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Tisková zpráva 
Reakce primátorky na tiskovou zprávu ODS 

k pozastavení účelových fondů SML 
 

Místopředseda místní rady ODS Ondřej Červinka poskytl vedení města prostřednictvím médií 

několik „knížecích rad a doporučení“, jak by mělo postupovat v nelehké ekonomické situaci, ve 

které se nachází. Trochu při tom zapomněl, že současné kroky jsou vyvolány především politikou 

strany, kterou on reprezentuje, a která městskou ekonomiku řídila posledních dvacet let. Ostatně 

on sám se na ní aktivně dlouhou dobu podílel.  

Zapomněl na to, že se nejedná jen o oblast sportu, ale třeba také o oblast sociální, o vzdělání, nebo 

kulturu, kdo v důsledku těchto předchozích rozhodnutí dnes musí tak razantně šetřit. A asi si 

korespondenci, ze které cituje, nepřečetl dostatečně důkladně, protože jinak by neudělal faktické 

chyby.  

Možná, kdyby takovými radami plýtval v době, kdy ODS měla možnosti ovlivňovat ekonomiku města, 

mohla být dnes situace zcela jiná. Kdo ví, možná mohla být ODS stále u moci. Ale není, a ti, kdo přišli 

po ní, musí dnes řešit prázdnou pokladnu a mnohé problémy z toho vyplývající. Třeba má ODS nějaké 

spásné řešení, jak své minulé problémy vyřešit, a jistě se o tom může pokusit přesvědčit obyvatele v 

dalších komunálních volbách.  

Je také nutné upozornit na fakt, že pan Ondřej Červinka se dopouští (snad omylem) manipulace, když 

tvrdí, že vedení Statutárního města Liberce porušilo své pravomoci, když pozastavilo poskytování 

dotací z účelových fondů města a to bez rozhodnutí zastupitelstva. Ale ono je to, přece jen, trochu 

jinak. Rada města reagovala na fakt, že se nepodařilo prodat letiště, čímž v rozpočtu vznikl schodek 

ve výši 100 milionů korun. Jako dobří hospodáři a dle zákona jsme podnikli kroky, které by měly 

zamezit negativní rozpočtové bilanci.  

Reagovali jsme na aktuální vývoj – v dalším zastupitelstvu, které bude po zjištění, že letiště se 

neprodalo, následovat, se celou situací bude zabývat právě zastupitelstvo, a jen to rozhodne o dalším 

postupu v této věci. Rada města, ani vedení města neudělalo nic jiného, než že rozhodlo o zastavení 

vyplácení do doby rozhodnutí zastupitelstva.  

Pan místopředseda Místní rady ODS Ondřej Červinka se tedy nemusí obávat – bude mít šanci na 

zastupitelstvu Statutárního města Liberce ukázat, s jakým plánem na vyřešení historických problémů 

ODS přichází. Nemusí mít strach ani z toho, že by Rada města nechtěla dodržovat usnesení 

zastupitelstva, naopak jej ujišťuji, že vedení města dělá vše pro to, aby nedošlo k pochybení.  



A také jej ujišťuji v tom, že podpora sportu má pro nás svůj význam, stejně velký, jako podpora 

kultury, sociálních aktivit, a mnoha jiného. Rádi bychom rozdávali plnými hrstmi do všech těchto 

fondů. Ale nedostává se nám peněz. Proč? To jistě pan Ondřej Červinka dobře ví. 
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