že levnější reálné řešení nikdo není schopen realizovat. 
Ale pokud někdo má jiné informace, tak bych byl rád, kdyby tady zazněly a pokud zazní, tak můžeme 
ještě zvážit to, jestli tento projekt realizovat. Dalším přihlášeným je pan kolega Baxa. 

PhDr. Baxa 
Dobré odpoledne. Já bych chtěl poděkovat paní náměstkyni, že se tu snaží o nějaké inovativní 

řešení v otázce zeleně, protože co vím nebo co je asi vidět, tak stav veřejné zeleně v Liberci není úplně 
takový, jaký by si řada lidí představovala nebo alespoň jaký bych si já představoval. Chápu, že se 
substráty je to docela věda, takže jsem docela rád, že se takto najde cesta na to, aby se na to někdo 
podíval odborně a nějak se dlouhodoběji řešilo, co s těmi stromy dělat tak, aby tam ta náhradní 
výsadba zkrátka nechcípala. Chtěl bych jenom požádat nebo se zeptat, jestli by bylo možné pak do 
toho projektu nějak zapojit Technické služby, protože by bylo skvělé, kdyby ten substrát mohla třeba 
nějakým způsobem připravovat pro náhradní výsadbu naše městská společnost. Ještě jednou díky za 
to, že se tady přistupuje k té zeleni inovativně. Děkuji. 

Ing. Hrbková 
Je tady ideový záměr takový, že produkty z kompostárny by se míchaly s těmi místními surovinami 

a ten substrát prostřednictvím Technických služeb byl využíván i při dalších výsadbách ve městě. Je 
zde předpoklad, že ta produkce by byla větší, než je městská potřeba. Je to docela dobře 
obchodovatelný materiál, takže do budoucna tady vidíme to využití poměrně veliké. 

Mgr. Rosenbergová 
Už jsem to tady po sobě vyluštila, substrát bylo to slovo, několikrát tady zaznělo. Tady několikrát 

zaznělo, že ten substrát nemáme, nikdo u nás ho nevyvíjí a je velmi důležitou součástí toho projektu. 
Tak jsem to pochopila. Podle toho harmonogramu ale my budeme kácet stromy půl roku před tím, než 
je konec toho termínu nebo limitu, kdy má být vyroben ten substrát. Co když tedy ten substrát se 
nevyvine. Co budeme dělat? Ohrozí to ten projekt? Nevysadíme tam stromy? Dáme tam nějaký dobrý 
český hnůj, nebo jaký smysl bude mít ten projekt potom? 

Mgr. Korytář 
Paní kolegyně Rosenbergová, kdybychom tam dali hnůj, tak bychom to akorát pohnojili. A to 

doslova a do písmene, protože … 

Mgr. Rosenbergová 
To tak bývá. 

Mgr. Korytář 
Protože to by těm stromům dobře neudělalo. Ale skutečně, tam se nemůže dát hnůj. Druhá věc je, 

kdyby se substrát nevyvinul, tak by to byl samozřejmě problém v tom projektu. Žadatel projektu, 
respektive lead partner, v tomto případě by musel poskytovateli dotace zdůvodnit, z jakých důvodů se 
tak stalo a poskytovatel dotace by buď ty důvody uznal za relevantní, nebo ne. Ale nepředpokládám, 
že by se tady toto stalo. Ale takové riziko je u každého projektu a u každé aktivity. Stačí takto? 

Mgr. Rosenbergová 
Takže to riziko tam je. 
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Mgr. Korytář 
Ano, ale to riziko je více méně u všech projektů a u všech aktivit. 

Mgr. Rosenbergová 
A máme připraveno nějaké náhradní řešení, aby tam nezůstaly jenom ty vykácené stromy? 

Mgr. Korytář 
Kdyby se stalo to, že ten substrát nebude, takhle, nepředpokládám, že by ten substrát nebyl vůbec 

vyvinut, on vyvinut asi bude, to riziko je, myslím si, minimální. Maximálně by tam mohla nastat 
nějaká technologická chyba, ale tady si myslím, opravdu, že to je spíš jenom teoretické riziko než 
praktické.  

Mgr. Rosenbergová 
Počkejte, tak je vyvinut nebo není vyvinut? 

Mgr. Korytář 
Kolegyně Hrbková vám na to odpoví. 

Ing. Hrbková 
Míchání substrátu se zakládá na běžných technologiích. To znamená, že vesměs jsou známy prvky, 

ze kterých se substráty míchají. Jde o to je správně namíchat vůči tomu prostředí, a pokud mají být 
z místních surovin, tak je potřeba samozřejmě udělat analýzu i těch surovin a potom teprve ten 
substrát namíchat. Ale jakoby technologie vývoje substrátu je úplně stejná u všech substrátů, ať se 
jedná o kterýkoliv. Tady jde o tu práci analytickou, jak na tom stanovišti, tak na těch surovinách, které 
jsou v místě k disposici, chemické analýzy, a potom dojde k namíchání těch substrátů ve správném 
poměru surovin. 

Mgr. Rosenbergová 
Takže budeme za 2 miliony míchat substrát. 

Mgr. Korytář 
Ne, paní Rosenbergová, vy to trochu shazujete. Já se to pokusím … 

Mgr. Rosenbergová 
Já to neshazuji, já chci jenom vědět, o čem ten projekt je. Pokaždé, když se na něco zeptám, 

dostanu odpověď, ale za chvíli tu odpověď vyvrátíte a řeknete úplně něco jiného. Tak mě to opravdu 
už není jasné. 

Mgr. Korytář 
Dobře, tak já zkusím odpovědět a pak půjdeme na další dotaz. Nevím, jestli sem patří zrovna 

odborná problematika substrátu, na jednání zastupitelstva, ale klidně si to pojďme dát. Nevím, jaké 
máte zahradnické zkušenosti, ale substráty, respektive jejich kvalita je důležitá už jenom z toho 
hlediska, o jaký strom nebo keř se jedná. Např. rododendron potřebuje určitý specifický typ substrátu 
a potom prosperuje, dobře roste. Vřes je to samé. Pokud tam dáte příliš vápna, tak ty keře odejdou 
a nebudou tam žít. To je jedna věc.  

Druhá věc, ten substrát by měl být vhodně zvolen i s ohledem na podloží, které tam je, s tím, že ten 
substrát může doplnit prvky, které v tom podloží chybí tak, aby ten strom, když tam potom žije, tak 
aby měl dostatek kvalitních živin a byl odolnější vůči tomu extrémnímu prostředí, které tam může 
vzniknout z toho, že je tam např. velká doprava.  
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Další problém je, ve chvíli, kdy se na tom stanovišti solí, tak ten substrát můžete namíchat tak, aby 
dokázal odolávat tomu zvýšenému náporu soli a ty stromy netrpěly nedostatkem výživy. Já bych, 
myslím, už asi tímto ukončil ten exkurs do problematiky substrátu a navrhuji, abychom se k tomu, 
když tak, sešli někdy osobně. Můžeme na to vzít nějaké odborníky a můžeme si tuto problematiku 
vysvětlit.  

Mgr. Rosenbergová 
Pane kolego, jednu velkou pochvalu za to, jak rozumíte substrátům, a myslím si, že by možná pro 

město bylo levnější, kdybyste to míchal, vy. 

Mgr. Korytář 
Perfektní nápad. Děkuji za tuto nabídku nebo tento názor. Já to zvážím a můžeme jít na další dotaz, 

který má připraven pan kolega Gábor. 

Bc. Gábor 
Děkuji. Jaksi očekávat, že navrhneme my opoziční zastupitelé řešení za 7 dní, to je nefér, tohle nám 

tady doporučovat, abychom něco takového navrhli. Prostě to je nereálné. Druhá věc, já jsem se byl ve 
Vítězné ulici podívat a pro tuto lokalitu vidím takovouto aktivitu jako iracionální. Mně to tam zelené 
připadá dostatečně. Za 2,1 mil. korun, víte, za 2,1 mil. korun tam vysadit 15 – 20 stromů, v takovéto 
zelené lokalitě, kde tedy jako je strom, kam se podívám, tak mi připadá skutečně jako iracionální 
a můžeme se smát, samozřejmě, ale myslím si, že takovouto péči by si zasloužili občané v jiných 
čtvrtích Liberce a ne v Lidových Sadech. Upřímně.  

Mgr. Korytář 
Tak já děkuji za názor. Aha, ještě tam něco je, pardon, já jsem myslel, že už končíte. Omlouvám se. 

Bc. Gábor 
Já jsem zvyklý. Klidně mi to můžete i vypnout. 

Mgr. Korytář 
Ne, povídejte. 

Bc. Gábor 
Mě by zajímalo, jestli třeba někdo nezkusil zavolat do nějakého většího zahradnictví, zda nám 

nenabídnou nějaké levné řešení. Jestli to někdo neumí už řešit. Předpokládám, že se s touto situací 
setkávají profesionální firmy. 

Mgr. Korytář 
Mohu na to odpovědět, pane kolego, hned. Samozřejmě to levné řešení existuje. Levné řešení se 

tam dá udělat za pár tisícovek, že tam nasadíte malé jednoduché stromečky, které tam budou žít. Ty za 
pár tisícovek by tam nebyly ani moc dlouho, protože je někdo rychle zlomí. 

Bc. Gábor 
Ne, pane náměstku, já mluvím o tom, zda jsme oslovili nějaké seriózní větší zahradnické firmy, 

nejenom z našeho města, ale třeba i z Prahy nebo z Ostravy, zda si s tímto problémem neumí poradit? 

Mgr. Korytář 
Pane kolego, myslím, že jsme je asi neoslovovali, ale ještě jednou zkusím vysvětlit, o co tady jde. 

Na nás se obrátil německý partner, který má projekt, který dělá s Univerzitou Jana Evangelisty 
Purkyně v Ústí nad Labem. Hledali další město, které by do toho chtělo jít. Nám to přišlo, že to je pro 
město výhodné, protože za tolik peněz, které my do toho dáme, bychom tyto, nebo za takto málo 
peněz, bychom to, co uděláme v tom projektu za městské peníze, neudělali. To znamená, není tady 
jenom ten rozměr, že se někde vysadí nějaké stromy, ale je tam spousta dalších přidaných hodnot. 
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Bc. Gábor 
Pane náměstku, to je právě to, kde se právě rozcházíme v názoru, mně připadá jako iracionální 

v Liberci, to je město, které je poměrně dost zelené, stromy máme na každém, nebo téměř na každém 
kroku, řešit tuto problematiku. Mně by vůbec nepohoršovalo, kdyby v této lokalitě ty stromy byly 
o dva tři metry dál. Opravdu ne a těch tam je opravdu dost, těch stromů. Já jsem se tam skutečně včera 
byl podívat. Takže já bych byl nerad, abychom dělali jenom projekt pro projekt a abychom čerpali 
peníze jenom kvůli našim partnerským organizacím. To se na mě nezlobte. To mi nepřipadá seriózní 
vůči občanům Liberce.  

Dále bych se rád zeptal, jestli jsme oslovili nějaká další větší města v České republice. Jestli třeba 
oni už nemají vymyšlené řešení pro takovou problematiku. Abychom nezkoumali vyzkoumané. Třeba 
to umí, třeba to neumí. 

Ing. Hrbková 
Pane Gábore, já si dovolím odpovědět. Neznám firmu v České republice, která by tímto způsobem 

uměla vysazovat dřeviny v městském prostředí. Neznám firmu v České republice, která by se zabývala 
vývojem substrátů tak, že přijedou na místo, odeberou vzorky, udělají chemické analýzy těch vzorků 
i těch surovin, které jsou k dispozici a namíchali nám substrát na míru.  

Bc. Gábor 
A kdybychom třeba oslovili Vysokou školu chemicko-technologickou v Praze, tak toto jednoduché 

řešení by nám možná udělali za pár desítek tisíc korun a nemusíme to zkoumat, ale … 

Ing. Hrbková 
My jsme oslovili Univerzitu Jana Evangelisty Purkyně, město Drážďany, které s tím má dlouholeté 

zkušenosti. Není to české město, asi bohužel, ale je to velké město a zkušenosti s tím mají. 
Dlouhodobě obdobné systémy a substráty používají, stromy tam vegetují, neodcházejí jim tam ty 
náhradní výsadby po pěti letech. Co se týká té lokality, možná se vám zdá, že je dost zelená, nicméně 
jsou to historické aleje, které se musí vysazovat. Jsou to významné krajinné prvky. Pokud ty dřeviny 
odcházejí, my máme ze zákona povinnost je nahradit. To, že máte názor, že by tam neměly být anebo 
měly být jinde, tak to bohužel ze zákona nejde. 

Bc. Gábor 
Já jsem neřekl, že by tam neměly být. Já jsem řekl, že se mi zdá ta čtvrť dostatečně zelená 

s dostatkem stromů a že by možná uvítali občané v jiné části Liberce tuto pomoc a pouze jsem 
upozornil, aby to nebyl projekt pro projekt, aby to nebylo čerpání peněz jen kvůli našemu partnerovi. 
Sama jste před chvílí řekla, že v Drážďanech si s tím umějí poradit. Jestli jsem dobře slyšel. Takže já 
se v tom projektu opravdu ztrácím a prosím vás ještě jednou, já si myslím, že v Liberci máme dostatek 
zeleně, naopak máme ji takové množství, že nejsme schopni se o ni dostatečně starat v některých 
místech a moje poslední otázka zní, kdo bude vlastníkem patentu případně na ten substrát? 

Ing. Hrbková 
Předpokládám, že bude v rámci projektu předán projektovému partnerovi, kterým je SML. Jak jsem 

říkala, chceme s tím dále nakládat při vývoji substrátů. 

Bc. Gábor 
To by bylo dobré prověřit, protože pokud nebudeme vlastníkem toho vyzkoumaného patentu, když 

už za to dáme ty dva miliony, i dotační peníze jsou peníze a dva miliony je strašně moc peněz pro mě, 
tak prostě já si myslím, že minimálně bychom měli být alespoň vlastníkem toho patentu a to je docela 
důležitá věc, na kterou bychom si měli umět odpovědět. 
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Mgr. Korytář 
Perfektní. Tak já děkuji panu Gáborovi za podnětné náměty a předávám slovo panu kolegovi 

Berkimu. 

Mgr. Berki 
Dobré odpoledne. Já jsem se původně chtěl odhlásit, protože jsem měl pocit, že otázky byly 

zodpovězeny, ale nakonec jste mi v tom zase udělali trošku guláš. S Ústím tedy jako respektive 
s UJEP přišel partner Drážďany nebo jsme je oslovovali my? Proč se na to ptám, tady je kontext té 
botanické zahrady. Předpokládám, že naše botanická zahrada takovéto věci řeší pro svou výsadbu, tak 
je otázka, jestli tím spolupracovníkem pro vývoj substrátu nemohla být naše botanická zahrada.  

Ing. Hrbková 
V rámci přípravy projektu systémy sídelní zeleně jsme s projektovým partnerem otevřeli téma 

dřevin ve městě. Máme tady dlouhodobě problémy se starými dřevinami, jsou ve velmi špatném 
zdravotním stavu, protože v minulosti byla velmi významně zanedbána jejich péče. Nebyly prováděny 
kvalitní náhradní výsadby, to znamená, že nemáme uchycené ty dřeviny, které bychom do budoucna 
v tom prostoru měli, aby ty přestárlé nahrazovaly, a zároveň se nám začaly rozpadat kosterní dřeviny 
ve všech významných parcích v Liberci. Když jsme toto téma otevřeli, tak nám město Drážďany 
nabídlo možnost spolupracovat v rámci tohoto projektu, protože oni toto řešili cca před 20 lety. 
Vyřešili to způsobem, který jim tam funguje, a jak jsem tady zmiňovala, v České republice jsme 
obdobného partnera dlouhodobě nebyli schopni nalézt, proto jsme rádi přijali partnerství v rámci 
tohoto projektu.  

Mgr. Berki 
Děkuji, ale neodpověděla jste mi na mou otázku, proč tam jako partnerem pro vývoj substrátu 

nemůže být botanická zahrada ad1), a teď ad2) musím zopakovat, byť teda nerad, ale dotaz pana 
Gábora. Když ty Drážďany to umí, proč se prostě nepodělily o tu informaci? 

Mgr. Korytář 
To je trochu náročnější diskuse. Kolegyně chvilku počká. Vy se ptáte, proč našim partnerem 

nemohla být botanická zahrada? To je úplně jednoduché. Protože pak bychom na to nemohli získat tu 
dotaci z fondu Česko – Německé spolupráce a museli bychom to celé platit sami. To je jedna 
odpověď.  

Druhá odpověď, vy jste se ještě ptal, kdo první koho oslovil? Co vím já, tak první nás oslovil 
německý partner, který právě měl projekt, do kterého snad původně mělo být zapojeno město Ústí nad 
Labem. Ti tam mají v zastupitelstvu a vedení města nějaké problémy, takže nejsou příliš akceschopní. 
To znamená, oni se potom obrátili na nás, a my jsme řekli, ano, do tohoto půjdeme. Probíral se jeden 
projekt, to je ta sídelní zeleň a v rámci diskuse s partnerem se objevilo to, otevřela se možnost 
připravit ještě druhý projekt, proto předkládáme tento projekt. Ale s botanickou zahradou bychom ten 
projekt realizovat nemohli. Respektive mohli bychom ho realizovat tak, že bychom ho celý … 

Mgr. Berki 
Omlouvám se, ale my si stále nerozumíme. Já se neptám jako na partnera ve smyslu té projektové. 

To je mi jasné. Ale ptám se, proč jakoby ten, kdo bude vyvíjet ten substrát, musí být UJEP. Proč to 
nemůže být Botanická zahrada v Liberci, když je to pro stanoviště v Liberci. 

Mgr. Korytář 
Když za vámi přijde německý partner a řekne: „my, jako německý partner tady máme jednoho 

partnera, to je Univerzita Jana Evangelisty Purkyně a ještě vám nabízíme, že byste do toho mohli jít,“ 
tak asi je trochu složitější říct jim: „nezlobte se, vyrobte si vy svého partnera, my tam dáme někoho 
jiného.“ 
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Mgr. Berki 
Na to jsem se ptal paní náměstkyně před chvílí a ona říkala: „když jsme oslovili UJEP,“ tak jakoby 

proto jsem se teď orientoval v tom, kdo přišel s tím UJEP, ale to je jedno. Druhá věc se chci zeptat 
k tomu substrátu. Tam mě to totiž zaujalo z toho důvodu, že jestliže jdou do toho veřejné peníze, 
předpokládám, že je-li to výstupem, tak to složení pak bude veřejné, nikoli že bude chráněno nějakým 
patentem. 

Mgr. Korytář 
Tak to už je diskuse asi mezi panem Gáborem a vámi.  

Mgr. Berki 
Ale já se na to ptám, protože v tomhle bychom asi měli mít jasno, jak to bude se složením toho 

substrátu, jestli bude potom veřejně znám nebo jestli majitelem patentu bude UJEP a pak jsme 
investovali 2 miliony do toho, že někdo jiný má patent pro naše prostředí. 

Mgr. Korytář 
Mohu? Já tedy za chvilku jako předsedající dám návrh na ukončení diskuse, vzhledem k tomu, že 

se motáme trošku dokolečka. Nemyslím si, že úkolem zastupitelstva 100 tisícového města je řešit 
problematiku substrátu.  

Mgr. Berki 
Předkládáte projekt, tak, prosím, odpovězte na otázku. 

Mgr. Korytář 
Neměl jste slovo, nezlobte se, nechte mě, prosím, dopovědět. Tady možná došlo k nepochopení, 

v čem ten projekt spočívá. Ten substrát totiž musíte namíchat speciálně pro konkrétní danou lokalitu, 
dané stanoviště a dané podmínky. To není tak, že by se vymyslel jeden universální substrát, který se 
bude používat ještě všude možně někde jinde…. Ano, budeme si ho míchat sami, protože v rámci… 
Protože jste se ptal a ptal jste se na to, jak to bude s tou patentovou ochranou. Děkuji, pane Berki. Já 
teď ještě dávám návrh na ukončení diskuse, protože je tady ještě hodně přihlášených a točíme se už 
trochu dokola. Budeme tedy hlasovat nyní o návrhu na ukončení diskuse. Kdo chce ještě vystoupit, 
prosím, aby se přihlásil. Budeme hlasovat o návrhu na ukončení diskuse. Kdo je, prosím, pro?  

Hlasování č .  9  – pro – 17, proti  – 13, zdržel  se – 2,  návrh nebyl př i jat .  

Tento návrh neprošel. Budeme tedy pokračovat v diskusi o projektu, substrátech, patentech 
a dalších věcech, které s tím souvisí. Slovo má pan kolega Václavík. 

doc. Václavík 
Děkuji. Já jen začnu takovou formální věcí. Všiml jsem si, že přepočet kurzu tam je 26 korun za 

Euro, což už nebylo dva roky a podle informací ČNB to minimálně další rok nebude, možná je to 
jenom zbytečnost, ale asi bychom se měli držet toho, co je oficiální kurz a ten se pohybuje kolem 
27 korun. Ale to je jenom detail. Já nebudu už tady opakovat ty věci. Mně osobně ten projekt přijde 
jako projekt pro projekt, ale mám tady jeden důležitý dotaz. Ono se to možná týká i toho, jak tady 
probíhá ta diskuse. V jakých výborech a komisích se ten projekt projednával? Protože kdyby se 
projednával třeba v komisi pro životní prostředí nebo v projektu nebo ve výboru pro rozvoj, 
předpokládám, že celá řada těchto velmi specifických otázek o tom, jak se cosi míchá nebo nemíchá, 
tak by asi byla, asi by se jí předešlo, ale já jsem z toho materiálu nevyrozuměl, že by se v těch, 
řekněme, speciálních orgánech, nebo zvláštních orgánech, které si rada nebo zastupitelstvo zřizuje, 
toto projednávalo. Tak jestli by mi mohla být na to dána odpověď. 
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Mgr. Korytář 
Ještě k tomu kurzu. Ten kurz bude potom určen na základě metodického pokynu poskytovatele 

dotace. Ten my budeme muset dodržet. K těm komisím a výborům odpoví kolegyně. 

Ing. Hrbková 
Jestli se nepletu a já to ověřím a zašlu vám informaci e-mailem, tak jsme to projednávali na komisi 

životního prostředí. Projekt byl podpořen. Navíc jsem ten projekt představovala na tom bloku 
projektů, kdy to bylo, 14 dnů zpátky cca, kde k němu padaly dotazy, které byly zodpovězeny. Mě spíš 
překvapuje, jaký zájem je tady o dřeviny a substráty. Doufám, že tento zájem o veřejný prostor 
a veřejnou zeleň zastupitelstvu vydrží. Děkuji vám. 

Mgr. Korytář 
Děkuji. Pane kolego, máte ještě nějaký doplňující dotaz? 

doc. Václavík 
On ten zájem je proto, že v průměru jeden strom přijde na 105 tisíc, takže se ani nedivím, že ten 

zájem je takový. Ale jenom se chci zeptat, výbor pro rozvoj to projednával? Stačí písemně tu 
informaci mi dát, protože já tu informaci nemám. 

Ing. Hrbková 
Předpokládám, že výbor pro rozvoj a územní plánování toto neprojednával, protože to není ani 

projekt IPRÚ, ani žádný z projektů, které se tam projednávají.  

Ing. Zámečník 
Děkuji za slovo. Já jsem tady byl jmenován, tak cítím nějakou povinnost reagovat, i když 

samozřejmě zorientovat se s úplnou přesností v přeshraničních programech není jednoduché i pro 
mne. Co musím říct, to, že se zajímáte o stromy, je pochopitelné a určitě chvályhodné. To my tady 
všichni kvitujeme a přejeme si, aby stromy v Liberci, alespoň tedy jestli mohu mluvit za některé, aby 
stromy v Liberci byly udržovány. To vám nikdo nezazlívá a naopak je to dobře. Pokračujte, prosím.  

Druhá věc je ovšem, jakou strategii máte v získávání dotačních prostředků. Ta ovšem z té 
předložené žádosti není patrná, mně třeba. A to z toho důvodu, že tento projekt opravdu je přihlášen 
do priority č. 2, přeshraničního programu, jestli to tak je, mi potvrďte jenom kývnutím, a do stejné 
priority č. 2 je přihlášeno i kino Varšava. Do stejné priority byla přihlášena i sídelní zeleň, do stejné 
priority budou např. dále přihlašována další protipovodňová opatření, která se plánují v přeshraničním 
prostoru. Plánujeme další projekty na ochranu např. proti neofytům, to znamená invazním rostlinám. 
Jsou zde připravovány další projekty na zalesňování Jizerských hor a potom tedy… Promiňte, já svůj 
čas nevyčerpal. Potom tedy je otázky na vás, jakožto na ekology, jakým způsobem máte priority 
v těchto projektech. Jestli opravdu vývoj čehokoli, ať už to může být užitečné více či méně, to my 
nedokážeme posoudit, ale jestli tedy řadíte tento projekt před kino Varšava a i před Technopark, což 
jsem pochopil, je vlajková loď ANO, vašeho koaličního partnera, anebo jestli to řadíte jinam. Můj 
dojem, jaký mám můj dojem já z toho, já mám dojem, tak, jak jste říkali, že za vámi přišel německý 
partner, no můj dojem je, no bodejť by nepřišel. Měl drahý projekt a potřeboval nutně víc partnerů, 
aby v průměru na jednoho partnera se to zefektivnilo. Protože město Liberec tam nežádá mnoho. 
80 tisíc Euro. To opravdu není mnoho. To by stálo za to, ale ti ostatní dohromady žádají skoro 
o 1,5 milionu Euro, tak já to při hlasování u sebe zohledním tak, že já tento projekt nemohu podpořit 
z toho důvodu, že si myslím, že je daleko více zajímavějších projektů města Liberce do tohoto 
přeshraničního projektu, programu. Děkuji. 

Mgr. Korytář 
Tak já myslím, že ta politická vůle už začíná být zcela jakoby jasná. Škoda jenom, že to trvá tolik 

času. Možná, já bych tady zkusil ještě jednou říct, jak došlo k těm projektovým jednáním. Německý 
parter nás oslovil s tím projektem, který se týkal sídelní zeleně. Tam byl partnerem UJEP. My jsme se 
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na tomto projektu dohodli a v rámci diskusí s naším projektovým partnerem, tady paní kolegyně 
Hrbková, ji napadlo, jestli bychom nemohli udělat ještě nějaký projekt, který by nám pomohl se 
stavem stromů, které tady jsou často v nedobrém prostředí. Německý partner na to zareagoval 
pozitivně. Řekl: „ano, toto bychom s vámi rádi dělali, protože tam máme nějaké zkušenosti,“ takže se 
vytvořil ještě druhý projekt, který nás ve svých výsledcích vyjde levněji, než kdybychom to museli 
dělat sami. Protože by to bylo mnohem dražší než těch 210 tisíc, co se tam všechno má dělat. Ptal jsem 
se ještě paní Ing. Noswitz, jak je to s tou konkurencí těch projektů? Nemělo by tam být, že se jedná 
o jiné podopatření, jiný balík peněz. Můžeme si ještě potom popovídat. Možná je to trochu … pan 
Zámečník ještě. 

Ing. Zámečník 
Já vám mohu říci, že kino Varšava bylo přihlášeno v momentě, kdy už kulturní dědictví bylo 

vyčerpáno předloženými projekty, už byl převis. Takže kdybychom to měli brát tímto pohledem, tak 
na kino Varšava ani na LVT se nedostane. Je možná realokace z jiných podopatření na kulturní 
dědictví, ale ta nebude možná tehdy, pakliže rozfrncáme za 80 tisíc Euro, rozfrncáme 1,5 milionu do 
jiné… 

Mgr. Korytář 
Pane Zámečníku, nezlobte se, ale toto co tady říkáte je za prvé demagogie a za druhé logický 

nesmysl. Protože i když my bychom tento projekt nepodali, tak tím vůbec neovlivníme to, jestli další 
města, další žadatelé, univerzity, neziskové organizace, nepodají další desítky projektů do těch jiných 
podopatření. Takže tu konstrukci, kterou se tady snažíte vytvořit, musím označit jako za 
demagogickou a nesmyslnou.  

Co se týče toho, že jsou tam vyčerpané peníze, ani v tomto si myslím, že nemáte pravdu. To, že 
jsou tam podané projekty v nějakém objemu, který v současné době převyšuje alokované peníze, je 
pravda, ale zároveň je pravdou to, že ty peníze nebyly ještě rozděleny na konkrétní projekty. Takže to, 
které projekty budou vybrány a na koho se dostane a nedostane, je otázka dalších jednání. Např. 
dalších jednání toho řídícího výboru. Já bych byl rád, kdyby jako odborník na dotace jste dával ty 
informace přesné a nezavádějící. Děkuji.  

Ing. Červinka 
Pane náměstku, já mám nejdříve dva dotazy, na které bych poprosil postupně odpověď, a pak ještě 

nějaké vyjádření. Já se zeptám buď vás, nebo paní náměstkyně Hrbkové, jestli to je tedy opravdu tak, 
jak vy jste to teď před chvílí prezentoval a možná jsem to špatně pochopil, že ten prvotní motiv ze 
strany města byl ten, že jsme chtěli řešit problematiku těch umírajících stromů na těchto lokalitách. 
Proto jsme se obrátili na ty Drážďany, jako na našeho partnera, se kterým spolupracujeme teďka, 
a vzniknul z toho tento projekt. Je to tak? 

Ing. Hrbková 
Dá se říct, že ano, protože jsme se sešli k těm systémům sídelní zeleně a já jsem nadhodila to téma 

městských stromů, protože s nimi je problém a hlavně nám umírají i ty nové náhradní výsadby. 

Ing. Červinka 
A nějakým způsobem tu problematiku řešit nějak jinak jste se pokoušeli?  

Ing. Hrbková 
Zapracovali jsme na kvalitě výsadbových materiálů i na kvalitě náhradních výsadeb obecně, 

nicméně pro takto významné prostředí a historickou alej, která je zároveň významným krajinným 
prvkem a měla by zůstat i do budoucna, to obecné řešení nestačí. A jak už jsem zmiňovala, ano, dělala 
jsem si rešerši, v rámci České republiky obdobná opatření jako přinášejí z těch Drážďan, nejsou. 

 
 



  Strana 18 (celkem 67) 

Ing. Červinka 
Dobře, mluvíte o nějakém speciálním řešení, neexistují obecná řešení, využili jsme tedy pro to 

nějaké naše vnitřní zdroje? Které máme tady v Liberci? Kam směřuji, ten vnitřní zdroj je skutečně pan 
ředitel botanické zahrady, pan doktor Studnička. Zeptali jsme se toho Studničky, jestli nám s tímto 
umí pomoci? 

Mgr. Korytář 
To je jednoduchá odpověď. Nezeptali, ale já osobně si nejsem vědom toho, že by pan Studnička byl 

schopen tento problém vyřešit. Pokud ano, tak se musím zeptat … 

Ing. Červinka 
Možná by bylo dobré se ho na to zeptat … 

Mgr. Korytář 
Pane Červinko, pak se musím zeptat, proč se na to pana Studničky někdo nezeptal už v minulých 

20 letech a proč se už to tedy neřešilo?  

Ing. Červinka 
Dobře, já jsem přesvědčen o tom, že v mnoha případech se to nějakým způsobem řešilo. 

Mgr. Korytář 
Dobře. Můžeme udělat to, že se pana Studničky zeptáme ještě ex-post a pokud pan Studnička, 

abych vám vyšel vstříc, pokud pan Studnička řekne: „ano, toto umíme udělat jako botanická zahrada 
levou zadní, uděláme to za 150 tisíc, ještě na tom ušetříte,“ tak můžeme tuto projektovou žádost 
stáhnout, říct našemu partnerovi, nezlobte se, ale my jsme našli efektivnější řešení, a ten projekt se 
nemusí realizovat. Takže ano, vzneseme dotaz na pana Studničku, zda by dokázal nám v tomto vyjít 
vstříc a zda uděláme společně nějaké lepší řešení. Jste spokojen takto? 

Ing. Červinka 
Určitě za to budu rád, ale proč k tomu směřuji. Vždyť jste tady mluvil o tom, že jste hledali 

ekonomicky nejvýhodnější řešení, ale tohle mně přijde jako první věc, kterou bych udělal, pokud budu 
hledat nějaká ekonomicky nejvýhodnější řešení. Využití vnitřních zdrojů. Ok, nepovedlo se, nezeptali 
jste se, je to chyba, která je lidská. Já tomu rozumím, ale jako ekonomicky nejvýhodnější řešení se to 
považovat nebude.  

Další věc, kterou k tomu mám je to, že pan Korytář nám tady v podstatě řekl, o co tady jde. Jde 
tady o to, že někdo chce vyčerpat z fondu EU 1,5 mil. Euro. Vážení, to je přes 40 mil. korun na to, že 
se tady pro 4 města namíchají substráty a vysadí se 60 stromů. Nepřijde vám to šílené? Mně to tedy 
šílené přijde. Nezlobte se na mě, je to tak. A o variantách, po kterých jste, pane náměstku, volal, které 
tady máme nějakým způsobem navrhovat, já ji navrhuji. Zeptejme se ještě nejdříve někde jinde, jestli 
to neumíme udělat levněji a myslím si, že i kdyby to město nakonec stálo o pár desítek tisíc víc, tak je 
to pořád ekonomičtější řešení, než jít do projektu za 40 mil. korun, ze kterého vypadnou 4 substráty 
a 60 stromů. Vážení, to je šílenost. 

Mgr. Korytář 
Panu Červinkovi poděkuji za sdělení stanoviska k evropským dotacím. Já osobně byl bych rád, 

kdybyste to stanovisko měl konzistentní v minulosti, když město čerpalo různé evropské dotace. To 
jsem vás nikdy neviděl … 

Ing. Červinka 
To jsem čekal, pane náměstku. 
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Mgr. Korytář 
To jsem vás nikdy neviděl, že byste se tady takhle rozčiloval a věřte, že bych vám dokázal ukázat 

dotace, které možná by také vzbuzovaly nějaké dotazy. A ještě k tomu, jestli jsme udělali chybu nebo 
ne. Dovolím si vás upozornit, že kolegyně Hrbková je vystudovaná zahradní architektka. Já jsem 
vystudovaný ekolog. Výsadbou a pěstováním stromů jsem se i profesně zabýval a z naší znalosti 
situace si myslíme, že lepší a efektivnější řešení neexistuje. Ale pro váš a náš klid se pana Studničky 
zeptáme. Na 99 % jsem si jistý, že on lepší řešení nedokáže zajistit a navrhnout. Ale uděláme to, 
abychom to měli černé na bílém. Ještě kolegyně Hrbková chce reagovat. 

Ing. Hrbková 
Já bych možná doplnila, proč jsme se neobrátili na botanickou zahradu. Nevím o tom, že by se 

botanická zahrada věnovala výzkumu a vývoji substrátu, výzkumu a vývoji stanovišť a výzkumu 
a vývoji místních surovin. To je důvod, proč jsem se na ně neobrátila. Napadla mě Vysoká škola 
chemicko-technologická, protože ta se tímto zabývá. Nicméně vzniklo to tak, že já jsem našemu 
německému partnerovi v jiném projektu řekla, máme tady problém se stromy. Oni řekli: „my máme 
ekologický institut, vyřešili jsme to před 20 lety, funguje nám to dobře, pojďme zkusit, jestli to nebude 
fungovat i u vás.“ Tak proto jsme k tomu přistoupili. Já nevím, co je na tom nepochopitelného. Byla to 
příležitost, kterou jsme využili a chceme se pokusit, aby zastupitelstvo podpořilo tento projekt. 
Abychom měli nějakou možnost spravovat tu zeleň ve městě lépe. Já také neříkám, že se jedná 
o kdejakou alej. Já říkám, že se jedná o alej na Zlatém kříži. Je to druhá nejvýznamnější po 
Masarykově aleji. Možná ještě 8. března, to bych se hádala, k tomu zámku, to je tedy také alej, která 
by si zasloužila něco s ní udělat, protože dneska jsou tam 3 stromy a nevnímáte, že tam nějaká alej ke 
vstupu k zámku je. A to jsou hodnoty, které to město má a má je mít po minimálně stovky let, a proto 
je potřeba v těchto místech udělat taková opatření a ty výsadby takovým způsobem, aby tam ty stromy 
těch 100, 200 let být mohly. Protože v Liberci se nám dožívají dřeviny maximálně 80 let věku 
a degradují.  

Mgr. Korytář 
Tak já bych předal, ano, slovo má pan Červinka ještě.  

Ing. Červinka 
Paní náměstkyně, mně přijde opravdu hodně zvláštní, že jako vystudovaný zahradní architekt 

nevíte o tom, že se Botanická zahrada Liberec zabývá výzkumem a vývojem substrátů. Vždyť to není 
o ničem jiném. Botanická zahrada jako opravdu a pan Studnička speciálně, je odborníkem na tyto věci 
a myslím si, že by stálo za to, se ho na to zeptat. 

Mgr. Korytář 
To máte do značné míry možná asi pravdu, ale zase on asi není substrát jako substrát. Je něco 

jiného, když máte substrát pro zahradnickou výrobu, něco jiného jsou substráty do botanické zahrady 
pro subtropické rostliny a něco jiného jsou substráty pro stromy v extrémním prostředí. To jsou jenom 
trochu rozdílné věci. Já už bych … 

Ing. Červinka 
Tak budeme mít zlatý substrát. 

Mgr. Korytář 
Perfektní, tak děkuji panu Červinkovi. S technickou se hlásí pan kolega Baxa a poprosil bych, aby 

se připravil další odborník na substráty, výsadby stromů, dotace, kterým je paní kolegyně Tachovská. 

PhDr. Baxa 
(Technická) Já bych jenom chtěl požádat, jestli bychom mohli nějak dodržovat, nebo požádat vás 

jako předsedajícího, abychom dodržovali nějaký časový plán. Protože na 30 bodů a na časový plán 
zastupitelstva do 22 hodin vychází asi 14 minut v průměru na projednávání každého bodu. Chápu, že 
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některé body jdou rychleji, ale tady řada diskutujících mluví výrazně déle, než je časový limit a pak se 
to ještě zvrhává v reakce na reakce, a bylo by dobré to nějak uspíšit. Věřím, že tato technická 
připomínka bude vzata v úvahu. Děkuji. 

Mgr. Korytář 
Já jsem se to snažil uspíšit návrhem na ukončení diskuse, ale většina zastupitelů chce diskutovat. 

Potom nám nezbývá nic jiného, než diskutovat. 

PhDr. Baxa 
Já bych možná požádal, jestli by tento návrh nemohl být zopakován. 

Mgr. Korytář 
Dobře, na žádost pana kolegy zastupitele Baxy budeme ještě jednou hlasovat o návrhu na ukončení 

diskuse. Můžeme hlasovat? Tak prosím, kdo je pro ukončení diskuse? 

Hlasování č .  10 – pro – 17,  proti  – 2,  zdržel  se – 2,  návrh nebyl př i jat .  

Většinová vůle zastupitelů je pokračovat v diskusi, to znamená, budeme pokračovat. Slovo 
předávám paní kolegyni Tachovské. 

Mgr. Tachovská 
Dobré odpoledne. Já bych jenom chtěla připomenout, že ve všech anketách, které si v předchozích 

letech nechávalo zpracovávat buď město, nebo které dělaly různé neziskové organizace, vyplynulo, že 
lidé, přesto že město je obklopeno přírodou, vnímají v centru nedostatek zeleně. Asi nikdo z koalice 
nečeká, že někdo z opozice pochválí paní náměstkyni Hrbkovou. Ale shazovat, kritizovat, hledat hnidy 
a bojkotovat něco tak ve skrze pozitivního, jako je péče o takto kvalitní a cennou zeleň v centru města, 
to mi přijde smutné a ostudné. 

MUDr. Absolonová 
Budu se snažit hodně stručně. Chtěla jsem v reakci na pana kolegu Gábora o tom, že je tady zeleně 

dost, asi není, protože už v analýze IPRM to tak vyjádřeno nebylo. Tam bylo naopak psáno, že té 
zeleně je málo, byť to tak opticky nevypadá.  

Dál k botanické zahradě. Skoro bych si myslela, že spíš těm substrátům se věnovat asi nebude, 
protože většinou zařízení kráčí za svým ředitelem a pan Dr. Studnička je specialistou na masožravé 
rostliny. Celkem dost uznávaným odborníkem v tomto ohledu.  

Potom ještě o tom, jak tady kolegyně Tachovská říkala o té kvalitní zeleni ve Vítězné, tak já s ní 
tentokrát budu docela v rozporu. Tam jsou některé stromy ošetřeny velmi hanebným způsobem. Jejich 
vyhnilé dutiny jsou zatlučeny střešní krytinou a to už je takto několik let. Podobným způsobem se 
přistupovalo k výsadbě zeleně před třemi, čtyřmi roky v lokalitě Mozartova, Dvořákova, kde se do 
betonových koryt, kde bylo 20 cm hlíny, sázely stromy, když byla regenerace ulic a těch alejí v té 
lokalitě kolem Lesní. A myslím si, že nebýt paní náměstkyně Hrbkové tehdy, tak i tam ty stromy zase 
zhynou, protože ona na poslední chvíli to tam…, se jí povedlo ten stav změnit. Tak to jenom jsem 
chtěla připomenout to, jak se k zeleni přistupovalo v minulém období nebo v minulých letech a jsem 
ráda, že ten trend se trošku obrací, i když tady to vypadá, že je to za hodně peněz, ale myslím si, že je 
konečně potřeba nějak k alejím obecně prostě zaujmout nějaký přístup pozitivní. Vím, že ta Vítězná se 
neřešila roky. Stále se to svádělo na sítě, svádělo se to na budování vnitřního městského okruhu a na 
ledacos. Konečně se v té lokalitě bude něco dělat. Děkuji. 

Mgr. Marek 
Dobrý den, já bych navázal na pana Červinku, který upozornil na to, a to bych rád zdůraznil, jedná 

se o projekt ve výsledku o 40 mil. korun. Jedná se o veřejné peníze. Veřejné peníze v celé výši proto, 
protože, jsou to evropské peníze, tím pádem i naše. Protože mám povědomí o výzkumně vývojových 
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projektech, které různé výzkumné instituce zde na Liberecku podávají, tak si troufám říct, že se zařadí 
do první desítky výzkumně vývojových projektů. Nepřijde mi úplně smysluplné, abychom se podíleli 
na vývoji ať už substrátu nebo sázení 60 stromů za 40 mil. korun. Obávám se, že to bude stejně dobře 
hodnocený projekt, jako zvedací železniční most v Kolíně, který se nikdy nezvednul.  

prof. Šedlbauer 
Dobré odpoledne. Ta diskuse tady opravdu překvapuje. Je v ní hluboké nepochopení. To není přeci 

projekt na to, aby se vysadilo za 2 mil. 15 stromů. Je to normální projekt aplikovaného výzkumu. A ty 
se nehodnotí podle toho, kolik se tam naseká těch nových výsadeb nebo kolik se vyrobí nějakých 
výrobků, ale podle toho, jak jsou inovativní. Co přinesou za budoucí úspory. Takhle byste mohli 
jednoduše zabít financování jakéhokoliv výzkumu základního i aplikovaného. Znám spoustu projektů 
za mnohem větší peníze, které se třeba v Jizerských horách dělají na úpravu mikroprostředí, kvůli 
tomu, aby tam ty stromy dokázaly přežít. A to je také extrémní prostředí. Cílem těch projektů není 
výsadba ani jednoho stromku, ale přesto jsou financovány a přesto je i ty organizace, které to tam 
vysazují, podporují dlouhodobě, protože se jim to prostě dlouhodobě vyplatí. Jelikož jde o projekty 
inovativní, které mají přinést nějaké nové řešení. A je podstata tohoto projektu. O tom, jestli ten 
projekt je smysluplný nebo není, jestli má tu hodnotu, jestli by to nešlo udělat laciněji, no, od toho 
slouží příslušní hodnotitelé, kteří k tomu mají vzdělání a kompetenci. Nechte to, s dovolením, na nich. 
Myslím, že se to úplně zvrhlo v jakousi ideologickou debatu, která postrádá racionální jádro. Jestli to 
nechcete podpořit, tak to prostě nepodpořte, protože se vám to nelíbí a nelíbí se vám paní náměstkyně 
Hrbková, pardon, nebo z jakéhokoliv jiného důvodu. Já to tak vidím. 

Mgr. Korytář 
Jenom ještě možná, nevím, kdo všechno jste měli možnost podívat se do té projektové žádosti. 

Tady opravdu je těch aktivit mnohem víc. Je tady mimo jiné víceleté pozorování vývoje stromů 
a podmínek v těch lokalitách. Je tady obsahové rozšíření, překlad a provázání databází a seznam 
uličních stromů města Drážďany, takže předpokládám, že Drážďany si v tom udělají nějakou velkou 
inventuru své zeleně. Je tady začlenění studentů a doktorandů. A ještě co jsem se díval, tak je tady 
jeden jakoby z výsledků toho projektu by měla být socioekonomická podpora rozhodování pro města 
k výsadbě stromů v extrémních lokalitách. To znamená, toto bych možná viděl jako nejvýznamnější 
přínos projektu. Přeloženo do srozumitelnější češtiny, to je to, co tady říkala kolegyně Hrbková. Pokud 
máte lokality, na které sázíte stromy a ty stromy vám tam odcházejí, takže vás to sice v tom jednom 
roce nestojí moc peněz, ale vy to tam sázíte stále dokola a ty stromy nejsou kvalitní, tak pojďme se 
nad tím zamyslet, jak bychom to prostředí mohli udělat tak, aby ty aleje mohly prosperovat. A to je 
věc, která bude využitelná určitě nejenom v Liberci. 

J. Čeček 
Dobré odpoledne. Já bych k tomu měl několik poznámek. Já sám o sobě se přiznám, co se týče mé 

osoby, že nejsem příliš ekologicky zaměřený, nejsem ani zelený a v rámci našeho uskupení Změny pro 
Liberec patřím asi k těm nejméně ekologicky založeným. Nicméně si na rozdíl od kolegy Gábora 
nemyslím, že ve městě je stromů dost. Myslím si, že ve městě není nikdy stromů dost. Neznám město, 
kde by bylo stromů tolik, že už tam nejsou žádné zapotřebí.  

Pak bych měl poznámku ke kolegovi Červinkovi, kterého pobuřuje a považuje za šílené, že se 
vydávají veřejné peníze na výsadbu stromů. Je to samozřejmě věc názoru, no tolik peněz, z veřejných 
peněz, našich evropských. Já se naopak domnívám a pobuřuje mě a považuji to za naprosto šílené, 
v tomto případě se vydávají veřejné peníze na výstavbu, nebo výsadbu, to znamená investice do 
veřejného prostoru zeleně. To je jedno, do čeho. Do zeleně. Mě pobuřuje daleko víc, pokud se 
vydávají veřejné peníze na financování soukromých projektů, které po umělé pětileté udržitelnosti 
připadnou pak soukromému objektu, který těch pět let tu udržitelnost jenom drží a pak si z toho udělá, 
co bude potřebovat. To pobuřuje spíš mě.  
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Úplně na závěr, obecně se říká o opozici, že je to hlídací pes demokracie. Já bych chtěl naší opozici 
vyslovit dík na tomto místě, protože opravdu do těch záměrů koalice střílí tvrdým plným kalibrem 
a jsem skutečně z toho velice překvapen. Pracujte tak dál. Je to vaše vizitka. 

Mgr. Korytář 
Tak třeba to uvidíme, jak jsme tady, jsme demokraté, diskutujeme, možná to dopadne tak, že nás 

opozice přesvědčí a zítra vyjdou články o tom, že město Liberec nebude žádat o peníze na obnovu 
aleje ve Vítězné ulici a že se vymyslí nějaké lepší řešení, to je jedna věc. K panu Červinkovi, nezlobte 
se, ale neodpustím si to, ještě jednu věc. Říkáte, že vás v minulosti taky jakoby různé věci rozčilovaly. 
Já si tady pamatuji, když jsem seděl na vašem místě, když jsme se bavili, a je to důležité, když jsme se 
bavili o tom projektu Centrum geotermální energie pro občany. Víte, o který projekt jde? A to jsem 
vůbec nevěděl, že byste řekl jediné slovo proti, že byste tady bouřil, nebo že byste dělal ty obličeje, 
jako děláte tady u toho projektu na ty stromy. To jenom ke konzistenci názorů některých zastupitelů. 
Děkuji. 

Mgr. Skřivánková 
Dobrý den. Já mám otázky dvě. Pan náměstek Korytář tady ve své diskusi zmínil, nevím, jestli to 

budu parafrázovat přesně „myslím si, že je to nejvýhodnější z ekonomického hlediska.“ Tak se chci 
zeptat, jestli jste zkoumali nějaké jiné možnosti z hlediska ekonomického, když si tedy myslíte, že toto 
je nejvýhodnější ekonomické hledisko a ekonomické řešení. To je jedna otázka.  

Další věc je, v průběhu té dlouhé diskuse jsem si tady našla, protože jsem hledala na internetu, 
vývoj substrátu, takže jsem si tady našla jenom, ale nestudovala jsem to, upozorňuji, Informační 
systém výzkumu experimentálního vývoje a inovací, kde jsou projekty, které by se na to naše možná 
i hodily, protože jeden je Řešení systému trvalé vegetace ve specifických podmínkách městské, 
průmyslové a zemědělské krajiny. Vypisovalo to Ministerstvo životního prostředí a příjemcem byl 
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví. Takovýchto projektů je tady 6, 
takže já bych se chtěla zeptat, jestli jste hledali i možnosti v rámci regionů, v rámci ČR, v rámci 
Českých ústředních orgánů nebo jestli toto je skutečně jenom jediná cesta. Děkuji. 

Mgr. Korytář 
Nevím, jestli chce kolegyně odpovědět, já jenom ještě k té diskusi. Dovolte, abych vám jenom 

uvedl takový příměr, který z mého hlediska jako do značné míry ekologa, odborníka na tuto 
problematiku, nebo alespoň částečného odborníka na tuto problematiku, se vám pokusí sdělit, v jaké 
úrovni já tady tu diskusi vnímám. Je to asi něco podobného, jako kdyby tady pan Gábor, který byl v té 
válce v Afganistánu, tak kdyby přišel s nějakým projektem, a já jsem mu začal říkat: „no, ale pane 
Gábore, vy tam chcete vyslat nějaké vojáky, ale teď tam je vojáků spousta, tak proč tam budeme 
posílat další vojáky?“ A pak bych mu tady začal tvrdit: „a nezkoumali jste to, kdybyste si vzali třeba 
jenom vzduchovky, jestli by to nestačilo?“ Tak jenom, víte co, to já vám jenom říkám, že ta úroveň 
diskuse z odborného hlediska je pro mě v této rovině. Protože tady mluví do značné míry laici, kteří 
o tom moc nevědí, a ztrácíme tím opravdu hodně času. Ale kolegyně vám odpoví, jestli jsme hledali 
nějaké řešení. Myslím, že už to tady v diskusi zaznělo. 

Ing. Hrbková 
VÚKOS Průhonice jsou partnerem v projektu. 

Mgr. Korytář 
Stačí takto, paní Skřivánková? Teď nevím, jestli jo. 

Ing. Hrbková 
Jde o to, že výzkumný ústav, který se tímto zabývá, je partnerem projektu, takže si myslím, že jsem 

otázku zodpověděla. 
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Mgr. Korytář 
Aha, takže to, jak jste vy říkala, ta organizace, která měla ten grant, tak ta bude spolupracovat i na 

tomto projektu. 

Mgr. Skřivánková 
Já jsem se jenom ptala na to, jestli jste zjišťovali jiné možnosti i z hlediska toho ekonomického 

nebo jestli na to existuje nějaké porovnání. Vy jste mi odpověděli, jak jste uznali za vhodné. Nemám 
další dotaz. 

Mgr. Korytář 
Dobře, ano. Tak ještě kolegyně Hrbková chce odpovědět. 

Ing. Hrbková 
Já jsem se informovala před tím, než tento projekt začal vznikat s Drážďanským partnerem, který 

nám nabídl řešení, o tom, jak zlepšit kvalitu vysazovaných dřevin, kvalitu té výsadbové technologie. 
Jsou to jednorázová řešení, která by nám např. na té Vítězné nepomohla. Takže tato jednorázová 
řešení jsme použili při normálních náhradních výsadbách a při takto náročné výsadbě takto důležité 
aleje už jsem potom přijala to řešení německého partnera a dál jsem nehledala jiného partnera, se 
kterým bychom mohli dělat jiný projekt. Už jsem to dál neřešila. 

Bc. Gábor 
Pane náměstku, tak pro upřesnění, já jsem sloužil v operaci Pouštní bouře a Pouštní štít a byli jsme 

součástí mezinárodní koalice 28 států, před 25 lety jsme osvobodili Kuvajt. Děkuji. Dále, další 
upřesnění. Vítězná ulice, aby věděli občané, o čem diskutujeme, Vítězná ulice je ulice, která vede 
směrem od Husovy ulice, od školy Husova směrem ke kasárnám kolem galerie, muzea. To znamená 
podle mého, v lokalitě, která je dostatečně zelená se spoustou stromů. Já jsem neříkal, pane Čečku, že 
ty stromy nejsou potřeba. Já jsem říkal naopak, ale že jsou možná vhodnější lokality. V průběhu svého 
příspěvku jsem několikrát zdůraznil, že si myslím, že v Liberci jsou lokality, které by si zasloužily 
více pozornosti, více další péče a více zeleně. Takže, prosím, nepodsouvejte mi, že já někde nechci 
nějaké stromy. Tady se to zdá prostě drahé. Jenom, pane náměstku, když už jsme u substrátu, mně 
nejde o substrát jako takový, ale o smysluplnost projektu za více než 2,1 mil. korun v Liberci. Celkově 
za 40 mil. korun, více jak 40 mil. korun. Myslím si, že z toho, co nám řekl pan Zámečník 
a mimochodem pana Zámečníka vnímám jako experta s dlouhodobou zkušeností na projekty 
přeshraniční spolupráce, tak jsou tady nebo se mi potvrzuje, že jsou tady projekty daleko 
smysluplnější a důležitější pro naše město, pro naše obyvatele. Proto tento projekt nepodpořím. 
Děkuji. 

Mgr. Machartová 
Děkuji. Já jsem se chtěla zeptat k tomu projektu na několik věcí. Něco už tady bylo zodpovězeno. 

Chtěla jsem se zeptat, jestli už jsou nějaké konkrétní vědecké osobnosti, které se budou na tomto 
výzkumu podílet. Jestli už jsou zřejmější a jasnější jména. 

Ing. Hrbková 
Já vám to z hlavy neřeknu. Děvčata tušíte tam vzadu?  

Mgr. Korytář 
Ale pokud nejsou, tak určitě budou, vzhledem k tomu, že tam bude partnerem ten výzkumný ústav. 

Ing. Noswitz, vedoucí oddělení získávání dotací 

Dobrý den, jenom jsem chtěla podotknout, že přímo vědecké osobnosti ještě nemáme, nevíme tedy 
přesně, ale z Výzkumného ústavu Silva Taroucy se nám určitě zapojí UJEP a z Drážďan také, ale 
konkrétní ještě nevíme. 
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Mgr. Machartová 
Dobře, děkuji. Já osobně vnímám stejně jako prof. Šedlbauer tento projekt jako výzkumný 

a nejsem schopná nastínit a vědět, kolik výzkumný projekt stojí, ale předpokládám, že je zpracovávali 
odborníci z toho výzkumného ústavu, kteří je také nadceňovali, jestli tomu dobře rozumím. Děkuji. 
Dále bych se chtěla zeptat, kolik celkově lidí se do projektu zapojí, jestli už je to zřejmé. 

Ing. Noswitz  
Já tedy v současné době ještě nevím. Nevím, jestli tady paní náměstkyně tuší nebo nevím. Mohu 

vám zodpovědět konkrétní dotazy přímo, co se týká alejí, k samotnému místu atd., ale v podstatě 
projekt jako takový jsem já osobně nepřipravovala. 

Mgr. Korytář 
Ono by asi záleželo na tom, jaké lidi myslíte, ale podle mě řádově to budou desítky, možná drobné 

stovky. 

Mgr. Machartová 
Proto se ptám, jestli už je jakoby reálná představa, kolik lidí bude na projektu za 40 mil., který je tu 

diskutován, jakoby spolupracovat. Takže nějaké desítky lidí. 

Mgr. Korytář 
Já bych si tipnul, víte co, to záleží, v jaké úrovni. Protože koordinátor projektu tam bude zapojený 

plně, ale pak budou třeba lidé, kteří budou třeba se účastnit některých konkrétních akcí. Má tam být 
nějaká odborná konference, takže myslím si, že ten dopad v různé míře bude řádově na stovky 
účastníků. I vzhledem k tomu, že je tam více partnerů. 

Mgr. Machartová 
Pak bych se tedy ráda zeptala, protože se v projektu hovoří o výměnných pobytech, jestli už 

existuje nějaké reálné číslo, nebo výměnných zkušeností, dobré praxe atd., jestli už je nějaké reálné 
číslo, kolik by takovýchto výměnných aktivit mělo proběhnout. Protože jsem to tam nikde nenašla. 

Ing. Noswitz  
Je to tam psáno v závěru, že by tam byl v podstatě jeden odborný seminář pro partnery, v podstatě 

pro pracovníky města Liberce. 

Mgr. Machartová 
Děkuji. Pak bych měla dotaz na pana kolegu Zámečníka, když hovořil o finanční náročnosti tohoto 

projektu, jestli finanční, protože on je odborníkem na ty zahraniční projekty, jestli finanční nákladnost 
tohoto projektu nemůžeme být dána i tím, že na západě jsou přeci jenom jiné finanční poměry 
pracovníků než v Čechách, proto ten projekt může být tak nákladnější? 

Mgr. Korytář 
Já bych poprosil, jestli chce pan Zámečník odpovědět, tak jestli bychom mu dali slovo. 

Ing. Zámečník 
Každá projektová žádost má ještě přílohy a to je detailní rozpočet. Ten my nevidíme. Nevidíme ani 

detailní rozpočet města, ale budiž, dá se to schvalovat. Ale nevidíme detailní rozpočet těch ostatních, 
takže jenom vidíme, že v personálních nákladech zhruba jde asi polovina, což znamená, 700 tisíc Euro 
jde do personálních nákladů. Nedá se říct, že to je třeba hodně. Technická univerzita má podobné 
projekty, kde polovina jde na docenty a profesory, ale co musím říct je, pan Korytář mi řekl, že 
hovořím demagogicky. Tady mám poslední na monitorovací výbor podklad a všechny projekty se řadí 
v prioritě dvě do jednoho listu. Ať už to je životní prostředí nebo kulturní dědictví. To znamená, že 
tento projekt bude stát úplně stejně na jednom listu, jako Varšava a možná, že ho i předběhne, protože 
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je velmi dobrý, jak říkáte. Když vám budeme věřit, možná těch 1,5 mil. bude schváleno pro stromy. Já 
to přeji Liberci ty stromy. 

Mgr. Korytář 
Dobře, já si tu informaci ještě ověřím, pokud jsem se spletl, tak se vám příště omluvím. Ale myslím 

si, že jsem se nespletl, ale ověřím si to. 

Ing. Hrbková 
Jinak tím, že přebíráme know-how a systémy toho německého partnera, tak vycházíme z jejich cen. 

Snažili jsme se je zohlednit na naše české poměry, ale protože se jedná o inovativní metody, tak, nebo 
metody, i to zařízení, tak ty ceny jsou odhadované a jsou zřejmě trošku vyšší, než bude potom ta 
realita. 

Mgr. Korytář 
Jinak ještě to, co jste se ptala, odpověď na vaši otázku, ano, ten nepoměr je způsoben i tím, že 

zkrátka v Německu jsou náklady, personální třeba speciálně, vyšší než u nás. 

Mgr. Machartová 
Pak bych se chtěla zeptat, nebo pokud by mi to mohl někdo prověřit, protože já stejně jako 

kolegové, byť já ten projekt shledávám jako zajímavý, vidím tu velkou hrozbu v tom, jestli si budeme 
vytvářet konkurenci směrem k dalším projektům. To je jediné, co mě na tom trápí. Ale čemu úplně 
tady nerozumím v rámci toho projektu a nechápu, co to vůbec v tom projektu dělá, když má řešit 
substráty a technické záležitosti. Tady je věta – prostřednictvím četných kontaktů v rámci realizace 
projektu dojde ke zboření mentálních bariér a k vytvoření porozumění a důvěry mezi jednotlivými 
subjekty. Já nerozumím tomu, jak jakoby technicky zaměřený projekt může bořit bariéry mentální. 
Tomu úplně nerozumím. Jestli by mi to mohli předkladatelé vysvětlit, protože z tohoto titulu mi přijde, 
že ten projekt bariéry bořit nemá. 

Ing. Hrbková 
No tak vidíte, že tady rozhodně nějaké mentální bariéry způsobil, a výsledkem tohoto projektu, 

pokud to bude fungovat, pokud nám to opravdu do budoucna ušetří peníze a přinese nám to krásné 
a zdravé stromy, tak si myslím, že ty mentální bariéry by mohl celkem cíleně vylikvidovat jako i ve 
větším společenství, než je tady zastupitelstvo města. 

Mgr. Machartová 
Já asi, když bychom se na to podívali takhle, ale tady se hovoří o tom, že právě v dnešní době, která 

je ovlivněna nově vznikajícími hranicemi, má bořit rostoucí bariéry. A já se domnívám, že jakoby na 
akademické půdě jsou bariéry pouze opravdu jakoby vědomostní a to, že jdeme za nějakým společným 
cílem. Domnívám se, že vůbec nespatřuji důvod, proč by tam tato věta měla být anebo pokud má řešit 
ještě projekt nějaké jiné sbližování, tak to tam není dál vysvětleno. 

Mgr. Korytář 
Dobře. My na to už asi reagovat nebudeme. Ještě nějaký dotaz?  

Mgr. Machartová 
Nemám dotaz. Já sama za sebe projekt podpořím, protože ho vidím jako smysluplný, ale ty bariéry, 

bourání bariér, to tam moc smysluplné nevidím. Děkuji. 

Mgr. Korytář 
Se třetím příspěvkem je přihlášen pan kolega Červinka. 
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Ing. Červinka 
Ano, třetí a slibuji, že bude poslední. Nejdříve musím zareagovat na tu demagogickou 

ekvilibristiku pana náměstka Korytáře. Ano, pane Korytáři, asi se shodneme na tom, že projekt Centra 
geotermální energie nebo jak se ten projekt jmenoval, nebyl zrovna z těch úspěšných projektů. Už 
jenom ten způsob té realizace, asi opravdu je odsouzeníhodný a já to klidně přiznám. Na druhou stranu 
ale výsledkem tohoto projektu, ať už jsou kolem něho okolnosti jakékoliv, tak je to, že nakonec na něj 
z veřejných prostředků nebyla vydána, pravděpodobně nebude vydána, ani koruna, ale máme tady 
opravený kostel, kdežto tady za zhruba stejné peníze budeme mít vysazených 15 stromů s velmi 
kvalitním substrátem. Ale byla tady řeč také o tom, že jste se nezeptali pana ředitele Studničky. Já 
jsem to tady v tom mezičase udělal. Já jsem mu zavolal, zeptal jsem se ho na to, kolik si myslí, že by 
něco takového mohlo stát a zda je schopná botanická zahrada něco takového pro nás vyvinout, jako je 
substrát, ve kterém v Liberci stromy vydrží. Tak pan Studnička řekl, naprosto bez problému, že ano, 
že to je velmi seriózní vědecká práce, on má velmi seriózní vědecký přístup. Zároveň mi sdělil, že je 
ve velmi úzkém kontaktu s drážďanskou botanickou zahradou a že spolu velmi intenzivně spolupracují 
a že s ohledem na to, si myslím, že je tady prostor i pro přeshraniční projekt, takže to je další věc. Ale 
ten jeho odhad nákladů se pohybuje někde mezi 300 – 400 tisíci pro všechna 4 města včetně výsadby 
stromů. Tak jenom abychom věděli, o čem se tady bavíme, jo? Je to asi tak sto násobek, o co se tady 
v tomto projektu žádá. To, že v rámci toho budeme provozovat cestovní kancelář a pár úředníků 
a vědců si bude vzájemně navštěvovat ta města, to je super. To, že se na tom budou možná podílet 
desítky a stovky lidí, tak možná, že toho substrátu bude hodně a bude potřeba hodně lidí s lopatami, 
ale jako já opravdu žádný přínos tohoto projektu nevidím. Možná, když oslovíte toho Studničku 
a vymyslí se nový projekt, který bude ve spolupráci s tou drážďanskou univerzitou, tak uděláte lépe. 

Mgr. Korytář 
Pane kolego, já se pokusím být konstruktivní. Jestli jsem porozuměl dobře vašemu sdělení, říkáte… 

Ing. Červinka 
Já jsem také konstruktivní. 

Mgr. Korytář 
To já nezpochybňuji. Jenom chci říct, jestli jsem dobře porozuměl vašemu sdělení, tak znělo, pan 

ředitel Studnička by dokázal ty aktivity ve všech 4 městech realizovat zhruba za 300 – 400 tisíc korun. 

Ing. Červinka 
Ne, to jste mi špatně rozuměl, pane náměstku. Já jsem se ho zeptal, kolik si myslí, že by mohlo stát 

vyvinutí substrátu pro ta 4 města a nějaké lokality pro výsadbu 60 stromů. Takto to je v tom projektu. 

Mgr. Korytář 
To je za 300 – 400 tisíc. 

Ing. Červinka 
Pan Studnička řekl, že jeho odhad a je od boku, teď prostě na telefon během před čtvrt hodinou 

říkal 300 – 400 tisíc. Je to o tom, samozřejmě, i kdyby to bylo dvojnásobek, tak je to pořád zhruba asi 
80krát méně, než je to v tomto projektu. 

Mgr. Korytář 
Dobře, jenom se ještě zeptám, součástí toho projektu je i výsadba minimálně 60 stromů, ta by stála 

kolik? 

Ing. Červinka 
Prosím? 
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Mgr. Korytář 
Že tam je ještě výsadba 60 stromů. 

Ing. Červinka 
On říkal i včetně výsadby. Že si myslí, že i včetně výsadby by se to mohlo vejít i do těchto peněz. 

Mgr. Korytář 
Pane kolego, tak v tom případě máme vyřešený problém. Já klidně udělám poradu našeho klubu 

nebo koalice, a pokud můžeme brát za závaznou nabídku, že ten substrát, nechte mě dopovědět, 
prosím, že ten substrát a výsadba stromů bez těch ostatních věcí bude udělán za zhruba 400 tisíc, tak 
máme vyřešený problém. Protože ten projekt jakoby stáhneme a dáme 400 tisíc panu řediteli 
Studničkovi a může to všechno udělat. 

Ing. Červinka 
Já myslím, že když dáte panu Studničkovi 400 tisíc, tak ten substrát je skutečně schopen vyvinout 

tak … 

Mgr. Korytář 
K tomu 60 stromů zároveň. 

Ing. Červinka 
Ano. 

Mgr. Korytář 
Pane kolego, víte, kolik stojí výsadba takového stromu alejového? Jste úplně mimo cenové relace. 

5 – 10 tisíc. Tak si to spočítejte krát 60. 

Ing. Červinka 
Ano, 5 – 10 tisíc, ano, máte pravdu. 

Mgr. Korytář 
Krát 60. 

Ing. Červinka 
Ano, tak se pohybujeme na těch 300 tisících. 

Mgr. Korytář 
Ale to je jenom cena toho stromu. A k tomu ještě musíte vyvinout ten substrát, bude tam ještě 

spousta dalších nákladů, dobře, ok, tak pojďme … 

Ing. Červinka 
Jak jsem nakoupil, tak prodávám. Já vám říkám, že je to výstup z mého telefonického rozhovoru, 

který jsem realizoval před čtvrt hodinou. Říkám, že i kdyby to byl dvojnásobek této částky, tak je to 
pořád ještě levnější, než se tady bavíme u tohoto projektu. Ale … 

Mgr. Korytář 
Co navrhujete, pane Červinko? 

Ing. Červinka 
Já navrhuji tento bod stáhnout, respektive neschválit tento nesmyslný projekt a řešit to nějakým 

jiným rozumnějším řešením. To znamená, jestliže nám teď jde primárně o 15 stromů ve Vítězné ulici, 
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tak se dohodnout se Studničkou na tom, ať nám tam vyvine substrát, ve kterém ty stromy přežijí 
a vysadit tam stromy. Tečka. 

Mgr. Korytář 
Dobře. Já se pokusím urychlit tu diskusi tady. Zeptal bych se a nevím, jestli na to uděláme 

přestávku ještě dalších klubů, zda někdo vidí toto řešení, které říká: „bude vyvinut substrát a budou 
vysazeny stromy tak, jak je to v tom projektu popsané za zhruba 400, maximálně 800 tisíc korun, 
zajistí to naše botanická zahrada.“ Tak jestli je tu někdo další, kdo navrhuje toto řešení. Pokud bude 
většina pro toto, tak klidně touto cestou můžeme jít, ale zároveň ten, kdo toto řešení navrhuje, musí 
převzít odpovědnost za to, že ten projekt dopadne, alespoň v této části vyvinutí substrátu a výsadby 
stromů tak, jak má. To je jednoduché, tak ale přátelé, poslouchejte, jestli to mohu jenom dopovědět. 
Buď se tady budeme jenom zkoušet a hádat s tím, že my tady s něčím přijdeme a vy to budete hodinu 
odstřelovat, anebo hledáme nějaké řešení. Pan Červinka tady přišel s nějakým návrhem řešení. Mně se 
nezdá realistické, ale pokud bude dostatek zastupitelů, kteří řeknou: „ano, pojďme touto cestou jít,“ 
tak tou cestou pojďme jít, ale někdo si za to musí vzít zodpovědnost. 

Ing. Hrbková 
Já jsem jenom chtěla říct, že zavázat pana ředitele Studničku, aby za 7 tisíc vysadil kvalitní 

výpěstek tím systémem, který je tady navrhován, to znamená technologické řešení se závlahovými 
a vzdušnými sondami, vývoj substrátu, který bude odolávat v tom prostředí, tak to vám tedy gratuluji. 
Protože já nejsem schopná to udělat ani za ten dvojnásobek. To znamená nějakých 14 tisíc na strom. 
To prostě nejde. Nezlobte se na mě. 

RNDr. Hron 
(Technická) Já bych rád porozuměl té vaší výzvě převzetí odpovědnosti. Mám tomu rozumět tak, 

že pokud ten návrh získá většinovou podporu, že vy rezignujete na tu svoji zodpovědnost náměstka? 
Případně celá rada? Protože odpovědnost je jedna věc a pracovní podmínky jsou druhá věc. Nezlobte 
se na mě, to jste teď opravdu přepískl vy osobně. Tady vám někdo nabízí východisko, cestu … 

Mgr. Korytář 
Pane kolego, nezlobte se, tohle není technická poznámka, nezlobte se. 

RNDr. Hron 
Ne, byla to. Já jsem chtěl porozumět vašemu návrhu. 

Mgr. Korytář 
Ani to není technická poznámka. Nechtěl jsem říkat, kdo tady bude rezignovat, ale znovu se 

pokusím říct, o co se tady jedná. Kolegyně Hrbková se tady pokusila na problém, který máme ve 
městě, získat evropské peníze. Má na to partnera, město by to stálo 200 tisíc. My tady přicházíme 
s tímto návrhem řešení. Vidím, že z opozice je vůči tomu velká kritika, a já se ptám, jakoby jaké je to 
řešení. Buď nedělat vůbec nic, nevím, jestli to tady někdo navrhuje anebo tady přišel s jediným 
relevantním návrhem pan Červinka. Mně se ten návrh zdá ekonomicky nerealizovatelný, paní Hrbková 
to říká také, tak si pojďme o tom popovídat. Já bych teď navrhl, abychom si dali malou přestávku na 
poradu předsedů klubů a pojďme se poradit, které řešení zvolíme. Pan kolega Červinka chce ještě 
zareagovat a potom si dáme přestávku. 

Ing. Červinka 
Já jsem tady dal nějaké východisko. To východisko je samozřejmě potřeba nějakým způsobem 

ověřit a zjistit, do jaké míry je realizovatelné. Já si tady nedělám patent na rozum v tom smyslu, že 
vidím do toho, jakým způsobem se mají míchat substráty apod. Já jsem jenom řekl, že celý tento 
projekt za 40 mil. korun považuji za předražený a nesmyslný. Je tady nějaké východisko, kdy máme 
vnitřní zdroj, pana ředitele Studničku, kterého můžeme oslovit s vývojem toho substrátu. 
Pravděpodobně je schopen i nějakým způsobem pomoci s výsadbou těch stromů nebo prostě zajistit, 
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to nevím, to teď opravdu předjímám. Já jsem udělal to, že jsem mu zavolal a nějakým způsobem jsem 
to konzultoval. Výstup toho mého telefonátu tady prezentuji. Ale nesnažte se na mě tady přenášet svou 
odpovědnost rady města, respektive volených zástupců města. Jak já mám nést zodpovědnost za něco, 
co nikdy řídit nebudu. To je přeci nesmysl. 

Mgr. Korytář 
Pane Červinko, já jsem jenom říkal, pojďme se dohodnout. Zkusím navrhnout ještě jedno řešení, 

které by mohlo být průchozí a mohlo by získat podporu, doufám, většiny zastupitelů. Ještě tady je 
jedna možnost, že bychom dnes tento záměr schválili, podali ho a zároveň se vydali tou cestou, že 
vstoupíme v jednání s panem Studničkou. Budeme s ním jednat my, jako náměstci nebo jako rada. 
Pokud se dostaneme, pokud s panem Studničkou vyjednáme, a to je otázka nejbližších týdnů, že 
botanická zahrada to bude schopná realizovat v relativně přijatelných cenách, tak mi tuto projektovou 
žádost můžeme stáhnout a uděláme ten projekt s panem Studničkou. Bylo by to takto přijatelné, pane 
Červinko? 

Ing. Červinka 
Za normálních okolností by to přijatelné bylo, ale vy si dokážete představit, pane náměstku, že se 

podá ve spolupráci s Drážďanami nějaký projekt, a pak ho budeme stahovat kvůli Studničkovi? 

Mgr. Korytář 
Vzhledem k tomu, že tady nemá velkou podporu zastupitelstva, tak to nabízím jako řešení, které by 

mohlo být průchozí.  

Ing. Červinka 
Vy jste docela odvážný, že to takhle nabízíte, aniž byste znal stanovisko těch Drážďan, ale pro mě, 

za mě. 

Ing. Hrbková 
Já tedy za sebe toto nepodpořím, protože už tím, že z toho projektu, to je jedno, kdy z něj 

vystoupíme, jestli teď anebo potom, co podáme žádost, protože jako stejně potom podrazíme všechny 
projektové partnery. 

Mgr. Korytář 
Přátelé, jako předsedající tohoto dnešního zastupitelstva vyhlašuji 5 – 10 minutovou přestávku. 

Poprosil bych předsedy klubů na krátkou poradu, abychom se poradili, jak dál v tomto bodě budeme 
postupovat.  

 
Přestávka na poradu klubů 

 

Mgr. Korytář 
Myslím, že k žádné zásadní shodě asi nedošlo. Zkusím jenom zopakovat, jaký asi bude ten další 

postup, a ještě se chci omluvit, já jsem si u toho materiálu nevšiml, že žádost byla podána 15. 4., 
usnesení je ale správně, tam je, že zastupitelstvo bere na vědomí podání té žádosti, což může udělat 
rada města a schválení je tady jenom ta část vyčlenění finančních prostředků rozpočtovým opatřením. 
To je těch 210 tisíc, o tom dneska rozhodujeme. Znovu bych zopakoval ten příslib, že vstoupíme do 
jednání s panem ředitelem Studničkou z botanické zahrady, probereme s ním ten projekt a myslím si, 
že do příštího zastupitelstva budeme moci dát informaci o tom, jestli existuje nějaké levnější nebo 
možná efektivnější řešení. Pokud by se efektivnější řešení našlo, tak pak můžeme ještě následně 
vstoupit do jednání s naším projektovým parterem nebo projektovými partnery a tu žádost případně 
stáhnout nebo za nás navrhnout jiného partnera. Je tady ještě 6 zastupitelů přihlášených do diskuse. 
Předávám slovo paní Rosenbergové. 
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Mgr. Rosenbergová 
Děkuji za slovo. Já řeknu, že jsem velmi zaskočená tím, co tady proběhlo. My jsme se v pondělí, 

nebo v pondělí jsme avizovali, že budeme mít ještě několik dotazů. Protože nebyla na pondělní 
schůzce paní náměstkyně Hrbková, tak si myslím, že je v pořádku, že se ptáme nyní. A velmi mě mrzí, 
že zastupitel za Změnu, pan Čeček, nás tady osočuje z nějaké nedemokratické diskuse. Já si myslím, 
že diskuse je demokratická vždycky, ať ji vedou laici nebo odborníci. Myslím si také, že jediný 
nedemokratický návrh tady dával jeho kolega, když se pokoušel několikrát ukončit demokratickou 
diskusi. Mě toto velmi mrzí, protože my nemáme jinou možnost ptát se, než právě zde na 
zastupitelstvu. Myslím si, že během té demokratické diskuse tady zaznělo mnoho důležitých a pro 
město přínosných námětů, jako je právě spolupráce s botanickou zahradou. Kolega Baxa se ptal na 
spolupráci s Technickými službami. Na konec jsme se tady po několikahodinové debatě dozvěděli, že 
to vlastně všechno bylo úplně zbytečné, protože vedení města tu žádost podalo a názor zastupitelstva 
ho prakticky ani nezajímá. Takže přátelé, nechte nás ptát. Od toho jste tady. Od toho máte mandát, 
protože do toho jste s tím šli. Máte na to možná více času, alespoň vy, co jste uvolnění, než my. Takže 
nechte nám právo na naše dotazy. Já si myslím, že jednou za měsíc to tady můžeme vydržet opravdu 
všichni a přestaňte nás peskovat za to, že se ptáme a nedělejte si pravidla pro demokracii, která platí 
jenom pro vás. Děkuji. 

Mgr. Korytář 
Dobrá, děkuji. Jenom dvě poznámky. Já jsem v pondělí žádal, vzhledem k tomu, že jsem očekával, 

že ta diskuse bude velká, o to, zda byste mohli zaslat některé dotazy paní kolegyni náměstkyni e-
mailem. Nezpochybňuji právo zastupitelů ptát se přímo na zastupitelstvu. To je jedna věc, ale ještě 
tedy dovolím si trochu nesouhlasit s tou demokratičností. To, že tady probíhá diskuse, je na výsost 
demokratické. To máte pravdu, v tom s vámi souhlasím, ale stejně tak je demokratické to, když tady 
kdokoliv ze zastupitelů využije svého práva a dá návrh na ukončení diskuse. To je součást 
demokracie. Nedemokratické by bylo, kdybych tady tu diskusi sám o sobě vypnul. Ale ve chvíli, kdy 
kolega zastupitel řekne, dávám návrh a demokraticky se o tom návrhu rozhodne, tak je to stále jenom 
v rámci demokratické diskuse. Protože mohlo se stát, že by většina zastupitelů byla pro to, a pak 
kdyby se diskuse demokraticky ukončila hlasováním, tak je to stále demokracie. Další je přihlášen pan 
kolega Václavík. 

doc. Václavík 
Děkuji. Ono tady mnoho zaznělo, já bych ale přeci jenom doplnil dvě věci. Ten váš návrh je tak 

trošku postavený na hlavu. Mě dost překvapuje, že to první se neudělalo, že se nezavolalo do té 
botanické zahrady a nezjistilo se, protože už tady v materiálech jsme mohli mít napsáno: toto se 
prověřilo, toto se stalo. Chápu ale to, že není asi vůle z vedení města, komunikovat s botanickou 
zahradou z mnoha důvodů. Já si nedovedu představit teď situaci, kdy projekt byl předložen. My teď 
najednou zjistíme, že botanická zahrada to udělá levněji a partnerovi budeme říkat, promiňte, my jsme 
se rozhodli udělat jiné řešení. Nebudeme vypadat jako příliš seriózní partner a není to chyba opozice. 
Je to chyba toho, kdo ten projekt připravoval a zvažoval varianty. To je jedna věc.  

Poslední věc, to, co mě do jisté míry „nabudilo“ k tomu, abych se přihlásil do diskuse, byla vaše 
replika na pana Ing. Červinku a žádost, aby on převzal zodpovědnost za něco. To byla přeci vaše 
povinnost zavolat, zjišťovat a případně panu řediteli Studničkovi říct: „nemáte pravdu, za ty peníze to 
nemůžete udělat.“ Pan Ing. Červinka udělal jedinou věc. Snažil se zjistit, jestli skutečně nějaké 
takovéto možnosti jsou. Ale toto měl udělat někdo jiný.  

A poslední věc, já skutečně považuji za velmi zvláštní a není to poprvé, kdy toto zastupitelstvo 
bylo postaveno před hotovou věc. My máme jenom legitimizovat nějaké kroky. Možná to mělo být na 
začátku explicitně řečeno. Já když jsem si tím materiálem listoval, abych si zjistil nějaké informace, 
tak jenom jsem narazil na jednu drobnou věc, která tam v podstatě v tom množství textů zapadá, že 
termín odevzdání žádosti byl 15. 4. do 9 hodin. Kdyby tady na začátku bylo řečeno: „my jsme to 
podali, protože se domníváme, že to je dobré, a tak a tak postupujeme na základě těch a těch pravidel,“ 
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možná by celá řada věcí tady zmizela. My bychom si zanadávali, že jsme zase byli obejiti a tím by to 
skončilo.  

Já bych ale ještě do budoucna poprosil o jednu záležitost a to je to, na co jsem se ptal v tom prvním 
vystoupení. Zda by bylo možné, aby jakékoli poměrně velké projektové záležitosti byly projednávány 
ve všech orgánech, které k tomu toto zastupitelstvo má. Třeba ve výboru pro rozvoj, kterými by měly 
tyto materiály procházet. Děkuji vám. 

Mgr. Korytář 
Pane kolego, vy jste z toho teď málem vyrobil drama antického rozměru. Znovu bych jenom chtěl 

říct, všichni členové výboru pro územní plánování a rozvoj byli pozváni na to veřejné projednávání, 
kdy tento projekt byl představen a padaly k němu dotazy. To je jedna věc. Druhá věc je, z hlediska 
města se nejedná o velký projekt. My tady budeme rozhodovat pouze o schválení dofinancování ve 
výši 210 tisíc korun. Náš podíl na celém projektu jsou zhruba necelé 2 mil. korun. To není velký 
projekt, který si myslím, že by měl jít do výboru pro územní rozvoj a plánování. Tam mají chodit ty 
velké strategické projekty.  

Ještě k tomu, pokud se ukáže, že se já s kolegyní Hrbkovou pleteme a pan ředitel Studnička přijde 
s tím efektivnějším řešením, já osobně se pojedu všem partnerům omluvit. Vysvětlím jim tuto situaci. 
Osobně si myslím, že je to nepravděpodobné. Právě proto jsme se na pana Studničku neobraceli. 
Pokud se to stane, posypu si popel na hlavu a všem se omluvím. Byl bych ale také rád, kdyby pokud 
se ukáže, že to řešení tady navrhuje opozice, je nereálné, kdyby možná příště někdo řekl: „ano, nejsme 
úplně odborníci na toto, navrhovali jsme něco, co nebylo úplně promyšlené, tak se omlouváme, že 
jsme navrhovali něco, co nedává smysl. Nechme to na příště. My k tomu zjistíme informace a pak se 
o tom můžeme pobavit dál.“ 

Ing. Hrbková 
Já se možná vyjádřím k tomu, že mě neustále napadáte, že jsem neoslovila pana ředitele Studničku. 

Ono ve zřizovací listině botanické zahrady není ani písmeno o tom, že by se zabývala vývojem 
a výrobou substrátů. Navíc většina botanických zahrad si substráty buď kupuje anebo si kupuje 
jednotlivé suroviny a potom si je míchá. To byl jenom důvod, proč jsem neoslovila pana ředitele 
Studničku, protože mě to prostě nenapadlo a botanická zahrada podle toho, co je k disposici, se tímto 
nezabývá. 

Ing. Zámečník 
Já bych ještě rád vůbec k filozofii příhraniční spolupráce. Já rád se ujmu nějaké spolupráce třeba na 

tomto nebo na jakémkoli jiném přeshraničním projektu, tak jak jsme to např. udělali u kina Varšava. 
Co by vám to mohlo přinést? Jednak to, že bych vám určitě v tomto případě doporučoval nějakého 
bližšího partnera. Ne tedy institut pro ekologii v Lipsku a kdo ví jaké další instituty, jejichž ceny 
v projektu jsou drahé. To sami všichni ostatní vidí. Ale doporučoval bych např. nějaké místní město, 
Bautzen, Görlitz, Žitava, dobře, ta nemá peníze, jsme se dohodli nebo jiné a potom by třeba vznikl 
projekt, kde Liberec by měl ono kýžených 80 tisíc Euro nebo 100 Euro, partner také 100 tisíc Euro, 
botanická zahrada třeba v Liberci a botanická zahrada v Drážďanech a byli by 4 partneři a levný 
projekt, poměrně, který by měl i vyšší šance na úspěch. To je filozofie, kterou já se pokouším městům 
radit, aby takové projekty byly konkurenceschopnější. Příště, když se včas na mě obrátíte, tak vám 
třeba pomohu. 

Mgr. Korytář 
Já tomu rozumím. Já jsem panu Zámečníkovi říkal, že my máme v tomto strategii trochu jinou, pro 

nás je z hlediska čerpání evropských dotací v dalších letech nejenom z přeshraniční spolupráce 
strategické rozvíjet spolupráci s Drážďany, protože Drážďany jsou jedním z evropských měst, které 
umí podávat a realizovat velké evropské projekty. Mimo projekty přeshraniční spolupráce. Což ta 
menší německá města neumí. Nebo alespoň já o tom nevím. 
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RNDr. Hron 
Já mám dvě věci. Zaprvé reaguji na tu záležitost projednávání ve výborech. Já si myslím, malý, 

velký projekt, každý projekt má být, každý návrh, který se předkládá zastupitelstvu, by měl být 
předjednán ve výboru. Buď ve finančním nebo v rozvoji nebo školství nebo v nějakém, který ani 
nemáme. Od toho ty výbory tady jsou. Opravdu bychom se vystříhali těchto diskusí. Nemuselo by 
k tomu docházet. To zaprvé. 

Za druhé, já nerozumím té schvalovací části toho usnesení a nerozumím ji už od neděle. Proto jsem 
se na to dotazoval. Nereagoval na to nikdo. Schvalujeme rozpočtové opatření nebo schvalujeme jakýsi 
návrh na to, aby bylo předloženo rozpočtové opatření. Rozpočtové opatření je zvykem číslovat. Pokud 
to není rozpočtové opatření, tak tomu usnesení opravdu nerozumím a navrhuji tento bod z usnesení 
vyhodit. Nemá ani ukládací část v tomto bodě. A také nebyl projednán ve finančním výboru. Ještě mi 
tady napovídají kolegové. To jsem nevěděl. 

Mgr. Korytář 
Ne, ne, ne. Ta ukládací část tady je. Ukládá zastupitelstvo mně, abych při příštím rozpočtovém 

opatření tyto peníze takto vyčlenil. Jo, je to tam. 

RNDr. Hron 
Tak co se schvaluje? Tady se schvaluje ale vyčlenění. Kdybych se neptal dostatečně dopředu.  

Mgr. Korytář 
Dívám se na tu formulaci, jako technicky to provedeme až v rozpočtovém opatření, které bude 

v červnu. To tady nemáme.  

RNDr. Hron 
Můžete připravit rozpočtové opatření a tohle vyhoďte. 

Mgr. Korytář 
Mohu poprosit kolegu Horáka, jestli by sem mohl dojít? Jo, on sedí tady. Pane kolego Hrone, 

musím uznat, že tady máte pravdu. Já se podruhé u tohoto materiálu omlouvám, i když prošly 
klasickou schvalovací procedurou včetně našeho odboru strategického rozvoje a dotací, včetně 
právního, tak máte pravdu, že tady je chyba. V tom usnesení by mělo být: „a schvaluje 
spolufinancování projektu ve výši 210 tisíc korun a ukládá Janu Korytářovi vyčlenění těchto peněz 
rozpočtovým opatřením.“ Takže my bychom se tady měli jako zastupitelstvo přihlásit jenom k tomu, 
že schvalujeme, že jsme připraveni tento projekt spolufinancovat v této výši, nikoliv že už teď děláme 
rozpočtové opatření a to rozpočtové opatření mi bude uloženo a bude schváleno teprve v červnu. 
Takže máte pravdu. Díky za připomínku. My si to ještě probereme na odboru. Tohle opravdu není 
dobře připravený materiál.  

Ještě někdo přihlášený do diskuse? Nikoho dalšího nevidím. Já bych tedy ještě jednou přečetl, co 
bude v tomto materiálu změněno. Materiál se bude jmenovat Schválení projektového záměru 
„Městské stromy na extrémních stanovištích“, nikoliv v extrémním prostředí, aby to bylo stejné jako 
v tom návrhu usnesení. A ta schvalovací část bude změněna tak, že vyčlenění finančních prostředků 
rozpočtovým opatřením bude nahrazeno spolufinancování projektu ve výši 210 tisíc korun. Myslím, že 
je to zřejmé. Děkuji všem za konstruktivní připomínky, se kterými budeme dál pracovat. Panu 
Hronovi za upřesnění toho usnesení a můžeme hlasovat. Kdo je, prosím, pro?  

Hlasování č .  11 – pro – 21,  proti  – 11,  zdržel  se – 5,  návrh byl př i jat .  

Zastupitelstvo města př i jalo usnesení č .  78/2016. 
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Mgr. Korytář 
Já jenom předám na chvilku slovo panu Kyselovi. Já si musím na chvilku odběhnout.  

T. Kysela 
Takže dobré odpoledne, vážené zastupitelky, vážení zastupitelé. Budeme pokračovat v řádném 

zasedání. Na programu je bod pořadu jednání č. 9. 

 

K bodu č. 9 

Aktualizace indikativního seznamu projektů IPRM Liberec – Atraktivní 
a kvalitní život v Liberci 

T. Kysela 
Je někdo přihlášen do diskuse k tomuto bodu? Pan Berki. 

Mgr. Berki 
Já jsem jenom na předsedech vznesl dotaz, jestli v případě, že žadatel uspěje s opravnými 

prostředky na Ministerstvu financí, jestli to bude mít nějaký dopad nebo ne na město. Pan náměstek 
říkal, že v tu chvíli neví. Předpokládám, že odpověď dostaneme dneska.  

Ing. Horák, vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací 
Ta situace je taková, že my máme smlouvu s ROP Severovýchod, kde jsme se zavázali plnit 

monitorovací indikátory. V tuto chvíli jsme byli ROP požádáni, abychom změnili monitorovací 
indikátory proto, že vlastně jsme se k nim zavázali a nesplnili jsme je. To znamená, v tuto chvíli 
bychom byli sankciováni a ve chvíli, kdy žadatel o dotaci má s ROP Severovýchod také smlouvu, 
potažmo to řeší s Ministerstvem financí, ale my s ním nemáme vůbec žádný právní vztah. Takže 
teoreticky může dojít k nějaké absurdní situaci, ale pro mě je to nepředstavitelné, proč a kdy, když 
jsme byli my požádáni, aby my jsme plnili podmínky dotace.  

T. Kysela 
Děkuji. Je ještě někdo přihlášený do diskuse? Pokud tomu tak není, nechám hlasovat. Kdo je pro? 

Hlasování č .  12 – pro – 28,  proti  – 0,  zdržel  se – 9,  návrh byl  př i jat .  

Zastupitelstvo města př i jalo usnesení č .  79/2016. 

 

K bodu č. 10 

Majetkoprávní operace – záměr bezúplatného nabytí pozemků od Státního 
pozemkového úřadu 

T. Kysela 
Otevírám diskusi k tomuto bodu. Pokud se nikdo nehlásí, nechám hlasovat o usnesení tohoto bodu. 

Kdo je, prosím, pro? 

Hlasování č .  13 – pro – 37,  proti  – 0,  zdržel  se – 0,  návrh byl  př i jat .  
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Zastupitelstvo města př i jalo usnesení č .  80/2016. 

 

K bodu č. 11 

Schválení Dohody o spolupráci na projektu „Kolem kolem Jizerek" 

Mgr. Korytář 
Je někdo přihlášen do diskuse? Pan Zámečník. 

Ing. Zámečník 
Neboť Euroregion Nisa je lead partner, tak bych chtěl tento projekt pochválit. My jsme ho 

připravili dobře a zapojili jsme do toho celkem 21 partnerů. Pro ostatní, kteří nesledují situaci, tak je to 
do Česko-polského programu, kde je výzva na 27 mil. korun, ale je podáno asi 130 žádostí v součtu 
přes 100 mil. Euro. 27 mil. Euro je výzva a v projektu je tedy za více než 100 mil. Euro, tudíž ta šance 
na úspěch je bohužel 25 %, takže 1 : 4. Tolik jenom pro tu relevanci. Když projekt neuspěje, tak 
doporučuji městu, aby předmětné úseky, které má v projektu, tak dalo do IPRÚ, neboť se jedná 
o cyklostezku podél Odry, Nisy. 

Mgr. Korytář 
My s tím takto variantně počítáme. Pokud by nevyšel tento projekt, tak s těmi úseky budeme 

pracovat v rámci IPRÚ. Nikdo další do diskuse není přihlášen, můžeme tedy hlasovat. Kdo je, prosím, 
pro? 

Hlasování č .  14 – pro – 38,  proti  – 0,  zdržel  se – 0,  návrh byl  př i jat .  

Zastupitelstvo města př i jalo usnesení č .  81/2016. 

 

K bodu č. 11a 

Smlouva o poskytnutí dotace v rámci projektu "4 města zachraňují přes 
hranice" 

Mgr. Korytář 
Otevírám k tomuto bodu diskusi. Nikdo se do diskuse nehlásí, pan Čmuchálek se hlásí. 

J. Čmuchálek 
Já bych měl jenom takovou věcnou připomínku. Jelikož si myslím, že se jedná o majetek, který 

bude majetkem města, z toho vycházejí i nějaké specifikace na tom území města, tak jestli je potřeba 
do toho zatahovat nějakým způsobem těch 5 % ze státního rozpočtu ČR, aby „nám do toho kecali“. 

Mgr. Korytář 
Ještě jednou můžete zopakovat ten dotaz, já jsem mu asi úplně neporozuměl. 

J. Čmuchálek 
Nebyl to vyloženě dotaz. Já si myslím, že zrovna u tohoto projektu, který nějakým způsobem 

shrnuje specifika pro danou oblast, to znamená pro Liberec, kdy se žádá z tohoto projektu vybavení, 
tak si myslím, že opravdu to spadá…, specifika toho území, a jestli je vždy potřeba žádat těch 5 % ze 



  Strana 35 (celkem 67) 

státního rozpočtu a spíš jakoby těch 5 % nepřidat z rozpočtu města a stát si za tím projektem jakoby 
samostatně. 

 
Mgr. Korytář 

Ne, pane kolego, tohle je jenom neznalost, těch 5 % je tam automaticky přidávaných, je to míra, se 
kterou se ČR přihlásila ke kofinancování těch evropských projektů. Ale, samozřejmě, mohli bychom 
udělat to, že těch 5 % odmítneme a budeme to platit ze svého, ale neviděl bych to jako chytré. 

J. Čmuchálek 
Já jsem se ptal, jestli je tady ta možnost. 

Mgr. Korytář 
Možnost tady určitě je, ale jenom nevidím ten důvod, proč bychom odmítali 5 %, které nám dává 

stát na dofinancování tohoto projektu, a chtěli těch 5 % zaplatit ze svého. 

J. Čmuchálek 
Já to říkám okrajově, nechci jakoby jít hlouběji do toho, ale říkal jsem, že prostě se jedná 

o specifika území a těmi procenty si jakoby „necháváme kecat od státu“. 

Mgr. Korytář 
Ale on nám do toho ten stát nekecá, ten stát akorát řekl, protože ty regiony jsou součástí ČR, takže 

se bude podílet 5 %, tak abychom my se mohli podílet jenom těmi 10. Chápete? 

J. Čmuchálek 
Dobře, ale my tam to vyjádření mít musíme. Děkuji. 

Mgr. Korytář 
Já bych možná tu diskusi ukončil, protože toto je obecná věc, která je u všech programů, kdy se ČR 

různým poměrem hlásí ke spolufinancování těch evropských dotací. Někde je ten poměr i větší, takže 
to třeba potom je 100% financováno a města nemusí, města nebo někteří příjemci se nemusí podílet ze 
svých vlastních peněz vůbec, pokud stát se rozhodl, že třeba ty projekty kofinancuje 15 %. Nikdo další 
do diskuse přihlášen není, můžeme tedy hlasovat o bodu č. 11a. Kdo je, prosím, pro? 

Hlasování č .  15 – pro – 37,  proti  – 0,  zdržel  se – 0,  návrh byl  př i jat .  

Zastupitelstvo města př i jalo usnesení č .  82/2016. 

 

K bodu č. 11b 

Zrušení zástavního práva u pozemků kvůli žádosti o dotaci na sanaci lomu 
v Ruprechticích a vybudování nové příjezdové cesty k lomu 

Mgr. Korytář 
Tento materiál byl předložen až dnes. Já jsem to avizoval v pondělí na předsedech klubů. Důvod 

byl ten, že ta projektová dokumentace se dojednávala ještě tento týden a vzhledem k tomu, že ta žádost 
by měla být zpracována a podána do 30. 6., tak jsme s tím nechtěli čekat a dáváme to dnes na 
zastupitelstvo. Omluvám se všem zastupitelům, že ten materiál šel pozdě, ale nebylo to vinou na straně 
města. Zeptám se, jestli má někdo k tomu nějaký dotaz. Pan Gábor, máte slovo. 
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Bc. Gábor 
Děkuji, pane náměstku, to je ten důvod, proč jsem se ptal ze začátku na tento materiál. Já se 

zeptám, na úplně poslední straně je ještě další usnesení, které nám říká, že vyjmeme ještě další 
pozemky. Jakým způsobem by byly řešeny tyto pozemky ke Sportovnímu areálu Ještěd? K horskému 
hotelu Ještěd? 

Mgr. Korytář 
Ptáte se, jak byly řešeny? 

Bc. Gábor 
Ne, jak budou řešit, protože tady je jenom usnesení. Já jsem tady nenašel k tomu žádnou další 

informaci. Možná těch stránek je na mě moc. Na poslední stránce usnesení č. 58/2016 Zrušení 
zástavního práva v rámci ukončeného projektu rekonstrukce přístupové komunikace k horskému 
hotelu Ještěd a do Sportovního areálu Ještěd. 

Mgr. Korytář 
Mohu se zeptat, o kterou stránku se jedná? 

Bc. Gábor 
Poslední v předloženém dokumentu.  

Mgr. Korytář 
Já to bohužel nemám před sebou elektronicky, tak my to zkusíme najít. 

Bc. Gábor 
Já to tady mám v elektronické podobě, co jsem si otevřel v programu. 

Mgr. Korytář 
Myslíte to usnesení č. 58/2016? Toto je jenom informace, kolega mi tady napovídá, už ten papír 

mám před sebou. To je jenom informace o tom, že minule jsme schvalovali záměr, ale jednalo se 
o pozemky na Ještědu, kde město budovalo komunikaci. Část té komunikace je na pozemku, který je 
v zástavě, což je v rozporu s podmínkami poskytovatele dotace a hrozilo, že bychom museli tu dotaci 
asi ve výši 100 mil. vracet. Proto se tam také ta část toho pozemku musí vyjmout, ale to už jsme dělali 
na minulém zastupitelstvu. 

Bc. Gábor 
Tady to je součástí tohoto dokumentu. 

Mgr. Korytář 
Protože to máte jakoby v příloze a to je jenom informace, že jsme něco podobného dělali minule. 

Bc. Gábor 
Takže tohle nebudeme hlasovat, jenom … 

Mgr. Korytář 
Ne, to nebudeme hlasovat, protože to je příloha. 

Bc. Gábor 
Dobrá. Dál se zeptám, prosím, v informaci tady píšete, že pozemky, které vyjmeme nějakou tou 

operací, budou sloužit ke zbudování cesty do lokality libereckého lomu. Mně se to vcelku líbí, ale 
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chtěl bych se zeptat, vyjmuté pozemky, žadatelem bude společnost, která provozuje lom, a pozemky 
zůstanou městu? A na ty pozemky bude žádat dotaci ta soukromá firma? 

Mgr. Korytář 
Ne, ne, žadatelem o dotaci by mělo být město, pozemky zůstanou městu, komunikace bude také 

města. 

Bc. Gábor 
Aha, dobrá, to znamená, žádá město a pozemky zůstanou městu, výborně. A poslední věc, jestliže 

tento dokument neprošel radou města, kde chceme vzít těch 9 mil., které musíme složit jako zástavu 
proti vyjmutým pozemkům? 

Mgr. Korytář 
9 mil. budeme moct vzít z rezervy, protože peníze na to máme s tím, že ve chvíli, kdy dojde 

k oddělení nebo takhle, kdyby došlo k oddělení těch pozemků, my nepotřebujeme všechny pozemky, 
ale tam jsou ještě 2 varianty. My nepotřebujeme všechny pozemky. Potřebujeme jen ty pozemky, které 
budou pod tou komunikací. Pokud by byly vyjmuty ze zástavy ty pozemky pod komunikací, tak by 
těch 9 mil. nebylo potřeba, ale zároveň tady běží ještě druhý proces a to je refinancování toho 
dluhopisu. S těmito pozemky se do budoucna počítalo tak jako tak, s vyjmutím, takže ve chvíli, kdy 
bude doběhnuta i tato operace, pak by se nám těch 9 mil., které my teď složíme jako protihodnotu za 
vyjmutí těch pozemků, pak se nám vrátí zpátky na účet. 

Bc. Gábor 
Teď jsem se v tom trošku ztratil. 

Mgr. Korytář 
Říkám to správně pane vedoucí?  

Bc. Gábor 
Jestli mohu, pane Hrone, nevzpomínáte si, jakou máme velkou rezervu rozpočtovou? Ježíši Kriste, 

my tu rozpočtovou rezervu máme velmi malou, pokud si dobře vzpomínám. 

Mgr. Korytář 
Pane Gábore, já teď možná si vzpomenu na slova pana kolegy Baxy, už ten příspěvek trvá více než 

4 minuty, tak já bych vám, s dovolením, teď vzal slovo. Když tak se přihlaste ještě jednou a slovo má 
kolega Šolc. 

Mgr. Šolc 
Hezký den, vážené dámy, vážení pánové. Tento materiál prošel se souhlasným stanoviskem 

finančním výborem. Já osobně jej vítám, protože to je, řekněme, završení cesty, kterou jsme zahájili už 
asi před třemi lety. Ta situace, kdy ten lom je obsluhován ulicí, jestli to tam znáte, tam vedle 
U Obrázku. Lom tam byl dříve než ta zástavba. To je pravda, ale na stranu druhou, ti lidé v těch 
rodinných domcích tou zvýšenou dopravou velmi trpí, a proto já jsem velmi rád, že jsme se už tehdy 
dokázali s lomem dohodnout na tom, aby tím lesem šel. A jsem také velmi rád, že se po té cestě 
pokračuje dál. Já si dokonce myslím, pane Korytáři, že ty peníze my nebudeme muset fyzicky do 
spořitelny poslat, protože se vezme nějaká část z toho našeho sinking fundu, kterého tam máme, který 
musíme plnit vůči dluhopisu. Takže ani z toho finančního hlediska bych neviděl nějaký problém. 
Myslím si, že ten materiál je správný. Pojďme jej podpořit. 

Mgr. Korytář 
Dobře, děkuji. Hlásí se ještě někdo do diskuse? Vidím, že tomu tak není. Budeme tedy hlasovat 

o návrhu usnesení tak, jak bylo předloženo. Kdo je, prosím, pro? 
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Hlasování č .  16 – pro – 33,  proti  – 0,  zdržel  se – 3,  návrh byl  př i jat .  

Zastupitelstvo města př i jalo usnesení č .  83/2016. 

 

K bodu č. 12 

MŠ DOMINO, s. r. o. – žádost o změnu nájemní smlouvy 

Mgr. Korytář 
Dalším bodem je bod č. 12, Mateřská školka DOMINO – žádost o změnu nájemní smlouvy, k tomu 

také zazněly v pondělí na předsedech klubů různé připomínky, myslím, že paní Skřivánková se setkala 
s paní Salomonovou a že většina z nich byla vypořádána. Předávám slovo paní Skřivánkové, která je 
přihlášená do diskuse. 

Mgr. Skřivánková 
Tak ještě jednou dobrý večer. Na základě našich připomínek na poradě zastupitelských klubů, tak 

se skutečně paní Salomonová hned druhý den ozvala, některé věci jsme si vyjasnily spolu. Výsledkem 
toho vyjasnění je vlastně ten dopis nebo ten materiál, který šel včera, myslím, e-mailem z pošty pana 
náměstka Korytáře, ale nicméně já k tomu mám jeden návrh a to je na změnu usnesení, aby tam bylo 
napsáno „bere na vědomí“ a uložila vedení města vyjednávat s tou paní dál, protože jsem se dívala na 
výpis obchodního rejstříku, který ona má, ona je ve ztrátě již několik let, takže chápu tu urgentní 
žádost na převod toho obchodního podílu a můžu říct potom, co jsme si vysvětlili nějaké věci, jak je to 
s tou koupí najaté věci atd., takže nejsem proti tomu. Ale když by se to vzalo na vědomí a dostali 
bychom na příštím zasedání zastupitelstva částku, o kterou byla ta nemovitost zhodnocena, bylo by to 
naše jednání a hlasování, podle mě, jednodušší, protože ta částka tady stanovena není a podstata toho 
celého je prostě zaplatit částku té investice tak, aby mohl být převeden obchodní podíl, a tu částku teda 
nikdo nezná. Já jsem měla pochybnosti i o tom, jestli ta smlouva sem patří, ale bylo mi, a v tom 
materiálu je to napsáno, že ta smlouva koupi najaté věci stále trvá, byť podle mého názoru mělo být 
uděláno to, že v momentě, kdy paní Pleštilová napsala, že objekt koupit nechce, měla být hned ta 
smlouva změněna na dobu nájemní, bylo by to možná jednodušší. Ale nestalo se tak, takže je zbytečné 
teď o tom tady diskutovat. Takže můj protinávrh, že to takhle řeknu, je vzít ten požadavek paní 
Pleštilové na vědomí a uložit to, co tam je dál, panu náměstku Korytáři, respektive odboru školství, 
který snad o to velmi stojí, aby ta školka byla zachována, aby v té věci dále jednal a na příští 
zastupitelstvo přinesl ten materiál k hlasování znovu s tou vyčíslenou hodnotou toho zhodnocení. 
Děkuji. 

Mgr. Korytář 
Dobře, děkuji. Tak budeme potom hlasovat o tomto protinávrhu. Přihlášený je v diskusi pan kolega 

Červinka. 

Ing. Červinka 
No, já ještě v kontextu té diskuse na jednání předsedů klubů se domnívám, že jako úplně nejlepší 

a nejjednodušší cesta jak dospět k nějakému výsledku je skutečně uzavřít nějakou dohodu o narovnání 
mezi tím s. r. o. a městem s tím, že následně případně pokud se paní Pleštilová domluví s paní Ruckou 
na nějakém převodu a víceméně to na něm, z mého pohledu, ani tak moc nezáleží, uzavřít s tou 
organizací novou nájemní smlouvu a bude to celé vyřešené, protože co se týče zápisu do školského 
rejstříku, tak na tento, podle mých informací, nemá žádný vliv, to znamená to, že tato smlouva bude 
ukončena k nějakému rozumnému datu tak, aby neohrozila provoz té školky, ještě nezakládá problém 
v tom, že by byl následně nebo že by ta organizace byla vymazána z rejstříku škol, což je vlastně 
podmínkou pro to, aby ta organizace v té školce dál mohla fungovat. Takže já jsem chtěl spíš 
navrhnout usnesení, které by znělo, že zastupitelstvo města po projednání schvaluje záměr uzavření 
dohody o narovnání mezi statutárním městem Liberec a Mateřskou školou DOMINO, která bude řešit 
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vzájemné vyrovnání ukončení smlouvy o nájmu a koupi najaté věci, teď je tam to číslo, ze dne 
1. 3. 2010 ve znění dodatku č. 1 ze dne 30. 6. 2010, a ukládá Mgr. Janu Korytářovi, náměstku 
primátora, činit příslušné kroky k uzavření dohody o narovnání včetně dořešení úhrady za zhodnocení 
předmětu nájmu a poté předložit k projednání zastupitelstvu města. To je můj návrh a ještě jsem se 
chtěl zeptat, my tu cenovku už známe? 

Mgr. Korytář 
Koho? 

Ing. Červinka 
Tu cenu toho vyrovnání? 

Mgr. Korytář 
Ne, ještě ne. 

Ing. Červinka 
Takže ještě neexistuje znalecký posudek, který by… 

Mgr. Korytář 
Ještě neznáme tu cenu. 

Ing. Červinka 
Takže neexistuje znalecký posudek, který by ji vyčísloval? 

Mgr. Korytář 
To já nevím, jestli existuje nějaký znalecký posudek, ale určitě neexistuje znalecký posudek, který 

bychom mohli uplatnit při řešení tady tohoto problému. 

Ing. Červinka 
Jo, nevíte. Dobře, děkuji. 

Mgr. Skřivánková 
Tak ještě jednou. Dohoda o narovnání je samozřejmě taky možná, byl to můj vlastně prvotní návrh 

hned, když jsme odcházeli z porady v pondělí, takže to možné je, ale v té dohodě o narovnání potom 
musí být vyčísleny všechny, vypořádány všechny náležitosti, to znamená i tu cenu, dobu trvání atd., 
atd., ukončení, odstoupení s tím, že pokud by byla ta smlouva ukončena a uzavírala se nová, 
pravděpodobně už jenom nájemní smlouva, tak nezapomeňte na to, že to musí být zveřejněno a že 
musí být teda tam ta 15denní procedura, aby třeba nedošlo k nějakému prodlení, respektive, aby to v té 
dohodě o narovnání bylo dobře ošetřeno. Čili já odstupuji od toho svého návrhu na hlasování, připojuji 
se k tomu návrhu, který tady řekl kolega Červinka. Děkuji. 

Mgr. Korytář 
To je pěkné, my jsme se tady zrovna s kolegou Langrem domluvili, že bychom vyšli vstříc vašemu 

návrhu, tak… Kolega Langr chce promluvit. 

PhDr. Langr 
Dobré odpoledne, dámy a pánové, my už se s Ondřejem Červinkou o tom vlastně bavíme od 

pondělí, jestli nám ten kraj opravdu ty kapacity, nebo „nám“, já to beru „nám“ jakoby území města, 
nikoli „nám“ jako subjektu veřejné správy, jestli nám je skutečně zachová nebo ne, on má informace, 
že ano, že by nebyl problém tu smlouvu s paní Pleštilovou, která vzadu sedí a bude-li k tomu chtít 
cokoli podoktnout, tak by možná i mohla, s vaším svolením. Anebo jestli tak, jak máme zase 
informace my, nám kraj ty kapacity neponechá a je tedy lepší pro jistotu jít tou cestou, snad méně 
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standardní, tedy vypořádat to za pochodu a teprve poté, co dojde k vypořádání mezi těmi jednotlivými 
aktéry té směny, která už se netýká města, toho obchodního podílu DOMINO, s. r. o., tak teprve 
uzavřít nějaký nový vztah s novým DOMINEM, promiňte mi, že to takto řeknu. Čili je to všechno na 
bázi neformální, pro nás samozřejmě ideální by bylo, kdybychom měli razítko z kraje, smlouvu, 
nějaký papír, že nám potvrzují, že nám ty kapacity nechají, ale to se obávám, že nám nikdo nedá. To 
jediné, co je pro nás zásadní, je ponechat kapacity, abychom o ně nepřišli, protože máme pocit, že 
stále ještě je ve městě potřebujeme, tedy ty kapacity, které zřizuje samo město. Čili proto jsem 
s kolegou Korytářem si tady šeptal, že to, ten návrh, který tady prezentovala paní Mgr. Skřivánková, je 
akceptovatelný, protože tak nějak ponechává tu naši variantu v běhu. 

Ing. Červinka 
Tak já to ještě jenom upřesním. Problém je v tom, že my chceme, aby tam byla zachována ta 

kapacita. Oprávněně se domníváme, že nikomu jinému než s. r. o. s tím IČ, které je v současné době 
zapsané v rejstříku škol, kraj tu kapacitu nezachová. Můj návrh směřuje k tomu, že vypořádáme tu 
stávající smlouvu a následně uzavřeme s tímto s. r. o. bez ohledu na to, kdo bude v jeho čele 
respektive, kdo bude jednatelem či společníkem této společnosti, uzavřeme novou nájemní smlouvu. 
Tím v podstatě vyřešíme ten problém, který je v současné době na stole. Co se týče zápisu do rejstříku 
škol, tak to, jestli ta organizace nebo to s. r. o. má uzavřenou nájemní nebo nemá uzavřenou nájemní 
smlouvu, prostě kraj nezkoumá a zkoumat nebude, tohle to je informace, kterou mám skutečně 
ověřenou přímo na krajském úřadě, protože zákon umožňuje výmaz z toho rejstříku škol pouze za 
předpokladu tříleté nečinnosti a ano, při registraci jako takové je podmínkou doložit nějakou existenci 
buď nájemního vztahu, nebo vlastnictví nějaké nemovitosti. Nicméně, i kdyby tam nastalo, jakože 
nemusí, jsem přesvědčen o tom, nějaké období, kdy oni „budou mimo nějaké užívání toho objektu“, 
tak jsem přesvědčen o tom, že z hlediska toho zápisu do rejstříku škol, to znamená, zachování té 
kapacity, to ještě nemusí nutně znamenat žádný problém. Proto navrhuji ten návrh, který jsem přečetl. 

PhDr. Langr 
Rozumím, ale přesto tam nastává jeden problém. Uzavřením smlouvy nájemní, respektive 

nájemné… Já se omlouvám. Uzavřením nájemní smlouvy vypořádáním toho vztahu budeme muset to 
nové využití objektu vyvěsit minimálně na úřední desku, to znamená, že tam dáváme prostor 
komukoli, kdo se bude chtít k tomu využití přihlásit, aby se tak stalo a máme my jistotu, že to opět 
bude MŠ DOMINO? 

Mgr. Korytář 
Já, s dovolením, já vzhledem k té diskusi, která tady probíhá, ten materiál stáhnu, já jsem myslel, 

že se to od pondělí do dneška vyjasní, není to úplně jednoduchý materiál, my ho dneska stáhneme, 
budeme o tom ještě dále jednat, není to zatím schválení smlouvy, bylo to jenom schválení nějakého 
řešení, tak to teď jako předkladatel stahuji a předložíme to pravděpodobně na příštím zastupitelstvu. 
Tak do diskuse, přesto že materiál je stažen, ještě je přihlášena paní kolegyně Skřivánková. 

Mgr. Skřivánková 
No, já si myslím, že výsledkem toho jednání příště bude stejně dohoda o narovnání, protože tam 

byl návrh i na, nebo oznámení o změně toho obchodního podílu, bylo nám to oficiálně oznámeno, čili 
že to stejně budeme muset vzít aspoň na vědomí, protože to v těch materiálech je. Je tam nějaké 
povídání od té paní Rucké, takže výsledkem stejně nic jiného než dohoda o narovnání, která ten vztah 
vyřeší, stejně bude, ať to bude tedy novou nájemní smlouvou nebo úpravou té stávající, takže já 
nepovažuji za nutné ten materiál teda stahovat. 

Mgr. Korytář 
Přesto už stažen byl. Pan kolega Červinka. 

Ing. Červinka 
Já jsem měl jenom poznámku k tomu, co říkal pan náměstek Langr, že jsem přesvědčen o tom, že 

to je možná otázka toho, jakým způsobem vypíšeme ty podmínky toho pronájmu. 
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Mgr. Korytář 
Já jenom ještě zdůvodním to, proč ten návrh stahuji. Já tady nechci riskovat to, že teď tady budeme, 

to je docela složitá situace tohle to, že tady teď budeme měnit usnesení, nejsem schopen domyslet teď 
tady přímo online všechny konsekvence, které by to mělo mít. Takže to bude příště. Ještě je přihlášená 
paní Pleštilová do diskuse jako občan města Liberce. Ještě než sem dojde, tak předám slovo panu 
Langrovi a pak paní Pleštilová. 

PhDr. Langr 
Já jenom krátce, než paní Pleštilová dorazí k řečništi. Ono v tuto chvíli jsou ti zájemci o to 

provozovat tam školku minimálně dva a to je možná ten problém, čili tam my samozřejmě… Kromě 
MŠ DOMINO, ať už bereme v té podobě, kdy je jednatelkou paní Pleštilová nebo paní Rucká, ještě 
Montessori, mateřská škola, která by o tento objekt měla zájem, což paní Pleštilová asi potvrdí. A pak 
se obávám, že to výběrko na úřední desku, nemusí právě být vůbec jednoduché. Děkuji. 

Radka Pleštilová, občanka města Liberec 
Tak dobrý den, děkuji, že jsem mohla vystoupit. Já se omlouvám, ale bohužel jsem trošku 

poraněná, takže jsem taková nepraktická, ale to se netýká našeho tématu. Mně se jedná o to, že vy ve 
chvíli, kdy teď zase posunete jednání o téhle školce a ten, kdo se pohybuje ve školství, ví, že zápisy 
probíhaly teď v dubnu, vy ve chvíli, kdy to posunete do května, tak já nemůžu stávajícím rodičům říct, 
jestli se bude dále pokračovat nebo ne. Tím pádem to může vést k tomu, že tu školku zahubíte, že ti 
rodiče nebudou mít o to zájem, protože ta nestabilita je strašlivá. Nevím, jestli do této diskuse přišly 
i ty informace, že já s magistrátem jednám už od června a bohužel nedošlo to k žádnému jednání a teď 
je to ve fázi té, že zase to chcete posunout a zase se bude čekat další měsíc, pak se vypíše výběrové 
řízení, jestli se vypíše, zase se bude čekat, než někdo se do toho přihlásí a mě už oslovila školka 
Montessori, nic proti, ale prostě teď ta školka je zaběhlá nějakým způsobem, má svojí vizi, věnujeme 
se přeshraniční spolupráci, což jsme jediná školka, která se věnuje němčině a tato vize tady může 
zůstat. Je tam 24 dětí, o které teď nepřijdete, ale přijdete o ně ve chvíli, kdy se vypíše výběrové řízení 
a bude se čekat zase další měsíc, dva, než se tady rozhodnete. Jako nic proti, byla jsem svědkem toho, 
jak se tady jedná o stromech, já myslím, že byste měli jednat o dětech. A jsou to děti tady z liberecka. 

Mgr. Korytář 
Tak dalším přihlášeným je pan kolega Červinka, pane kolego poprosil bych stručně, protože už jste 

počtvrté. 

Ing. Červinka 
Ano, já budu stručný. Já tomu, co říká paní Pleštilová, rozumím, ale obávám se, že stejně to, co… 

To usnesení, které nám bylo předloženo a ty podklady, které nám byly předloženy, stejně nevedou 
k definitivnímu vyřešení a schválení těch všech kroků, které jsou nutné k řešení té situace, to znamená, 
že by to sem stejně příště do zastupitelstva muselo znovu nebo minimálně do rady města a stejně 
bychom o tom hlasovali v květnu. Rozumím tomu, co tady bylo řečeno, ale na druhou stranu to 
bohužel tak je. 

Mgr. Korytář 
Ještě chce reagovat paní Pleštilová, pak dám slovo kolegovi Šolcovi. 

Radka Pleštilová 
Já bych na toto reagovala. To, že se vám do zastupitelstva nedostaly všechny papíry, které já sem 

průběžně posílám a snažím se komunikovat s někým tady, tak to není moje chyba a není to chyba ani 
těch dětí, které prostě do té školky chodí a není to chyba ani paní Rucké, která má o tu školku zájem 
a zachovat tu vizi, není to chyba nikoho z nás. Měli byste si sáhnout nejspíš do svědomí, kdo tady 
jedná vůbec a kdo vlastně nejednal do teď. Já jsem musela napsat, protože kdybych zase neposlala 
nějaký papír někam do kanceláře, tak zase se o tom nejedná, takže jsme museli napsat, že chceme, aby 
se to projednávalo v zastupitelstvu, aby se to k vám třeba dostalo. Já nevím, kolik z vás ví o tom, že 
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prostě rok se řeší, že je tady nějaká nájemní smlouva, já jsem původně chtěla jenom v té smlouvě 
snížení nájmu a došlo to tak daleko, že už jsem opravdu naštvaná, že odmítám dál v tomto pokračovat, 
v tomto martyriu a díky bohu se teda našel člověk, který chce pokračovat dál. Takže buď já tu školku 
zavřu, což mě nepřipadá vůbec nic dobrého, myslím si, že by se mělo přemýšlet teď nad tím, což byl 
můj vlastní záměr toho, proč jsem to napsala, že chci, abyste vůbec jednali o tom, jestli vůbec jste 
ochotni přepsat tu smlouvu na paní Ruckou. Nechat stávající smlouvu a prostě změní se tam jenom 
jednatel. Tady se nejedná o tom, jaké papíry co, ale je důležité, jestli vůbec ta školka bude pokračovat. 

Mgr. Korytář 
Já bych na to krátce reagoval, paní Pleštilová, musím ale bohužel ještě jakoby doplnit nějaké 

informace, které zas neříkáte vy a to je například to, že když jste město v červnu oslovila, tak jste byla 
v loňském roce až do prosince v prodlení s úhradou nájemného, museli jsme vám to připomínat 
a nájemné bylo uhrazeno… 

Radka Pleštilová 
A nemáte zaplaceno? Nemáte zaplaceno teď? 

Mgr. Korytář 
Nájemné bylo… 

Radka Pleštilová 
Dobře, to že se… 

Mgr. Korytář 
… paní Pleštilová, nezlobte se… 

Radka Pleštilová 
… mohlo dojít k tomu… 

Mgr. Korytář 
… paní Pleštilová, nezlobte se, teď mluvím já. Pak dostanete slovo, můžete se vyjádřit, neskákejme 

si do řeči. My jsme s vámi jednali, ale to nájemné bylo zaplaceno až na moji osobní výzvu, kdy jsem 
vám řekl, že pokud to nájemné nezaplatíte, tak my s vámi dále jednat nebudeme. Teprve potom jste 
v prosinci zaplatila nájemné, tak já bych byl rád, kdybyste nás tady nevydírala tím, že jsou v té školce 
děti, jak vidíte, tak máme vůli to s vámi řešit, máme vůli se s vámi nějak finančně dohodnout, ale tento 
nátlak musím odmítnout. 

Radka Pleštilová 
Tak já bych na to zareagovala… 

Mgr. Korytář 
Nezlobte se. Ne, teď je přihlášen pan kolega Šolc. Pane kolego, máte slovo. 

Radka Pleštilová 
To je jednání… 

Mgr. Šolc 
Děkuji, pane Korytáři, já se tedy postavím na stranu paní Pleštilové, protože jestliže tady zaznívá 

informace a bohužel z toho podtextu, žijeme v jednom městě, to není jediná věc, která se tady ale 
opravdu táhne. Jestliže to je záležitost od června loňského roku, tak já chápu, že radniční operativa je 
složitá, sám o tom vím své, ale opravdu není důvod, aby se to aspoň ve fázi nějakého záměru 
nedostalo do zastupitelstva, já nevím, po třech měsících. Tady jsme si o tom mohli říct, jak se k tomu 
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postavíme a potom dokonce roku mohly být připraveny nějaké smluvní dokumenty, které by to 
vyřešily do zápisu. Ale tohle to není jediná věc, to tady stojí další 3, 4 velké věci, o kterých já vím 
a vím to od toho, že samozřejmě naši, vaši radniční kolegové jsou víceméně sdílní a těch věcí tady 
prostě čeká celá řada a vy namísto toho, abyste si řešil tu skutečnou operativu, která ty lidi trápí, tak 
namísto toho děláte spoustu jiných věcí, kolegové by vám vyčetli jistě jich mnoho, ale prostě tohle to 
je vaše, to je váš core business tohle řešit, je to budova města, jsou to městské děti a od června se to 
neřeší? Támhle pumpa na Chrastavu je zavřená jak dlouho už? 

Mgr. Korytář 
Pane kolego… 

Mgr. Šolc 
Do zastupitelstva se to nedostalo… 

Mgr. Korytář 
… nezlobte se… 

Mgr. Šolc 
Promiňte, já… 

Mgr. Korytář 
… pardon, omlouvám se… 

Mgr. Šolc 
… já nechám promluvit své rozhořčení, protože kde jinde než na zastupitelstvu bychom tohle to 

měli řešit, ale vy nám ty věci do zastupitelstva vůbec neposouváte. V tom je ten problém. 

Mgr. Korytář 
Pane kolego, můj hlavní byznys určitě není to řešit něčí nepovedený podnikatelský záměr. To 

určitě není můj hlavní byznys, můj hlavní byznys… 

Mgr. Šolc 
Je to majetek města. Je to váš byznys. 

Mgr. Korytář 
Ano, proto k tomu přistupujeme s největší odpovědností a proto jsem tady panu Červinkovi 

odpovídal, že znalecký posudek, který by nám umožnil tuto záležitost uzavřít, stále ještě nemáme. 

Mgr. Šolc 
Jak je to možné, že není od června loňského roku? Tak jste ho měli v říjnu zadat a dávno byste ho 

už měli. 

Mgr. Korytář 
Pane kolego, slyšel jste jenom, a hned dám slovo kolegovi Langrovi, slyšel jste informaci, že paní 

Pleštilová, se kterou jsme v minulém roce jednali, uhradila nájemné až na moji osobní výzvu na konci 
prosince? 

Mgr. Šolc 
A to znamená, že jste od října nemohli mít znalecký posudek zadaný? Znalecký posudek, který 

stojí 5 tisíc? 
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PhDr. Langr 
Pane kolego, prosím, směšujeme několik věcí dohromady, které spolu opravdu nesouvisí. Červen 

a posudek – absolutně ne. Až do konce loňského roku platila první část té smlouvy, to znamená 
předkupní právo paní, respektive DOMINO, s. r. o. na ten objekt, předkupní právo a až, tuším, do 
února? Do února letošního roku my jsme nevěděli, že paní Pleštilová chce ten objekt opustit, 
respektive předat na paní Ruckou, to znamená, na konci loňského roku vypršela ta první část smlouvy, 
kdy paní Pleštilová avizovala, že nechce ten objekt odkoupit, ale že překlopíme společně tu smlouvu 
do podoby smlouvy nájemní, byli jsme připraveni s ní jednat a ode mě osobně to slyšela, že na její 
žádost jsme schopni do zastupitelstva předložit snížení nájemného dokonce, tolik jsme o tu školku 
stáli, snížení ročního nájemného. Ta žádost nikdy nepřišla a místo toho přišla výpověď v únoru 
a opravdu od února, a dneska je duben, připravujeme tu, nebo kolegové z odboru, tu verzi, kterou máte 
dneska na stole včetně těch posudků. Takže prosím ne červen 2015, odpusťme si tato teatrální 
vystoupení. Děkuji. 

Mgr. Berki 
Mě trošku mrzí, že ten materiál byl nakonec úplně stažen, protože my vlastně… Podle mě aspoň, 

jak jsem pochopil ten materiál, tím že jsme měli schvalovat nějaký záměr, tak jsme měli odpovědět na 
některé otázky, na které když neodpovíme dnes, tak na ně budeme odpovídat příště nebo vy si teda 
jakoby vyberete a přijde nám už nějaký… Já bych možná zopakoval ty otázky, které před námi dneska 
stojí. První je, jestli jsme ochotní nebo nejsme ochotní vyplatit tu investici, která tam byla provedena 
vlastně dřív než při ukončení toho vztahu. To je jedna otázka. A nezaznamenal jsem, že by zrovna 
proti tomuhle byl nějaký odpor. Druhá otázka zní, jestli chceme pokračovat se současným nájemcem 
a nám je jedno, kdo je jednatelem, protože my se bavíme o s. r. o., který je tím, kdo asi pronajímá ten 
prostor, jestli chceme pokračovat se současným nájemcem dál nebo nikoli nebo chceme vypsat 
výběrové řízení. To je jedna otázka, teda druhá otázka. A třetí otázka je, podle mě, jakým způsobem to 
uděláme a paní Mgr. Skřivánková jako právník navrhla, že jí přijde jako nejlepší řešení dohoda 
o narovnání, což mě jako laikovi zní poměrně logicky, proti tomu, aspoň teda já, jsem nezaznamenal 
taky odpor, takže jedinou otázkou, kterou bychom si teď v diskusi měli zodpovědět je, jestli chceme 
vypsat nové výběrové řízení nebo chceme pokračovat se současným nájemcem a pokud se shodneme, 
tak je podle mě to usnesení hlasovatelné, protože všechny tři otázky si tu zodpovíme. Schválíme 
záměr, na základě kterého už nám úřad připraví to konkrétní řešení. Takže já pro stažení toho 
materiálu nevidím ale jediný důvod. Akorát, že bychom měli vést diskusi o tom, a to je podle mě 
jediná otázka, na které jsme se zatím úplně jakoby neshodli, jestli chceme pokračovat se současným 
pronajímatel, teda nájemcem, anebo nikoli. To je všechno. 

Mgr. Korytář 
Hned dám slovo kolegovi Langrovi. Jenom vysvětlím ten důvod, proč jsem ten materiál stáhnul 

a nechci ho sem dneska vracet. Ten důvod je jednoduchý. Zazněla spousta připomínek na pondělních 
předsedech klubů, paní Skřivánková se sešla s paní Salomonovou, která tento materiál připravovala, 
na základě této schůzky ten materiál nebyl změněn a zůstal přesně tak, jak byl předložen. Informaci 
z odboru, kterou mám, že všechny otázky a připomínky paní Skřivánkové byly vypořádány, 
vysvětleny a ten materiál takhle zůstal. Ve chvíli, kdy se jedná o takovouto operaci a paní Skřivánková 
přesto že v té schůzce s paní Salomonovou, což je dlouholetá pracovnice magistrátu s dobrou znalostí 
těchto věcí, takže všechno bylo vypořádáno a tady přímo na zastupitelstvu jsou navrženy změny v tom 
usnesení, tak já ty změny nejsem tady ochoten akceptovat, protože nemám tak dobrou právní znalost 
této situace. Kromě toho, je tady pravda i to, že ten posudek ještě není vyčíslen, takže ten materiál za 
mě je stažen. Doufám, že do příště už budeme mít i ten znalecký posudek a můžeme to potom schválit 
najednou. Tak pan kolega Langr. 

PhDr. Langr 
Já jenom doplním to stažení panem Korytářem. Přišlo poté, co paní magistra řekla, že svůj návrh 

stahuje a že se přiklání k návrhu pana Červinky, což už pro nás nebylo akceptovatelné, protože se 
právě obáváme toho kroku, že budeme muset vypsat nové výběrko na využití toho objektu a to by 
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mohl být bohužel ten zlomový bod, kdy přijdeme o ty kapacity, protože nemusí nutně to výběrko 
vyhrát stávající s. r. o. A ano, já vůbec nemám, a myslím, že nikdo, problém s tím, aby nadále ty jesle, 
promiňte, jesle, já už jsem u bodu 17, omlouvám se, aby tu mateřskou školu provozovalo 
MŠ DOMINO klidně s paní Pleštilovou nebo s paní Ruckou, v tom vůbec problém není. Pro nás je 
zásadní zachovat ty kapacity, o nic jiného nejde. A k tomu směřujeme to nějaké řešení, aby nedošlo 
k ohrožení toho zápisu v rejstříku školském, který dělá kraj. 

Mgr. Korytář 
Pan Červinka s technickou a pak já s technickou. 

Ing. Červinka 
(Technická) Já jenom chci zareagovat na to, co jste tady řekl, pane náměstku Korytáři, tak ti lidé 

kteří se k této věci vyjadřovali na předsedech klubů, byli dva, byl jsem to já a byla to paní 
Skřivánková. Se mnou to nikdo nekonzultoval, pouze jsem včera od vás obdržel e-mail, na který jsem 
reagoval a myslím, že byť byl stručný, to uznávám, ale, protože jsem ho psal z mobilu, ale řekl bych, 
že dostatečným způsobem jako dával na vědomí, že tam pořád nějaký problém vidím. Přesto mě nikdo 
nekontaktoval, přesto na to nikdo nereagoval, takže prosím říkejte ty informace úplné. 

Mgr. Korytář 
Dobře, já myslím, že ta vůle tuto věc řešit tady je evidentní, nevíme ještě přesně, nemáme ještě 

přesně shodu, jak to bude. Vzhledem k tomu, že ten materiál je stažen, tak já dávám návrh na ukončení 
diskuse a nechám o něm teď hlasovat. Budeme tedy hlasovat o návrhu na ukončení diskuse k bodu 
č. 12. Ještě jste přihlášená paní Skřivánková, paní Rosenbergová, pan Berki, ti, co jsou přihlášení, ještě 
budou mluvit. Tak můžeme, prosím, hlasovat o návrhu na ukončení diskuse k tomuto bodu. 

Hlasování č .  17 – pro – 17,  proti  – 10,  zdržel  se – 6,  návrh nebyl př i jat .  

Mgr. Korytář 
Tak děkuji, demokratický návrh byl demokraticky odmítnut, to znamená, diskuse může dál 

pokračovat. Přihlášena je paní Skřivánková, paní Skřivánková je to už po čtvrté, poprosil bych vás 
tedy stručně a naposled. Máte čtvrtý vstup, tak poprosím jenom stručně a jako poslední vstup. 

Mgr. Skřivánková 
Já se omlouvám, ale já jsem se teda chtěla zeptat paní Pleštilové. Pochopila jsem z toho materiálu, 

že budete převádět obchodní podíl? Tak by bývalo bylo stačilo teda oznámit, stáhnout výpověď 
a oznámit změnu obchodního podílu a potom dál můžeme, ta školka může podle mého názoru 
fungovat tak, jak funguje a žádný problém nebude a příště to projednáme. A ještě vysvětlím, proč jsem 
změnila svůj názor na to, že jsem to „schvaluji“ změnila na právě „bere na vědomí“. To je právě ten 
důvod, že nemáme hodnotu toho zhodnocení, toho ocenění, to by přece bylo součástí té dohody 
o narovnání a mohli bychom mít příště hlasováním bez dlouhé diskuse schválit, ale ty čísla 
potřebujeme přece vědět. My nemůžeme souhlasit s něčím, když nevíme, když usnesení není úplně 
v této věci určité, čili že já nevidím až takový problém, že by ta školka měla skončit a rozhodně ty mé 
výstupy k tomu nesměřovaly. Mé výstupy směřovaly k tomu, abychom mohli na příštím 
zastupitelstvu, protože by to stejně tak bylo, odhlasovat celou tu věc dohromady, to znamená, zrušit 
smlouvu o koupi najaté věci, schválit to finanční vypořádání a přijmout změnu toho obchodního 
podílu, pokud nastane a ta smlouva zůstane tak, jak je. Jenom se změní, když paní Pleštilová vezme tu 
výpověď zpátky, tak se jenom změní z koupi najaté věci na vlastní smlouvu nájemní a o té potom bude 
rozhodovat navždycky pouze rada města. 

Mgr. Rosenbergová 
Děkuji za slovo, já musím počkat, až se mi rozsvítí mikrofon, jinak byste mě neslyšel. Já jsem 

překvapená, protože v pondělí na schůzce předsedů klubů zazněly námitky jak od Ing. Červinky, tak 
od paní Mgr. Skřivánkové a vy jste je akceptoval a vypadalo to, že máte vůli tento problém řešit. Já 
tedy nevím, co se změnilo do dnešního dne, nicméně teď, co jsem tady slyšela v tom příspěvku, na 
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který jste reagoval, v příspěvku paní Pleštilové, na který jste reagoval, tak mi to připadá, že vy chcete 
trestat paní Pleštilovou, ale trestáte tím rodiče a děti, které chodí do té školky a nemají teď jistotu, jak 
to vlastně s nimi bude. Mě trošku mrzí, že jste dal návrh na stažení tohoto bodu, aniž jste nechal 
proběhnout celou diskusi, protože já si myslím, že opoziční kluby tady jasně vyslovují svoji vůli o této 
věci jednat a hledat řešení. A jestli to má být trest, tak mě to je opravdu líto, že jste to takto pojmul, 
protože já bych to teda řešit chtěla a myslím si, že je tady spousta zastupitelů, kteří teď přikyvují, že 
by to chtěli taky. 

Mgr. Korytář 
Jasně, perfektní. Tak jenom k tomu zachování té školky. To zachování té školky je úplně 

jednoduché, stačí jenom, kdyby paní Pleštilová převedla svůj obchodní podíl, a ta školka může dál 
fungovat, akorát že tam jde o ty peníze a o to zhodnocení. To je celý jakoby problém, o tom se tady 
bavíme. Tak to prosím neházejte na to, že by to bylo na vedení města, pokud paní Pleštilová, pokud by 
jí šlo opravdu o ty děti, tak stačí jenom, když převede ten obchodní podíl a ta školka dál funguje v těch 
podmínkách, jaké jsou dneska. 

Mgr. Rosenbergová 
Ale to jsme se tady mohli dohodnout. 

Mgr. Korytář 
To je jedna věc. Druhá věc je, že to určitě nemůžeme dohadovat tady mezi 39 zastupiteli. Co se 

týče pana Červinky a paní Skřivánkové, pokud vím, tak pan Červinka právní vzdělání nemá a paní 
Skřivánková ano, paní Skřivánková požádala o osobní schůzku a ve chvíli, kdy se sejde paní 
Salomonová, znovu řeknu, dlouholetá zaměstnankyně magistrátu, s paní Skřivánkovou, která má 
právní vzdělání a výsledkem této schůzky je to, že se na tom předloženém materiálu nic nezmění a ty 
změny se dělají až tady na zastupitelstvu, tak já o tom nechci rozhodovat. 

Mgr. Rosenbergová 
No, pane kolego, vy ty změny děláte na zastupitelstvu velmi často a dovolte mi připomenout vám, 

že podle zákona o obcích je zastupitelstvo nejvyšší orgán města a měl byste mu naslouchat. Pokud 
tady některé kluby vyslovují vůli o tom jednat, tak si myslím, že nějaké diskuse o tom, kdo má 
nějakou odbornost a nemá, my vás tady nenutíme podepisovat smlouvy, my vám říkáme svůj názor 
a chceme, aby se o celé věci jednalo. A to je všechno. 

Mgr. Korytář 
Dobře, děkuji, další přihlášený je pan kolega Berki. Prosím slovo pro pana kolegu Berkiho. 

Mgr. Rosenbergová 
Už ani mikrofony se tady nevypínají a nepřepínají. 

Mgr. Berki 
Já znovu zopakuji to, co jsem říkal, protože mě přijde, že se jakoby trošku míjíme. Jsou tu tři 

otázky a podle mě v podstatě na skoro všechny tři jsme si odpověděli a shodně. A já dokonce ani na 
předsedech jsem nezaznamenal nějaký velký rozpor proti tomu, že jsme ochotni tu investici vyplatit 
dřív než při ukončení smluvního vztahu, že máme zájem, protože na to jsem se pana náměstka ptal 
v souvislosti s vizí jako, jestli tam jednou budeme třeba chtít městskou školku, bylo mi odpovězeno, 
že momentálně máme zájem na tom, aby pokračoval tento vztah. Proti tomu taky nebyl, jako z mého 
pohledu, žádný odpor, jediné, na čem jsme se jakoby tam nemohli shodnout, bylo, jakým způsobem to 
v podstatě realizovat. A ten návrh byl dohodou o narovnání, dohoda o narovnání, podle mého, 
automaticky nezakládá povinnost vypisovat to nové výběrové řízení, protože dohoda o narovnání, 
podle mě, spočívá v tom, že obě strany konstatují jaký je stav v podstatě věci, aby nedocházelo 
k nějaké disinterpretaci. Já vás, pane předsedající, poprosím, než tento bod ukončíme, abyste svolal 
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poradu předsedů klubů, a poradíme se o tom, jestli ten materiál nejste ochoten vrátit zpátky na pořad 
jednání, abychom mohli zastupitelstvem dát vůli, jak v této věci pokračovat. 

Mgr. Korytář 
Dobře, děkuji, do diskuse už nikdo není přihlášený. Ještě pan kolega Langr, pardon. 

PhDr. Langr 
Já jenom, pane magistře, odpovím na to poslední. A to je právě ten kruciální bod, protože 

v současném stavu ta smlouva neumožňuje to vyrovnání udělat za pochodu a o tom je ten dnešní bod. 
Dát mandát úřadu, aby mohl připravit návrh smlouvy nebo návrh změny, který umožní to narovnání 
bez toho, aby musel být ten smluvní vztah ukončen, toho se tady obáváme. 

Mgr. Korytář 
Tak děkuji, ještě… Ne, nezlobte se paní Skřivánková, ale už jste byla… Ne, nezlobte se, paní 

Skřivánková, už jste byla čtyřikrát. Je 18:13, jsme ve zpoždění, tímto končím diskusi k tomuto bodu. 
Za sebe mohu sdělit, že u mě tím diskuse skončila, nejsem ochoten tento materiál dneska znovu 
zařadit. My ho dopracujeme, s těmi připomínkami budeme pracovat a bude na příštím zastupitelstvu. 
Zároveň… Ne, nezlobte se, já opravdu ten materiál dneska už nechci zařazovat, protože myslím si, že 
tato právní diskuse sem nepatří. Můžeme opravovat materiály, ale necítím se v této právní rovině. 
Dostal jsem avízo, že je od 18 připravena večeře, to znamená, máme teď půl hodiny na přestávku na 
večeři a v 18:45 budeme pokračovat bodem č. 12a. 

Přestávka. 

 
Mgr. Korytář 

Prosím vraťte se do jednacího sálu, budeme pokračovat v jednání dnešního zastupitelstva. Jenom 
ještě než přijdou další kolegové a sednou si na svá místa, poprosil bych i „teplárenskou skupinku“, 
jestli by se rozpustila. Budeme pokračovat. Zdá se, že budeme pokračovat v jednání zastupitelstva, zdá 
se, že krátká přestávka a pocit sytosti přispěl k tomu, že se podařilo najít nějaké řešení, za které chci 
poděkovat panu Berkimu, který tady kolem toho pracoval o přestávce. To znamená neformálně si 
myslím, že teď tady existuje vůle pro to upravené usnesení schválit, protože ten bod už byl ukončen, 
tak já bych teď navrhl, abychom bod č. 12 Mateřská školka DOMINO zařadili ještě jednou na bod 
jednání zastupitelstva, důvodem je to, že jsme nalezli shodu a bude tam jiné, upravené usnesení. 
Budeme tedy hlasovat… Budeme tedy hlasovat ještě jednou o zařazení tohoto bodu, kdo je prosím 
pro? 

Hlasování č .  18 – pro – 34,  proti  – 0,  zdržel  se – 1,  návrh byl  př i jat .  

Mgr. Korytář 
Poprosil bych pana Červinku, jestli by mohl přečíst to upravené usnesení. Poprosím panu 

Červinkovi, abychom dali slovo. 

Ing. Červinka 
Takže zastupitelstvo města po projednání bere na vědomí předložený návrh nájemce na úpravu 

smlouvy o nájmu a koupi najaté věci registrační číslo 7/10/0011 ze dne 1. 3. 2010 ve znění dodatku 
č. 1 ze dne 30. 6. 2010 uzavřené mezi statutárním městem Liberec a Mateřskou školou DOMINO, 
s. r. o., umožňující uhradit nájemci zhodnocení předmětu nájmu ve výši stanovené znaleckým 
posudkem v průběhu trvání nájemního vztahu a ukládá Mgr. Janu Korytářovi, náměstku primátora, 
připravit na následující zasedání zastupitelstva města návrh dohody o narovnání, která vypořádá 
všechny záležitosti smlouvy o nájmu a koupi najaté věci registrační číslo, už jsem ho četl před tím, ze 
dne 1. 3. 2010 ve znění dodatku č. 1 zde dne 30. 6. 2010 uzavřené mezi statutárním městem Liberec 
a Mateřskou školou DOMINO, s. r. o, termín – květen 2016. 
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Mgr. Korytář 
Dobře, děkuji. Já se s tímto návrhem ztotožňuji. Ještě chci omluvit pana kolegu Hrona, který musel 

z osobních důvodů dnes odejít dřív, poprosil bych ještě, abyste ho vypnuli, je přihlášený do diskuse. 
Zeptám se, jestli je ještě někdo další přihlášený do diskuse? Zdá se, že tomu tak není. Budeme tedy 
moct hlasovat o tom upraveném návrhu usnesení. Kdo je prosím pro, kdo je proti, kdo se zdržel 
hlasování? 

Hlasování č .  19 – pro – 37,  proti  – 0,  zdržel  se – 0,  návrh byl  př i jat .  

Zastupitelstvo města př i jalo usnesení č .  84/2016. 

Mgr. Korytář 
Ještě jednou děkuji panu Berkimu za zprostředkování té dohody. 

 

K bodu č. 12a 

Delegace zástupce obce na valnou hromadu společnosti FCC Liberec, s. r. o. 

Mgr. Korytář 
Dalším bodem je bod č. 12a, kterým je delegace zástupce obce na valnou hromadu společnosti 

FCC Liberec, bývalá .A. S. A., ptám se, jestli má někdo nějaký dotaz k tomuto bodu. Paní 
Rosenbergová má dotaz, máte slovo. 

Mgr. Rosenbergová 
Děkuji za slovo, já jsem se v pondělí na schůzce předsedů klubů ptala na, jak bude rozdělen ten 

nerozdělený zisk. Pana náměstka Kysely, on slíbil, že mi to zjistí.  

Ing. Hrbková 
Tak já jsem delegátem na valnou hromadu, takže si dovolím odpovědět já, co se týká 

nerozděleného zisku, je to zisk z roku 2014, zisk z roku 2015 zůstává na účtu, tak jak to bylo 
v minulosti zvykem pro případné vykrytí nesrovnalostí v cash flow. Co se týká roku 2014, bude se 
přerozdělovat 17 716 266,48 Kč a to v poměru zastoupení ve společnosti FCC, tzn., 55 % půjde 
společnosti .A. S. A., 45 % městu Liberec. Pro město Liberec to dělá 7 972 319,92 Kč po odečtení 
daně je to 6 776 471,92 Kč. Předpokládám, že část těch peněz bude použita na výplatu společnosti 
.A. S. A., FCC, pardon.  

Mgr. Korytář 
Tak, další do diskuze je přihlášený pan kolega Baxa. 

PhDr. Baxa 
Já se omlouvám, já tu opakovaně vznáším námitku vůči…, nebo námitku, kritizuji způsob přípravy 

materiálu na valnou hromadu. To usnesení tak, jak je naformulováno, tak v podstatě nedává mandát 
delegátovi na valnou hromadu k tomu, jak má ve vybraných bodech hlasovat a nezavazuje ho nijak 
k tomu, aby např. nehlasoval pro jakýkoliv jiný bod, který bude na té valné hromadě navržený jako 
jiný a dopředu předjednaný. Myslím, že tím v podstatě to usnesení je nekonkrétní, nedává jasný, 
nedává zkrátka jasný mandát a jasný pokyn od nás, od zastupitelstva. Na jednu stranu se můžeme 
spokojit s tím, že zkrátka nominujeme někoho, komu dáváme důvěru, ale domnívám se, že to není 
dobrý způsob, jak postupovat a doporučoval bych ta usnesení konkrétnější, která by třeba, už třeba 
v tom, že by řekla, že doporučuje, už třeba naformulovaná tak, že by v usnesení bylo řečeno, že 
pověřujeme delegáta, delegujeme ho k odsouhlasení bodů z pozvánky nebo tak něco, tak jde 
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o konkrétní usnesení. Takto, tak to nejde, je to opakovaná záležitost, takže toto bych prosil, aby 
konečně došlo v této věci ke změně, nejde o podružnost. Děkuji.  

Mgr. Korytář 
To je srozumitelné, co k tomu říct. Že mě mrzí, že ta připomínka tady musí zaznívat opakovaně. 

Tak, ještě nějaký další dotaz k bodu č. 12a? Nevidím, budeme tedy hlasovat o usnesení. 

Hlasování č .  20 – pro – 35,  proti  – 1,  zdržel  se – 1,  návrh byl  př i jat .  

Zastupitelstvo města př i jalo usnesení č .  72/2016. 

 

K bodu č. 13 

Delegace zástupce obce na valnou hromadu společnosti Dopravní podnik 
měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a. s. 

Mgr. Korytář 
Dalším bodem je bod 13, jedná se o delegaci zástupce obce na valnou hromadu společnosti 

Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou. Otvírám diskuzi k tomuto bodu. Nikoho 
přihlášeného nevidím, takže budeme moci hlasovat o tom návrhu usnesení tak, jak bylo předloženo. 

Hlasování č .  21 – pro – 35,  proti  – 1,  zdržel  se – 1,  návrh byl  př i jat .  

Zastupitelstvo města př i jalo usnesení č .  85/2016. 

 
Mgr. Korytář 

Ještě než půjdeme k bodu č. 15, dovolte mi, abychom tady ještě upravili jednu věc. Jako 
ověřovatelé dnešního zápisu byli navrženi paní Pavla Haidlová a pan kolega Hron. Pan kolega Hron 
ale z dnešního zastupitelstva odešel, jako náhradníka tady máme napsaného pana Ing. Červinku, tak 
jestli s tím budete souhlasit, tak že bychom ještě doplnili ty ověřovatele o pana Ing. Červinku. Je to 
srozumitelné? Ano, budeme tedy hlasovat o tom, že zastupitelstvo schvaluje jako ověřovatele zápisu 
ještě pana Ing. Ondřeje Červinku. Kdo je prosím pro? 

Hlasování č .  22 – pro – 35,  proti  – 0,  zdržel  se – 1,  návrh byl  př i jat .  

 

K bodu č. 15 

Dodatek č. 1 k plánovací smlouvě č. 8/12/0124 – Hybešova ulice 

Mgr. Korytář 
Dalším bodem je bod č. 15, dodatek č. 1 k plánovací smlouvě č. 8/12 – Hybešova ulice. A teď se 

omlouvám, ono už je 19 hodin, tak ještě probereme tento bod a pak půjdeme na diskuzi zastupitelů. 
Takže ještě bod č. 15, má někdo nějaký dotaz k tomuto bodu? Není tomu tak, můžeme tedy hlasovat 
o návrhu usnesení k bodu č. 15, kdo je prosím pro? 

Hlasování č .  23 – pro – 37,  proti  – 0,  zdržel  se – 0,  návrh byl  př i jat .  

Zastupitelstvo města př i jalo usnesení č .  87/2016. 
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K bodu č. 25 

Informace, dotazy a podněty zastupitelů 

Mgr. Korytář 
Tak, a teď bychom měli mít tedy bod, je to bod 25, informace, dotazy a podněty zastupitelů, 

otvírám tedy diskuzi k bodu č. 25. Tak, kdo se hlásí do diskuze? Tak, vidím paní Lysákovou, paní 
Lysáková, máte slovo.  

Mgr. Lysáková 
Já bych prosila o zvážení, zdali by nebylo možné, se zamyslet nad tím, jestli by třeba na ty křtiny, 

které mají být u těch bílých tygrů 21. května, nemohl být pozván někdo z velvyslanectví Indie. 
Myslím, že by to proslavilo to město daleko víc než třeba vandry do Žitavy, protože takovýchto 
situací, kdy máme něco…, kdy se něco tomu městu podaří, nebo ti lidé odsud pocházejí, nebo je něco 
význačného, ať je to ta botanická, zoologická apod., že by to bylo jistě mediálně přijatelné a těmi lidmi 
vítané. Děkuji.  

Mgr. Korytář 
Já hned předám slovo kolegovi Langrovi, jenom jako ekolog bych doplnil, že tygři žijí i v Rusku, 

tak že by bylo možné pozvat i ruského velvyslance, možná by to bylo vzhledem k návrhu paní 
kolegyně…. 

Mgr. Lysáková 
Určitě bych proti tomu nic neměla. 

Mgr. Korytář 
Já jsem si to myslel. Tak, výborně, slovo má kolega Langr. 

PhDr. Langr 
Já se velmi omlouvám, že vás oba musím opravit, ale toto je bílá forma tygra indického, takže 

opravdu si tam ruského velvyslance a nikoho z konzulátu neulovíme. Vyřídím panu řediteli Nejedlovi, 
možná se s tím ještě něco dá dělat. Děkuji.  

Mgr. Berki 
Já bych měl tři dotazy k informacím o plnění usnesení rady. Jeden ten dotaz se týká usnesení 

144/2016, kde jste, pane náměstku, dostal nějaký úkol, který se týká výběrového řízení na právní 
kancelář pro zajištění posouzení možných dalších kroků k řešení financování statutárního města 
Liberec se zaměřením se na využívání externích zdrojů financování a posouzení uzavírané smluvní 
dokumentace. Jednak by mě zajímalo, o co se vlastně jedná, jednak by mě zajímalo, jestli to výběrové 
řízení teda už je hotové příp. výsledek toho výběrového řízení, a protože jsme tu několikrát vedli 
diskuzi o těch vnitřních zdrojích a ne, tak by mě zajímalo, proč vlastně pro tuto oblast to řešíme 
externě, proč to nezajišťujeme vlastními zdroji. To je jeden dotaz, a teď nevím, jestli budete odpovídat 
hned. 

Mgr. Korytář 
Asi písemně spíš. 

Mgr. Berki 
Dobře. Pak druhý dotaz se týká usnesení č. 180, já jenom s dovolením tam přelistuji, 180/2016, 

které se týká záměru refinancování, tak tam by mě možná jenom stručně zajímalo, jaká je vlastně 
situace, jestli byste mohl, předpokládám, že asi teď. 
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Mgr. Korytář 
Pokračujeme v jednáních. 

Mgr. Berki  
Takže žádné podrobnosti nebudeme… 

Mgr. Korytář 
Zatím asi v tuhle chvíli ne, ale pokračujeme v jednáních, tak jak znělo usnesení zastupitelstva. 

Mgr. Berki 
Pak poslední dotaz je k usnesení č. 277, já možná když tak dám slovo dalšímu, než to nalistuji. 

A pak se přihlásím. 

Mgr. Korytář 
Dobře, pak se přihlaste a já vám zpátky vrátím slovo. 

Mgr. Rosenbergová 
Děkuji za slovo. Já jsem nedostala odpověď od pana Ing. Šulce a také jsem posledně požádala 

o celý audit dopravního podniku, celou zprávu auditní, nejenom ten výtah, a bylo mi přislíbeno, že ji 
dostanu a nedostala jsem zhola nic. Takže prosím o jeho odpověď tedy v dalším termínu a o zaslání 
toho auditu. Děkuji. 

Ing. Šulc 
Já tedy nevím o vašem požadavku, že byste chtěla celou zprávu, nedostalo se to ke mně, a ještě 

nevím, že bych vám dlužil nějakou odpověď. Myslím, že jsem vám na všechno, co jste potřebovala, 
odpověděl. Jestli vás to, ty odpovědi nějak neuspokojily, tak mě to mrzí, ale snažil jsem se vám 
odpovědět opravdu na všechno, na co jste se ptala. Takže tak. A jestli jste potřebovala celou zprávu, 
tak říkám, nevím o tom, že byste si ji vyžádala, takže bohužel. Když tak …. Nedostala se ke mně tato 
informace. 

Mgr. Korytář 
Já myslím, že tady je to asi zřejmé, paní kolegyně chce nějaké odpovědi, pan kolega buď si toho 

není vědom, nebo říká, že na to odpověděl, nezbývá tedy asi nic jiného, pokud chcete, znova vzneste 
dotaz na pana kolegu Šulce písemně a … Já myslím, že jste ho teď vznesla, chcete to zopakovat ještě? 
Tak ještě paní Rosenbergová to jednou zopakuje. 

Mgr. Rosenbergová 
Tak já si myslím, že pan inženýr by si, je určitě šikovný, a dohledal by si to v zápisu, takže ví, že 

mi slíbil nějaké posudky, a také jejich ceny, kolik za ně…, typy těch posudků, na co všechno ty 
posudky byly, kolik ty posudky stály, to jste mi tedy slíbil, dokonce jste mi to řekl i ústně, ani jsem 
nemusela čekat písemně, takže mě to uspokojilo, fakt mě to uspokojilo, akorát že mi to nepřišlo, ty 
odpovědi, a ten audit jste mi taky přislíbil, říkal jste tady sám, najděte si to prosím v zápise, že to není 
problém, takže to mě taky uspokojilo, takže já celkem jsem byla uspokojená, až na to, že nic nepřišlo. 
Děkuji.  

Mgr. Korytář 
Takže jsem rád, že je tady plno uspokojení, já bych ještě chtěl omluvit paní kolegyni Kadlecovou, 

která, na to jsem zapomněl, která má výjezdní zasedání rady kraje, takže v půl nás opustí. Zeptám se 
pana Berkiho, jestli náhodou už si vzpomněl, tak pane Berki, máte slovo. 
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Mgr. Berki 
To usnesení rady 277/2015 se týká oblastí čistě pro rezort ekonomiky na rok 2015, kde byl zadán 

úkol, závěrečné vyhodnocení a nový návrh hlavních úkolů tohoto odboru na rok 2016, což je 
nesplněno, u toho je poznámka, po domluvě s panem náměstek Korytářem přesunuto do dubna, tak mě 
jenom zajímá, jestli resort ekonomiky nemá teď čtvrt roku hlavní úkoly, nebo případně na čem se to 
zadrhlo. Prostě jenom mě to zaujalo. 

Mgr. Korytář 
Jenom, jestli bych tady mohl vysvětlit, resort ekonomiky je jeden z mála rezortů, který měl 

písemně dopředu stanovené úkoly, my jsme už s panem vedoucím nějak základně vyhodnocovali, ale 
ještě jsme se nedomluvili, můžete říct, že to je pozdě, ale bohužel nejsme domluveni na tom, jak 
přesně budou znít ty úkoly na letošní rok. Takže je to věc, o které vím, a průběžně ji řešíme, už 
bychom to ale měli dořešit. Stačí takhle? 

Mgr. Berki 
Stačí, děkuji. 

Mgr. Korytář 
Dobře, děkuji. Tak s technickou ještě paní Rosenbergová. Není, tak prosím vypnout, a další je pan 

kolega Gábor. 

Bc. Gábor 
Děkuji, já bych chtěl poprosit pana náměstka Kyselu, jestli by se nemohl podívat na tramvajovou 

trať v úseku zastávky u Viaduktu, tam je část tramvajové trati, která je vyložená kostkami, a začíná se 
pomaličku z toho stávat tankodrom. Čím později se to přeloží, tak asi tím horší to bude. Děkuji. 

Mgr. Korytář 
Tak, děkuji. Další přihlášená je paní kolegyně Machartová. 

Mgr. Machartová 
Děkuji za slovo. Já mám tři věci. Na minulém zastupitelstvu jsem dávala upozornění, že by bylo 

třeba zlepšit úklid v Pražské ulici, bohužel musím říct, že jsem tam změny k lepšímu nezaznamenala, 
tak jestli by se to dalo nějakým způsobem poposunout? Dále bych chtěla poděkovat, nevím, jestli paní 
náměstkyni nebo panu náměstkovi Kyselovi, za zlepšení výsadby před palácem Dunaj, je super, že se 
tam udělala nová výsadba, protože ten parčík tam vypadá hezčí, už tam není ten chcíplý stromeček atd. 
Takže za to díky, myslím, že to zlepšilo ten prostor. A třetí, to je asi zase na pana náměstka Kyselu, 
chtěla jsem se zeptat, nebo kolegů, kteří rozumí dopravě, jestli by se nedala nějak řešit situace výjezdu 
od Babylonu směrem k té křižovatce na Miladu Horákovou, protože tam, když vyjíždíte od Babylonu 
směrem doleva, tak když vedle vás stojí auto, které jede doprava k nádraží, tak vůbec není ze shora 
vidět příjezd automobilů, a myslím si, že tam mnohdy vznikají kolize, tak jestli by se to nedalo 
nějakou cestou vyřešit. Děkuji.  

Mgr. Korytář 
Pan kolega říká, že asi ano, signalizuje, že se tomu věnovat bude. Další přihlášený je kolega Baxa. 

PhDr. Baxa 
Děkuji za slovo. Já mám dvě věci, první je, můj takový evergreen, už asi skoro to bude rok 

zmiňovaný, bylo slíbeno, že v dubnu už určitě budou zveřejňovány materiály do rady města na webu, 
to bylo slíbeno někdy, já nevím kdy, už je to fakt hodně dlouho, a já mám pocit, že se nestalo stále nic, 
je možné, že na tom novém webu jsem je ještě nenašel, ale já jsem se fakt snažil je tam najít. Tak 
jenom, jestli by to nešlo nějak uspíšit, protože mi přijde, že když vyjde nějaký podnět ze strany 
zastupitele, a je ten podnět nějak…, nikdo neřekne: „hele, já to fakt nechci, protože pro to mám 
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relevantní důvod,“ naopak, tak aby rok trvalo, než se to zrealizuje, tak mi to přijde dlouhé. Druhé 
téma, které mám, by bylo nejspíše na pana vedoucího odboru dopravy, který tady ale už není, tak 
zprostředkovaně na pana tajemníka, týká se to uzavírky té silnice I/14 na Jablonec, teď když tam je ta 
rekonstrukce, chtěl bych se zeptat, co vedlo odbor k tomu, že ta uzavírka je uzavřená na tak, nebo proč 
je ta silnice uzavřena na tak neuvěřitelně dlouhou dobu, myslím, že je to opravdu zátěž pro celé ty 
návazné komunikace okolo i pro lidi, kteří tam bydlí nebo tam provozují svoje živnosti. Myslím, že 
když cestuji porůznu po světě, tak se všude možně stavějí silnice a skoro všude se řeší buď nějaká 
provizoria nebo se řeší třeba nějaká zpomalení nebo tak, a ty silnice se zavírají jenom na nezbytně 
dlouhou dobu, a mně to uzavření té silnice I/14 na takhle dlouhou dobu přijde dost nepřátelské vůči 
občanům, tak bych se chtěl zeptat, jestli to fakt nešlo vyřešit jinak, nebo čí požadavek na ty dva roky 
byl, a jestli by při těch uzavírkách nešlo tu dobu zkracovat na úplně nezbytné minimum a zachovávat 
průjezdnost co možná to jde. Děkuji. 

Mgr. Korytář 
Dobře, pan tajemník říkal, že odpoví písemně na oba dva dotazy, tak děkuji za ně. Dalším 

přihlášeným je pan kolega Marek. 

Mgr. Marek 
Já teda nečekaně bych se připojil k výzvě pana Baxy, protože jsem se tam byl podívat a ve všední 

den v 10 hodin dopoledne na těch zhruba 1,8 km pracovalo celkem 6 lidí a 2 stroje, což mě teda 
nepřijde jako úplně intenzivní způsob práce. Ale přihlásil jsem se kvůli jiné věci, dostal jsem odpověď 
na svoji otázku týkající se protikorupčního specialisty, ve které mi pan primátor asi na dvou stránkách 
strojopisu odpovídá v tom smyslu, že ten protikorupční specialista je spíš na tvoření strategií, a že 
nemá být, cituji: „inkvizitorem“, konec citace. Ale když se podívám na popis práce protikorupčního 
specialisty na webové stránky, tak je tam psáno, v podstatě že má přijímat, nechci říct udání, ale 
upozornění občanů na jakési nečestné a potencionálně prokorupční jednání. A já bych poprosil teda 
o vysvětlení, k čemu tedy ten protikorupční specialista opravdu je. Buď je k tomu, jak je napsáno na 
webu, a pak je ta odpověď pana primátora asi špatně připravená, anebo má pravdu pan primátor, ale 
pak je špatně udělaný web a popis práce pana bakaláře Sopouška. Takže prosím o vysvětlení, k čemu 
teda máme protikorupčního specialistu. Děkuji. 

Mgr. Korytář 
Děkuji, to je asi dotaz na pana primátora, který odpoví písemně. Dalším přihlášeným je pan kolega 

Červinka. 

Ing. Červinka 
Já bych se rád zeptal, v posledních týdnech jsme zaplavováni e-maily jistého pana Grossmanna, 

neřeším teď formu a rétoriku pana Grossmanna, nicméně je pravda, že na některých z těch jeho 
podnětů asi něco málo bude. Takže se chci zeptat, do jaké míry se tím zabýváme či nezabýváme a zda 
některé z těch stavů, které jsou na těch fotografiích, budou napraveny? 

Mgr. Korytář 
Jenom krátce, myslím, že se zabýváme všemi těmi podněty a některé se průběžně řeší, pokud jsou 

relevantní. Ještě doplní paní kolegyně Hrbková. 

Ing. Hrbková 
Všechny podněty, které se týkají pozemků města, samozřejmě řešíme s ohledem na možnosti. Ty 

aktuální věci vyřešíme okamžitě, věci, které se týkají plánovaných oprav, např. komunikací apod. jsou 
zařazeny do plánů tak, aby byly v dané lokalitě vždy řešeny najednou. Co se týká pozemků, které 
nejsou v majetku města a na kterých se samozřejmě může vyskytovat nepořádek, tak tyto předáváme 
odboru životního prostředí, který postupuje podle správního řádu, tzn., že vlastníka vyzve k úklidu, dá 
mu termín, pokud není v termínu splněno, ten viník je pokutován. Pan Grossmann opakovaně naráží 
právě na tyto případy, kdy není možné okamžitě sjednat nápravu a je potřeba to řešit s vlastníkem 
pozemku ve správním řízení. 
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Ing. Červinka 
Děkuji, přesto bych vás poprosil, jestli nám můžete připravit nějaký přehled řešení těch stížností. 

Děkuji. 

Ing. Hrbková 
Myslím, že v tuhle chvíli se jedná asi o 145 stížností a rádi vám je předáme, abyste se s nimi mohli 

seznámit. 

Ing. Červinka 
Tak my jsme s nimi seznámeni, nám spíš jde o to, jakým způsobem byly vypořádány. 

Mgr. Korytář 
Ano, pan tajemník zajistí odpověď na váš dotaz. Dalším přihlášeným je pan kolega Čmuchálek. 

J. Čmuchálek 
Děkuji za slovo. Já bych měl dotaz na pana náměstka Kyselu, ten dotaz se týká občanů Ostašova 

a týká se usnesení č. 569/2014, kdy na hromadný podnět občanů na opravu povrchu a odvodnění 
místní komunikace došlo v radě města ke schválení a zajištění celoplošné opravy povrchu komunikace 
v ulici Křižanská v katastrálním území Horní Suchá u Liberce, a to v celé její délce, to jest od 
křižovatky u budovy základní školy v ulici Křižanská, po parcelní číslo 458 v katastrálním území 
Horní Suchá u Liberce, včetně zhotovení vhodného odvodnění. Bylo tam, provést nový zpevněný 
asfaltový povrch napojený do křižovatky u budovy základní školy. Tato komunikace slouží za prvé 
i k zásobování hlavně pro školu a její školní jídelnu, tak prostě i pro ty občany tam bydlící. Bylo to 
dané i termínově s realizací díla a s nějakou opravou k zajištění sjízdnosti a údržby stávajícího 
odvodnění předmětné části komunikace. Do dneška se tam nic nestalo, z odboru správy veřejného 
majetku jsem zjistil informaci, že nárokovali finanční prostředky na celoplošnou opravu tohoto 
povrchu, tak jenom informaci pro ty občany, jestli se to nějakým způsobem někam pohne a jestli bude 
nějaký termín realizace. Děkuji. 

Mgr. Korytář 
Dobře, děkuji, odpověď dostanete písemně, dalším přihlášeným je pan kolega Čulík. 

Ing. Čulík 
Děkuji. Nechci tady vést nějaký dotaz, naopak dvě krátké reakce na dva dotazy, které zde zazněly. 

Jedna věc byla stav komunikace u Viaduktu, hledám to tady v počítači, teď to nemůžu rychle najít, ale 
letos se tam bude vyměňovat jedna výhybka, takže předpokládám, že součástí toho bude i oprava nebo 
obnova toho povrchu, v jakém rozsahu, nedokážu teďka přesně říct, ale dá se to zjistit na dopravním 
podniku. Druhá věc pana Baxy, I/14 ve zkratce, je to akce Ředitelství silnic a dálnic, je to státní 
zakázka daná nějakým výběrovým řízením, otevřeným výběrovým řízení, nadlimitním, vysoutěžil to 
zhotovitel, který tam v současnosti pracuje, má nějaký harmonogram a je na něm, jaké podmínky má, 
jaké kapacity má, aby splnil dílo v daném termínu, tzn., že termín byl stanoven do konce května 2018 
a reálně, jestli jste viděl ten projekt, jestli ne moc se nedivím, ale reálně z toho projektu nedokážu si 
představit, že by tam byla nějaká částečná uzavírka nebo přes zimu nějaká doprava nebo něco 
takového. Prostě je to na tom zhotoviteli, podal žádost o uzavírku, žádosti se vyhovělo, uzavírka 
taková byla, prostě jsou stavby, které jsou v extrémním terénu, v extrémních podmínkách a není to 
stavba na louce, takže pokud byste chtěl nějaké podrobnější informace, jistě to není žádná tajná 
záležitost. 

Mgr. Korytář 
Já teď možná do toho také vstoupím, protože kousek odtamtud bydlím. Ten problém je možná 

v tom, že v podmínkách té zakázky nebyl už stanoven termín, jakoby kratší termín, do kdy to ten 
zhotovitel má udělat, moje zkušenost je taková, že pracovní tempo není příliš vysoké, o víkendu se 
tam nepracuje vůbec, ale ta silnice je uzavřená stále, kdyby možná ze strany objednavatele tam byl 
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větší tlak na to, aby ta intenzita práce byla větší, tak by ta uzavírka nemusela trvat tak dlouho. Bydlím 
kousek odtamtud, takže občas tam jezdím tou zkratkou dolů do Harcova, a vím, jaké tam je pracovní 
nasazení. 

Ing. Čulík 
Ta stavba se připravuje téměř dvacet let, každou chvilku do toho někdo vnášel svoje pocity, jsme 

rádi, že vůbec ta stavba byla zahájena. Je za nějakých podmínek vysoutěžených podle zákona 
o veřejných zakázkách, já bych to dál nechtěl hodnotit, prostě ta uzavírka je věcí zhotovitele a jestli on 
tam nasadí 100 lidí nebo 10 lidí, prostě má daný termín a je to na něm, jak to pracuje. V současnosti se 
tam dělají náhradní zdroje pitné vody, takže to znamená, že tam nebudou nějaké masivní velké práce. 
Je to prostě dle harmonogramu, který ten zhotovitel předeslal. 

Mgr. Korytář 
Dobře, tak už asi o tom tady nemusíme diskutovat, možná můžeme v tom pokračovat někde jinde, 

další přihlášený je pan kolega Šolc, máte slovo. 

Mgr. Šolc 
Děkuji, já mám tři věci, z toho dvě málo důležité, jedna je důležitější. Jenom zareaguji na tu 

probíhající diskuzi okolo té silnice, zejména pro Jaromíra Baxu, já tam mám nemovitost a ten 
zhotovitel stavby skutečně všem vlastníkům vydal karty, které opravňují průjezd, takže tam problém 
není, na druhou stranu potvrzuji to, co tady zaznělo, že to pracovní tempo tam skutečně není enormně 
vysoké, ale třeba ty náhradní zdroje vody už tam máme hotové, takže to asi jede podle nějakého 
harmonogramu, a jestli že to ŘSD vysoutěžilo, tak jak to vysoutěžilo, a je tam nějaký harmonogram, 
tak se bojím, že to dopadne tak jako vždycky, že se bude šturmovat na poslední chvíli. Ale tak už to 
asi chodí a ten zhotovitel na to každopádně má právo a to je asi celé, co k tomu chci říct. Druhá méně 
důležitá věc je to, že my jsme majetkoprávní operace dneska projeli jako z rychlíku, jenom upozorním 
na usnesení finančního výboru, že tam, kde jsme neschválili prodeje takových těch pozemků ve 
Vratislavicích, jsou to takové zanedbané kousky pozemků, kde si ti vlastníci o to žádali, tak usnesení 
finančního výboru je jednomyslně schválené, že by jim město mělo vyjít vstříc bezplatnou výpůjčkou, 
aby se o ty zanedbané kouty ti lidé alespoň mohli starat, protože oni je chtějí koupit proto, že tam 
rostou náletové křoviny a že jim to jakoby obtížně znemožňuje užívat jejich zahrady. A potom 
nejdůležitější věc, na kterou jsme se chtěli zeptat, jestli si vzpomínáte na dlouhou a vzrušenou debatu 
zastupitelstva ohledně GreenNetu, tehdy, bylo to v říjnu roku 2015, my jsme namítali náš koncept 
SmartNet, koalice prohlašovala GreenNet, ale přesto jste nám slíbili, že budou vypracovány variantní 
posudky nebo variantní řešení. Ale jaké bylo naše překvapení, když jsme si přečetli monitoring 
a v tom monitoringu je jasně řečeno, že teplárna si dala žádost na GreenNet a jede se v kolejích 
GreenNet. To si myslím, že ani není potřeba vůbec žádné varianty dělat, protože už je to jasné. Tak jak 
to je? 

Mgr. Korytář 
Dobře, to byla asi spíš připomínka, dotaz jsem tam neslyšel… 

Mgr. Šolc 
Ne, ten dotaz je takový, jestli se na těch variantních studiích pracuje, a jestli ano, tak jestli je to 

vůbec ještě efektivní, když teplárna vydala tiskovou zprávu o tom, že teda se šlape do varianty 
GreenNet a už si podali projekty a to už jsme se asi dostali za ten Rubikon, když už se to asi nedá 
vrátit. 

Mgr. Korytář 
Tak kolega Kysela odpoví. 
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T. Kysela 
Co se týče těch variant, samozřejmě se pracuje na požadované nulové variantě, to znamená 

nevyužití centrálního zdroje tepla, a já to řeknu asi tak. Pokud bychom v současné době 
nespolupracovali dál na GreenNetu, nechali ho spát, tak vlastně promeškáme nějaký čas, takže ty věci 
jdou paralelně, a samozřejmě nulová varianta ještě není ukončená, nemáme ještě relevantní výsledek, 
ale pracuje se na tom, a jakmile to bude, tak samozřejmě s tím budete seznámeni. Nicméně tím 
nemůžeme zablokovat nějaký čas na projekt GreenNet. To jsou dvě věci, které skutečně vedle sebe 
jdou paralelně a výsledek, který bude, ať už je takový nebo onaký, jestli GreenNet bude ten správný 
nebo ta druhá varianta bude ta správná, to nám ukáží ty studie, takže pracuje se na tom. 

Mgr. Korytář 
Já možná ještě kolegovi doplním, že ono je to možná podobné jako s tím projektem u těch stromů, 

kdy běží nějaká projektová žádost a vedle toho je možné třeba ještě zjišťovat další alternativu, pokud 
by se ta alternativa jak u stromů, tak třeba tady, ukázala jako lepší, životaschopná, tak je možné tu 
projektovou žádost v nějaké chvíli stopnout nebo upravit. Dobře. Další přihlášený je zastupitel Ferdan. 

Mgr. Ferdan 
Dobrý večer, já mám dva takové klíčové dotazy nebo dvě oblasti dotazů, řekněme. Ta první se týká 

toho nového webu, který jsme jako město spustili, a to konkrétně té části, která se věnuje bezpečné 
dopravě, protože jsem tam našel hezké projekty, které známe trošku už, a jeden z těch projektů se 
jmenuje smíšená stezka pro pěší a cyklisty, úsek Rušička – Broumovská. Mně jenom zajímá, ty 
komentáře, které se tam mohou psát, ty se tam někde objeví? Protože já vím minimálně o jednom 
komentáři, který se tam nějak neobjevil a ten komentář mám já k dispozici. Jako ta diskuze je nějak 
řízená nebo musí se to schválit, ten komentář? A druhá věc, která se toho týká, a se kterou se 
ztotožňuji v rámci toho komentáře, ta trasa, já nevím, jestli fakt chcete betonovat, to je historicky 
zaznamenaná trasa, která je dokonce v mapách z 1. poloviny 18. století, ty patníky tu cestu určují, vy 
tam píšete, že je potřeba je vyhodit, nedalo by se ještě zvážit, jestli to nevyperkovat a naopak 
nerestaurovat a toho genia loci této stezky konkrétně udržet. Protože tím by se totálně odrovnala síla 
toho místa a to místo má to kouzlo. Tak tam jenom prosím o revizi a o zjištění, jestli se dá zasáhnout 
do projektu, a zasáhnout, pokud možno, alespoň tímto způsobem. To se týká toho, pak bych chtěl 
poděkovat za to, že probíhají jednání k osadnímu výboru, já jsem si našel jeden zápis z listopadu, 
Horní Hanychov vzorně doplnil a je to konečně zajímavé k přečtení, protože tam máme i my, jako 
zastupitelé, některé informace. Úplně první otázka tedy zní, kdy budeme mít k dispozici jednací řád 
k finálnímu nahlédnutí a komentování, když byl odevzdán ke konci listopadu podle zápisu. Druhá 
otázka s tím spojená, ze všech těch osadních výborů, které jsou na webu uvedeny, tak jediná funkční 
de facto webovka nebo živá webovka alespoň trošku, tak je Horní Hanychov. Fungují ty ostatní 
výbory vůbec, je tam nějaká zpětná vazba, protože z toho, co máme na webu, tak třeba náš Vesec 
vůbec nemá funkční webovky, osadní výbor Kateřinky ano, ale ty informace jsou tam velmi zastaralé, 
Horní Hanychov tam má myslím teď ten poslední zápis a jinak prakticky nic nikde. A ještě se zeptám, 
byl tady požadavek právě z Horního Hanychova a ten požadavek jsem dával několikrát i já, je super, 
že už je konečně ta osoba na komunikaci, nicméně oni by chtěli ještě tu iniciativní osobu s tím, že to 
projedná paní náměstkyně Hrbková, tak já bych se chtěl zeptat, v jakém to je stavu projednání, je to 
tady napsané v zápise na webových stránkách. Ostatně tomu setkání jste byla přítomna. A pak ještě 
poslední věc, měli tam návrh, že každý ten osadní výbor by měl webové stránky založené městem, to 
se mi jeví jako dobrý nápad, tak jenom v jaké to je fázi, protože vím, že by měl vzniknout i ten blog 
zastupitelů, tak jestli to třeba není s tím spojené a pokud není, tak aby to mohlo být spojené, ideálně. 

Mgr. Korytář 
Dobře, otázky jsou jasné, paní kolegyně odpoví písemně. Další v diskuzi přihlášený je pan kolega 

Marek. 
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Mgr. Marek 
Ještě jednou dobrý den, já jsem měl ještě jeden dotaz, na ten jsem zapomněl a ten se týká slíbeného 

dodání materiálů, dne 29. února zde v této místnosti probíhalo představení návrhu nového územního 
plánu, já jsem při tom projednávání vznesl dotaz, jaké pozemky, městské pozemky v původním 
návrhu byly v návrhu zastavitelné a které dneska zastavitelné nejsou, a chtěl jsem nějaký rozdílový 
seznam. V zápisu je, že by tato otázka měla být zodpovězena, já jsem ji potom písemně dvakrát 
urgoval, máme 27. dubna, a já žádnou odpověď nemám. Tak bych chtěl vědět za prvé, jestli tu 
odpověď dostanu a kdy. A ještě druhá věc, to bych navázal na pana Šolce, mně udivuje, pane Kyselo, 
že se zpracovává jenom jedna varianta způsobu vytápění, kdo zadával podmínky vypracování té 
studie? Protože každý, kdo by poslouchal projednávání GreenNetu a oponentní návrh pana 
Zámečníka, nazvaný SmartNet, tak by jistě pochopil, že nikdo nechtěl jenom nulovou variantu, že zde 
bylo ve hře více variant. Tak bych chtěl vědět, kdo zadal parametry té studie, a proč se dělá jenom 
studie na nulovou variantu, kterou si myslím tady nikdo nechtěl. Děkuji. 

Mgr. Korytář 
Já myslím, že pan kolega Kysela, co si pamatuji, postupuje na základě usnesení zastupitelstva, 

a myslím, že i v té pracovní skupině to byl podklad pro tu studii, ale když tak to bude doplněno do té 
písemné odpovědi. Zeptám se paní kolegyně Hrbkové, jestli chce odpovědět přímo, tak vám odpoví na 
ty otázky k územnímu plánu. 

Ing. Hrbková 
Jestli vám nebylo odpovězeno, tak se omlouvám, nicméně my jsme ten materiál dopracovali do 

mapové a tabulkové podoby minulý týden, měla vám být odeslána informace o tom, že ty materiály 
máme předpřipraveny v pracovní podobě, kterou bychom vám rádi ukázali, a tuto podobu potom ještě 
dopracovali do nějaké zveřejnitelné podoby, protože si v tuto chvíli nedovolíme ty informace poslat 
ven bez doplňujících informací ústních, takže je možné se u nás objednat na odboru, informace jsou 
k dispozici, zatím je nedostanete s sebou, ukážeme vám je, vysvětlíme vám je, a poté, co je dostaneme 
do nějaké přehledné podoby, tak vám je i předáme. 

Mgr. Korytář 
Děkuji, další v diskuzi je přihlášen pan kolega Petrovský. 

Mgr. Petrovský 
Dobrý den, já zkusím poskytnout pár odpovědí k teplárně. Studie, která byla zadána, tak myslím si 

také, že vyplývá z usnesení zastupitelstva, kdy tam přímo uložilo zastupitelstvo, co chce vypracovat za 
otázky. Ono porovnat veškeré varianty GreenNetu, které byly navrženy, tak se domnívám, že krom 
teplárny na základě vstupních dat, asi není v síle nikoho dalšího, ale město má ještě další nástroj, 
kterým si to ověřuje, jestli ta zvolená varianta je správná, není správná, může jí být třeba územní 
energetická koncepce, ale každopádně tady to prověřování ze strany města by rozhodně nemělo 
projekt GreenNet na straně teplárny zcela zastavit, protože bychom taky nemuseli v teplárně už 
stihnout ani současně vypsané dotační výzvy. I tam teďka je podaná předběžná žádost, bude se ještě 
doplňovat podle vyhlášeného programu do operačního programu Podnikání a inovace pro konkurence 
schopnost, je podána na jednu větev, tak jak tady bylo už prezentováno a v tiskové zprávě, na větev 
město, a co se týče toho, jestli teda je porovnán SmartNet, GreenNet, ono totiž ve své podstatě 
SmartNet hovořil o tom, o čem hovořili tady všichni odborníci, a to je využití, plné využití spalovny 
Termizo, a byl to jeden z výstupů pracovní skupiny Energo, která se na tomto, jako jedné z mála věcí 
kdysi shodla, a ono totiž, a hovoří o tom i územní energetická koncepce, nikdy neschválená, z roku 
2011, která také v jedné z variant používá spalovnu Termizo jako zdroj, který má být plně využit, 
avšak od roku 2011 se situace samozřejmě změnila, a modelované území pro vytížení Termiza se od té 
doby vlivem odpojování, vlivem zateplování významně rozšířilo, a dnes prakticky pokrývá skoro celé 
město, v letních měsících je dokonce přebytková energie z Termiza, v zimním období tam 
v některých…, v zimním období tam dotápí jako špičkový záložní zdroj teplárna. Tudíž oni ty 
projekty v zásadě dle základního bazálního principu se od sebe až tak neliší. 
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Mgr. Korytář 
Tak já děkuji panu kolegovi Petrovskému. Do diskuze je přihlášený pan kolega Ferdan, máte slovo. 

Mgr. Ferdan 
Já se chci ještě zeptat paní náměstkyně, já se dívám do zápisu z komise životního prostředí a 

hledám, kdy byl projednáván ten projekt, který jsme dneska schválili, jenom jestli by mně mohla 
upřesnit měsíc, ať to nemusím tady… 

Ing. Hrbková 
Já jsem říkala, že to dohledám a pošlu vám to. 

Mgr. Korytář 
Tak paní kolegyně to dohledá a pošle vám to, další přihlášená je paní Lysáková. 

Mgr. Lysáková 
Já bych chtěla poděkovat za změnu těch webových stránek, akorát nerozumím jednomu, i když to 

asi až tak není podstatné, proč se tam promítá vepředu lev berberský a není tam ten bílý tygr, který je 
tak pro ten Liberec typický, děkuji. 

Mgr. Korytář 
Tak, děkuji, další přihlášený do diskuze je pan kolega Marek. 

Mgr. Marek 
Jen taková poznámka, když jsme projednávali územní plán, tak územní energetická koncepce, 

protože nebyla nikdy schválená, tak bylo řečeno, že se v potaz nebere, a nyní, když se to hodí, tak se 
bere, takový obojaký způsob práce s dokumenty. Ale to jenom taková jedovatá poznámka. 

Mgr. Korytář 
V duchu nejlepších tradic pana kolegy Marka. Myslím, že to byla krásná symbolická tečka za 

dnešní diskuzí zastupitelů, nikoho dalšího přihlášeného nevidím, můžeme jít tedy na další bod a tím je 
bod č. 16. 

 

K bodu č. 16 
Plánovací smlouva - Rezidenční výstavba – Františkov 

Mgr. Korytář 
Zeptám se, jestli se někdo hlásí do diskuze. Nikoho nevidím, budeme tedy hlasovat o návrhu 

usnesení. 

Hlasování č .  24 – pro – 31,  proti  – 0,  zdržel  se – 4,  návrh byl  př i jat .  

Zastupitelstvo města př i jalo usnesení č .  88/2016. 

 

K bodu č. 17 
Smlouva o vzájemném převodu činností, majetku a některých souvisejících práv, 
povinností a závazků příspěvkových organizací DC Sluníčko a DDM Větrník 
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PhDr. Langr 
Děkuji, kolegyně a kolegové, tento bod a dva následující souvisí s tím avizovaným převodem obou 

příspěvkových organizací mezi městem a krajem, na základě pondělní diskuze na předsedech klubů 
u pana primátora jsme otevřeli nová jednání s krajem ohledně těch jeslí, které v tom znění, které máte 
ještě na stole, by měly připadnout v rámci převodu Sluníčka právě Libereckému kraji, jak budova, tak 
ten samotný provoz, pan hejtman, podle mých informací se vyjádřil v tom směru, že je plně na 
statutárním městě, jakým způsobem bude chtít provoz a objekt jeslí řešit, tzn., že po té diskuzi, která 
asi po mém příspěvku bude následovat, já si dovolím před hlasováním přednést alternativní návrh 
usnesení který právě toto bude řešit. V zásadě jsme měli asi tři možnosti, nebo stále máme, omlouvám 
se, stále máme, první ponechat to znění smlouvy tak, jak je, to znamená převést balík za balík, 
všechno kraji a kraj všechno nám, jak jsem ale seznal, tak většina zastupitelstva si toto nepřeje, nebo-li 
je vůle, ponechat jesle statutárnímu městu, s čímž počítá ta druhá varianta, to znamená, že by jak ty 
objekty, tak související pozemky, tak ten provoz samotných jeslí, a budeme dále řešit, jakým 
způsobem bychom ho začlenili do organizační struktury skupiny město, takže by zůstal statutárnímu 
městu. Třetí návrh byl jakýsi kompromisní, to znamená předat kraji provoz, ale ponechat si budovu 
a zajistit to nějakou smlouvou o výpůjčce, podle neoficiálních informací, nebo neformálních, které já 
mám k dispozici, tak toto pro kraj není úplně akceptovatelné, protože pak by se stalo, že by 
provozoval jakési zařízení v objektu, který není jeho, nemohl by do něj investovat a dostali bychom se 
v podstatě do stejné situace, jako je v současné době zdravotní škola, což mám dojem, že je situace 
nevýhodná pro obě strany, tzn. jak pro nás, tak pro kraj. Dovolím si tedy pak ten alternativní návrh 
zaměřit jenom na to ponechání jeslí v majetku a provozu města. Ty následující dva materiály potom 
řeší už jenom situaci na straně města, to znamená, je to jednak materiál o zrušení naší příspěvkové 
organizace Sluníčko s nějakým datem účinnosti, to znamená, kdyby náhodou se stalo, že by kraj 
neakceptoval námi dnes možná upravenou smlouvu, tak kdykoliv od toho kroku můžeme ustoupit, 
protože ještě nebudeme činit faktické kroky k tomu, abychom tu organizaci skutečně zrušili, 
a souběžně jde o zřízení nové organizace s náplní činnosti, kterou má dnes Dům dětí a mládeže 
Větrník, který zřizuje kraj. I pokud bychom dnes neschválili ten materiál č. 17, tedy tu vzájemnou 
smlouvu, tak bych poprosil o to, abychom materiály 18 a 19 schválili, abychom se nedostali do 
nějakého časového presu, jak říkám, je tam posunutý datum účinnosti, ale třeba v souvislosti 
s výběrovým řízením na ředitele Větrníku, máme už nějaké termíny, které už by o prázdninách byly 
těžko splnitelné. Takže tímto otvírám diskuzi, pokud nebude, tak rovnou přednesu ten svůj protinávrh 
k současnému znění usnesení. 

Mgr. Korytář 
Já bych možná ještě poprosil kolegu, jestli by mohl přednést ten svůj protinávrh a pak dostane 

slovo kolegyně Rosenbergová. 

PhDr. Langr 
Dobře, tak jenom vteřinku, já si musím otevřít ten materiál samotný, abych správně citoval, protože 

to usnesení je dlouhé. Tak. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje smlouvu o vzájemném 
převodu činností, majetků a některých souvisejících práv, povinností a závazků mezi Libereckým 
krajem a statutárním městem Liberec dle přílohy č. 1, až sem je usnesení stejné, a dovolil bych si 
navrhnout připojit: „za podmínky úpravy jejího znění tak, že 1) provoz jeslí v ulici Holečkova zajistí 
statutární město Liberec, 2) veškerý majetek sloužící k provozování jeslí v ulici Holečkova zůstane i 
nadále v majetku statutárního města Liberec.“ A ještě poprosím, nebo navrhuji, upravit termín v té 
ukládací části usnesení, protože ten samozřejmě nemůžeme stihnout, je tam poslední duben, pro jistotu 
tam dát poslední červen, tedy 30. 6. 2016, protože pokud krajské zastupitelstvo, respektive vedení 
Libereckého kraje, bude akceptovat námi dnes možná schválenou změnu, tak musí přeschválit 
smlouvu, kterou už mají za sebou z března na květnovém zastupitelstvu, tak aby tam byl dostatek času 
ke vzájemnému podpisu panem hejtmanem a panem primátorem. Tolik můj návrh. 

Mgr. Korytář 
Dobře, děkuji, slovo má paní kolegyně Rosenbergová. 
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Mgr. Rosenbergová 
Tak, děkuji za slovo, já bych chtěla poděkovat za tu vstřícnost, protože upozorňuji už delší dobu na 

to, že jesle by si mělo provozovat město a samozřejmě ve své budově, to je úplně ideální, takže děkuji 
za to jednání a děkuji za ten výsledek. 

Mgr. Korytář 
Dobře, děkuji také, další přihlášený je pan kolega Šolc. 

Mgr. Šolc 
Tak já se připojím, já si myslím, že je to kvalitně odvedená práce, a že pokud se tento krok dokáže 

naplnit, jakože tomu na sto procent věřím, tak to z dlouhodobého hlediska městu významně pomůže, 
a to že městu zůstanou jeho jesle je také naprosto v pořádku, a pak jsem měl dotaz, možná k tomu 
následujícímu bodu a myslím si, že tu diskuzi odehrajeme teďka, jste pane náměstku Langře v médiích 
tedy vyhlásil to výběrové řízení na Větrník a pak se mě na to někdo ptal, tak jsem se to pokusil na tom 
novém webu dohledat, ale tam jsem to nenašel, tak jenom, jestli teprve bude, nebo jestli už je teda 
vyhlášené a na tom webu to není, nebo jak to je. 

PhDr. Langr 
To jste nenašel správně, protože my ho můžeme veřejně vyhlásit až v okamžiku, kdy dnes tu 

organizaci zřídíme, čili ono to zaznělo v tiskové zprávě, že bude, ale nemůžeme to samozřejmě 
oficiálně udělat, dokud zastupitelstvo ten krok neposvětí a nezřídí novou organizaci. 

Mgr. Šolc 
Jasně, děkuji. 

Mgr. Korytář 
Děkuji, slovo má paní kolegyně Vítová. 

Mgr. Vítová 
Dobrý večer všem, já bych ráda vám sdělila usnesení výboru pro vzdělávání, na kterém jsme tento 

bod také projednávali, a výbor pro vzdělávání doporučuje smlouvu schválit, ale domnívá se, že jesle 
v Holečkově ulici by měly být dále zřizovány statutárním městem Liberec, a k tomu se přiklání i celý 
klub ANO. 

Mgr. Korytář 
Tak, tady je krásná shoda, tak další, doufám, že pan kolega Červinka také přispěje svým dílem 

k vzájemné shodě, v té atmosféře vzájemné pospolitosti, pane Červinko, je to na vás. 

Ing. Červinka 
Ano, nejspíš vás to překvapí, ale i já chci poděkovat za tu vstřícnost a za to, že nakonec jsme 

dospěli k tomu, na co jsme tady společně s paní magistrou Rosenbergovou upozorňovali i už při 
schvalování toho záměru. Takže díky.  

Mgr. Korytář 
Tak ještě pan kolega Langr se svým…, pardon, omlouvám se, pan Berki. 

Mgr. Berki 
Já jsem chtěl říct, že když je tak dobrá nálada, že bychom si mohli zazpívat třeba společně… 

Mgr. Korytář 
Nějakou skautskou? 
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Mgr. Berki 
Třeba hymnu, tady není pan prezident, tak… 

Ing. Hrbková 
Navrhuji „Prší, prší,“ protože prší. 

Mgr. Korytář 
Tak, pan kolega Langr ještě chtěl mluvit. 

PhDr. Langr 
Já ještě závěrem, ono to vlastně asi mělo zaznít, samozřejmě to dáme k projednání školskému 

výboru, ale co budeme dělat, pokud ty jesle opravdu si necháme, tedy pokud za chvíli odhlasujeme, že 
si je chceme nadále ponechat a pokud i kraj toto bude akceptovat, je asi těžko představitelné, že by 
vznikla nová příspěvková organizace, ale myslím si, že je potřeba, abyste to v tuto chvíli věděli, 
zvažovali jsme dvě varianty, první připojit ty jesle jako jakési detašované pracoviště pod nejbližší 
školku, což je Mateřská škola Hvězdička na Gagarince, asi 200 m vzdálená, nicméně problém tam je 
v tom, že ty jesle jsou vlastně prodělečnou činností a z hlediska školského zákona a z hlediska zákona 
250 o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů nemůže mít organizace v doplňkové činnosti 
ztrátovou činnost. Do hlavní činnosti mateřské školy to zase neumíme dát, takže pravděpodobně 
jediným řešením je to, o kterém jsme vlastně diskutovali v pondělí na klubech a my jsme pak s paní 
magistrou Rosenbergovou na sebe se dívali a skoro jsme si říkali, že asi ne, ale ono nám nic jiného 
nejspíš nezbyde, dát to pod Centrum zdravotní a sociální péče, kde kdysivá ty jesle bývávaly, než 
přešly pod Sluníčko, takže jenom tak avizuji. Neříkám, že to řešení, tak jak jsem ho teď představil, je 
stoprocentní, a že bude, budeme to diskutovat i na školském výboru, ale skoro se mi jeví, že je asi 
jediné myslitelné. Tak tolik snad závěrem té diskuze. 

Mgr. Korytář 
Tak ještě úplně na závěr bych rád poděkoval kolegům z opozice za konstruktivní přístup a myslím 

to opravdu upřímně. Tak budeme hlasovat o upraveném návrhu usnesení v bodě č. 17, tak, jak ho 
doplnil pan kolega Langr. 

Hlasování č .  25 – pro – 36,  proti  – 0,  zdržel  se – 0,  návrh byl  př i jat .  

Zastupitelstvo města př i jalo usnesení č .  89/2016. 

 

K bodu č. 18 
Zrušení příspěvkové organizace Dětské centrum SLUNÍČKO Liberec, 
příspěvková organizace 

Mgr. Korytář 
Můžeme jít na bod č. 18, který s tím souvisí, myslím, že už představení nepotřebuje. Kdo má 

nějaký dotaz k bodu č. 18? Žádný dotaz nevidím, budeme tedy hlasovat. 

Hlasování č .  26 – pro – 35,  proti  – 0,  zdržel  se – 0,  návrh byl  př i jat .  

Zastupitelstvo města př i jalo usnesení č .  90/2016. 
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K bodu č. 19 
Zřízení Domu dětí a mládeže Větrník, Liberec, příspěvková organizace 

Mgr. Korytář 
Bod č. 19 také souvisí a je to zřízení Domu dětí a mládeže Větrník, příspěvkové organizace, je 

k tomu nějaký dotaz? Dotaz má pan kolega Berki a ještě pan kolega Langr chce něčím doplnit, tak já 
bych možná dal nejdřív slovo panu Langrovi, aby doplnil, a pak když tak pan kolega Berki. 

PhDr. Langr 
My chceme s panem magistrem hovořit o tomtéž, já musím říct, že jsem trošku zaspal a teprve že 

se přihlásil, mě probudilo. Na školském výboru vznikl návrh na doplnění části toho materiálu v sekci 
vymezení hlavního účelu činnosti, jsou tam body a) a b), je to bod 1 a), b), dovolím si navrhnout 
doplnění za první větu: „Příspěvková organizace je zřízena za účelem zájmového vzdělávání 
směřujícího k účelnému naplnění volného času především dětí, mládeže, jejich rodičů a dalších 
dospělých zájemců,“ a teď přijde to doplnění: „jakož i nadaných dětí, žáků a studentů.“ A v bodě b), 
kde máme v odrážce Dům dětí a mládeže doplnit do závorky „středisko volného času.“ Souhlasí, pane 
magistře? Děkuji. 

Mgr. Korytář 
Tak, děkuji, k diskuzi nikdo přihlášen není, můžeme tady hlasovat o upraveném návrhu usnesení. 

Hlasování č .  27 – pro – 35,  proti  – 0,  zdržel  se – 0,  návrh byl  př i jat .  

Zastupitelstvo města př i jalo usnesení č .  91/2016. 

 

K bodu č. 20 
Poskytnutí dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy o jejím poskytnutí na 
realizaci Veletrhu dětské knihy v Liberci v roce 2016 

PhDr. Langr 
Já asi jenom krátce, je to projekt, který nepochybně všichni znáte, protože tady funguje, přiznám 

se, nevím kolik let, možná 12, 13, 14, v letošním roce navyšujeme poměrně významně, resp. 
navrhujeme navýšit tu dotaci z loňských 130 tisíc na letošních 200 tisíc. Důsledkem toho pozitivním 
bude, že se ten veletrh vrátí alespoň částečně do těch původních veletržních kolejí, ještě vloni jsme 
schvalovali dotaci pro Festival dětské knihy v takové okleštěné podobě v knihovně, dnes už i díky 
tomu, že do sdružení Veletrhu dětské knihy přibyl nový partner, jímž je Koloseum, tak tato akce bude 
mít takový důstojnější ráz. Jsme toho názoru, že úroveň komunikačních a čtecích schopností našich 
dětí je velmi tragická a že ten veletrh je jednou z vhodných forem, která by mohla napomoci toto 
zlepšovat. Podařilo se mi přesvědčit radu města, aby k tomu vyslovila svůj souhlas a poslala ten 
materiál do zastupitelstva. 

Mgr. Korytář 
Tak otvírám k tomu diskuzi, chci se zeptat, jestli někdo má nějaký příspěvek? Nikoho nevidím, tak 

bych se možná přihlásil já, já bych se jenom chtěl zeptat pana kolegy Langra, vzhledem k tomu, že se 
jedná o částku asi 200 tisíc, jestli jste se dotazoval u nějaké další firmy nebo společnosti nebo případně 
u paní ředitelky knihovny, zda by tento veletrh nedokázala udělat za menší peníze, za levnější částku? 

PhDr. Langr 
Myslím si, že nebyla, protože jednak knihovna je také součástí toho sdružení, ale jediným 

přispěvatelem, pokud vím, je statutární město Liberec, jako největší partner z toho sdružení a pokud 
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statutární město Liberec rozhodne, že veletrh nebude, tak veletrh nebude. Ale beru to jako kamarádský 
špílec. 

Mgr. Korytář 
Ne, to bylo jenom, kolegové, na to, že každý materiál se dá rozstřelit a kdybychom chtěli, tak tady 

o tom teď můžeme diskutovat hodinu a říkat, proč to má dělat paní Helšusová, proč to má dělat toto 
sdružení, mohl by to někdo udělat za 100 tisíc, mohli bychom tady být další hodinu. Já jsem rád, že 
jsem nikoho k diskuzi nevyprovokoval a můžeme jít k hlasování o usnesení tak, jak bylo předloženo. 
Kdo je prosím pro? Á pan Gábor, tak pane Gábore. Mně to nepřekvapuje, pane kolego. Tak budeme 
hlasovat o usnesení tak, jak bylo předloženo. 

Hlasování č .  28 – pro – 35,  proti  – 0,  zdržel  se – 0,  návrh byl  př i jat .  

Zastupitelstvo města př i jalo usnesení č .  92/2016. 

 

K bodu č. 21 
Přijetí dotace z fondu malých projektů v Euroregionu Nisa v programu 
Spolupráce na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou 
a Svobodným státem Sasko na projekt "Rytíř Roland - symbol, který spojuje 
partnerská města Liberec a Žitavu" 

PhDr. Langr 
Platí pro tento i příští bod, na základě diskuze na pondělních klubech u pana primátora jsem 

předsedkyním a předsedům klubů poslal účel, na co budou ty dotace využity, pevně věřím, že se vám 
ten email do rukou dostal. 

Mgr. Rosenbergová 
Já si taky rýpnu, jako vy předtím, a zeptám se, zda nebudete teď ve střetu zájmů, pokud budete 

hlasovat? Ne, pan náměstek Korytář, když bydlí v Žitavě. 

Mgr. Korytář 
Myslím, že nebudu ve střetu zájmů, ale zamyslím se nad tím. Další, nikdo v diskuzi přihlášen… 

ještě pan kolega Langr. 

PhDr. Langr 
Myslím, že nebude, protože to je vlastně na bázi obou měst jako partnerských, čili to bychom byli 

ve střetu na druhé straně Liberce zase my všichni ostatní…. Tak to potom ano, tak možná, kdyby se 
kolega zdržel… 

Hlasování č .  29 – pro – 33,  proti  – 0,  zdržel  se – 2,  návrh byl  př i jat .  

Zastupitelstvo města př i jalo usnesení č .  93/2016. 

 

K bodu č. 22 
Přijetí dotace z fondu malých projektů v Euroregionu Nisa v programu 
Spolupráce na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou 
a Svobodným státem Sasko na projekt "Liberec / Žitava - zapomenuté památky" 
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Mgr. Korytář 
Bod č. 22 je další projekt, který se jmenuje Liberec / Žitava – zapomenuté památky, je to z fondu 

malých projektů Euroregionu Nisa. Zeptám se, jestli se někdo hlásí do diskuze? 

 

Hlasování č .  30 – pro – 33,  proti  – 0,  zdržel  se – 2,  návrh byl  př i jat .  

Zastupitelstvo města př i jalo usnesení č .  94/2016. 

 

K bodu č. 23 

Plnění usnesení zastupitelstva města za I. čtvrtletí roku 2016 

Mgr. Korytář 
Bodem č. 23 je plnění usnesení zastupitelstva města za I. čtvrtletí roku 2016, zeptám se, jestli 

k tomu má někdo nějaký dotaz? Pan kolega Berki. 

Mgr. Berki 
Trochu se bojím, že teď už si vůbec nezazpíváme. Mám tam dotazy k několika usnesením, jedno je 

usnesení 297/2015, které je mezi splněnými, a to vám, pane náměstku, původně ukládalo zajistit 
vrácení neplatně převedené částky Úřadem regionální rady bla bla bla atd. a domnívám se, že tohle 
usnesení splněno není. Pochopil bych, kdyby bylo mezi částečně splněnými nebo průběžně plněnými, 
ale splněno určitě není, resp. nejsem si já vědom toho, že by se nám vrátilo těch necelých 4,7 milionu, 
tak to je první dotaz. Resp. navrhuji, aby to bylo přeřazeno ze splněných usnesení do průběžně 
plněných, nebo částečně plněných nebo nesplněných, to už je nechám na vás, co vám nejvíc asi sedí. 
Protože pochopil jsem, že první krok byl učiněn, ale cíle, které ukládá zastupitelstvo, nebylo… 

Mgr. Korytář  
Ano, máte pravdu. Tak další dotaz. 

Mgr. Berki 
Jo, takže to bude bez odpovědi. 

Mgr. Korytář 
Ne, říkám, že máte pravdu v tom, že opravdu to usnesení, tak jak je formulováno, tak splněno 

nebylo, já se domluvím s panem tajemníkem, jak to přeformulujeme. 

Mgr. Berki 
Ok, pak se chci zeptat na nenaplnění usnesení 329 a 330, resp. pochopil jsem, že smlouvy jsou 

připravené, ale stále čekáme na rozpočtové opatření, které by to, co jsme schválili v prosinci 2015, 
tedy přidělení dotace ze sportovního fondu, že by, nerozumím tomu, proč ještě stále není rozpočtovým 
opatřením na to ta částka alokována, tady se ptám na důvod, proč není vlastně to usnesení splněno, 
ještě. 

Mgr. Korytář 
Já se jenom dívám, jedná se o… 

Mgr. Berki 
Gryf a Dukla Liberec. Byly to individuální dotace. 
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Mgr. Korytář 
A tam je napsáno, že nejsou schváleny..? 

Mgr. Berki 
Že smlouvy jsou připravené, ale na podpis ještě nemohou být dány, protože nemáme promítnuto 

rozpočtové opatření v rozpočtu, tj. nemůžeme navázat na položky, tj. nemůžeme dát ještě k podpisu, 
tak se ptám, proč to není od prosince hotovo. 

Mgr. Korytář 
Takhle jakoby z hlavy nevím, ale zjistíme to a odpovíme vám. 

Mgr. Berki 
Dobře, pak bych se ještě zeptal k usnesení 116/2015, to je zřízení fondu rozvoje, pod tím je 

poznámka, že je nesplněno s ohledem na probíhající diskuzi k této problematice, nebylo definováno ze 
strany SML zadání o funkcionalitě, tak aby mohlo být realizováno poptávkové řízení na dodávku 
software nástroje, takže mě opět zajímá, jaký je stav. Tzn. jestli už jste v té diskuzi k té problematice 
někam se posunuli nebo v jakém stavu vůbec ta diskuze k problematice? 

Mgr. Korytář 
Ano, tam se to určitě posouvá, všechna data i systémové řešení myslím, že už máme připravené a 

odpovím vám písemně, ale tohle je zrovna věc, na které se pracuje, o tom vím. 

Mgr. Berki 
A poslední dotaz je na pana náměstka Kyselu, ten se týká záměru prodeje pozemků v prostoru 

letiště Liberec pro záchrannou službu, je tam částečně splněno, vedou se jednání, zajímala by mě tedy 
jenom nějaká krátká informace o tom průběhu jednání, jak to vypadá. Děkuji. 

Mgr. Korytář 
Dobře, tak také odpověď dostanete. Další přihlášený je pan kolega Šolc. 

Mgr. Šolc 
Pane náměstku Korytáři, já se chci zeptat na obdobnou materii, jako se ptal náš pan předseda, 

nicméně trošku z jiného konce. Ta vaše chybně odeslaná nebo… chybně odeslaná pětimilionová 
vratka na účet Regionální rady, už jste to konzultovat s auditorem města? Protože já dost dobře 
nechápu, vím, že ten audit je velmi přísný, jak vlastně odeslání pěti milionů v rozporu, resp. bez 
rozhodnutí zastupitelstva se v tom auditu musí projevit, a kdyby město mělo audit s výhradou, tak by 
to pro nás byla velmi špatná vizitka, jestli jste spolu konzultovali toto a jak k tomu pan auditor 
přistoupí? Případně, jestli mi zajistíte do příště nějaké písemné vyjádření, jeho. 

Mgr. Korytář 
S auditorem jsem to nekonzultoval a vyjádření mohu zvážit. 

Mgr. Šolc 
Tak nezvažujte a prosím, já o něj žádám jako zastupitel. Děkuji. 

Mgr. Korytář 
Já nevím jenom, jestli jste formuloval přesně, o co žádáte, aby bylo zřejmé. 

Mgr. Šolc 
Já bych… dobře, tak pane náměstku Korytáři, já vás prosím, zajistěte písemné stanovisko auditora 

města Liberce k vámi neoprávněně odeslané vratce dotace na účet Regionální rady. 
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Mgr. Korytář 
Dobře. Tak jo. Tak nikdo další v tomto bodě není přihlášen, můžeme tedy jít hlasovat o návrhu 

usnesení, že zastupitelstvo města bere na vědomí. Kdo je prosím pro, kdo je proti, kdo se zdržel 
hlasování? Pardon. Tak to jenom bereme na vědomí, ten materiál, jak je… Pardon, já se omlouvám, 
ještě přerušme prosím to hlasování.  

Hlasování č .  31 – hlasování bylo přerušeno. 

Vy se ptáte, co se stane s tím, s tou změnou, kterou jste navrhoval. V tuto chvíli se s ní nestane nic, 
to usnesení necháme takhle, jak je, a my se domluvíme s panem tajemníkem, a když tak to připravíme 
do příště. Takže budeme hlasovat ještě jednou o návrhu usnesení, tak jak bylo předloženo, 
zastupitelstvo bere na vědomí. 

Hlasování č .  32 – pro – 21,  proti  – 2,  zdržel  se – 11,  návrh byl  př i jat .  

Zastupitelstvo města př i jalo usnesení č .  95/2016. 

 

K bodu č. 24 
Vyřízení podnětů, dotazů a připomínek z 3. ZM konaného dne 31. 3. 2016 

Mgr. Korytář 
Dalším bodem je bod 24, a to je vyřízení podnětů, dotazů a připomínek z minulého zastupitelstva. 

Otvírám k tomuto bodu diskuzi. Ne to jsme ještě neměli, my jsme měli diskuzi zastupitelů, to byl bod 
25 a tohle je bod 24, vyřízení podnětů, dotazů a připomínek. Tak nemusíme jakoby k tomu vůbec nic 
říkat, jenom já otevřu diskuzi a když se nikdo nepřihlásí, tak ji uzavřu a schválíme usnesení. Vypadá 
to tak, že nikdo se nehlásí, tedy končím diskuzi k tomuto bodu a budeme hlasovat o návrhu usnesení, 
že bereme na vědomí vyřízení podnětů, dotazů a připomínek ze 3. zastupitelstva města, kdo je prosím 
pro?  

Hlasování č .  33 – pro – 30,  proti  – 1,  zdržel  se – 4,  návrh byl  př i jat .  

Zastupitelstvo města př i jalo usnesení č .  96/2016. 

Mgr. Korytář 
Toto byl poslední bod dnešního zastupitelstva, dovolte mi, abych tady ještě přednesl mimořádnou 

nabídku, pokud by někdo něco chtěl koupit v Žitavě a přivést to sem, tak po skončení zastupitelstva 
můžete přijít za mnou a rád vám potřebné věci obstarám. Díky a těším se na viděnou za měsíc na 
dalším zastupitelstvu. 

 
Náměstek primátora ukončil zasedání zastupitelstva ve 20:07 hodin. 

 

 
Přílohy: Soupis přijatých usnesení 
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V Liberci 10. 5. 2016 

 
 
 
 
Zapisovatelka: Iva Pourová v. r. 
 
 
 
 
(přepis: K. Břachová, P. Hušková, I. Hýsková) 
 
 
 
 
Ověřovatelé: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pavla Haidlová v. r. 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Ondřej Červinka v. r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mgr. Jan Korytář  v.  r.  Tomáš Kysela v.  r.  

náměstek primátora náměstek primátora 

 


