
Z Á P I S  

 

Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 

MĚSTA LIBEREC, 

 KONANÉHO DNE 25. 11. 2010 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 11 

 

I. část 

 

K bodu č. 1/ 
Zahájení 

Ing. Jiří Kittner, primátor města, zahájil ustavující zasedání zastupitelstva města v 15.00 hodin. 
Přivítal přítomné na zasedání a požádal zastupitele, aby se zaprezentovali. 

Ing. Jiří Kittner, původní primátor města 
Takže asi jsme již všichni přihlášeni, takže mohu v souladu s ustanovením  § 91 zákona č. 

128/2000 Sb. o obcích zahájit ustavující zasedání Zastupitelstva města Liberec. Zasedání bylo svoláno 
řádně s ustanovením § 93 a § 91 zákona č. 128/2000 o obcích, Sb. Jako dosavadní primátor budu 
předsedat do doby než bude zvolen primátor nový. Dále bych chtěl upozornit, že bod č. 8 dnešního 
programu je vyhrazen pro všeobecnou diskusi. Prosím, aby se každý, kdo chce diskutovat, a to nejen 
k bodu č. 8, ale i k dalším bodům, přihlásil u stolku po mé pravé ruce u dveří, abych včas dostal 
informaci a mohl ho k diskusi vyzvat. Popřípadě aby ho mohl vyzvat nastupující kolega. Vystoupit 
může každý, kdo je občanem města Liberce nebo tady vlastní nemovitost. Hovoříme u řečnického 
pultu po mé pravé ruce, délka příspěvku by, stejně jako u zastupitelů  neměla přesáhnout 3 minuty. 
Nejprve bych úvodem požádal vedoucí odboru správního a živnostenského, paní Mgr. Jitku 
Štíchovou, která měla na starost zajištění úkolů registračního úřadu, aby přednesla zprávu 
registračního úřadu o výsledku komunálních voleb na území statutárního města Liberce.  

K bodu č. 2/ 

Zpráva registračního úřadu o výsledku voleb do Zastupitelstva města 
Liberec  

Mgr. Jitka Štíchová, vedoucí odboru správního a živnostenského 
Dobrý den vážení zastupitelé, vážené dámy a pánové. Magistrát města Liberec vykonával funkci 

registračního úřadu při volbách do zastupitelstev obcí, a proto bych vás ráda seznámila se zprávou 
registračního úřadu o výsledku voleb do zastupitelstev obcí. Volby do zastupitelstev obcí se dle 
rozhodnutí prezidenta republiky ze dne 18. června 2010 uskutečnily ve dnech 15. a 16. října 2010. Ve 
volbách do zastupitelstva statutárního města Liberec byly podle výsledků, převzatých od okrskových 
volebních komisí, zjištěny výsledky voleb za město Liberec takto: celkový počet volebních okrsků: 
87, počet okrskových volebních komisí, které předaly výsledek hlasování: 87, počet volebních 
obvodů: 1, celkový počet zapsaný ve výpisech ze seznamů voličů a jejich dodatků: 80.482 voličů, 
celkový počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky: 35.071 voličů a celkový počet odevzdaných 
úředních obálek: 34.980. Celkový počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky: 35.071. Mandát 
vznikl zvolením těmto zastupitelům: Volební strana č. 1 Unie pro sport a zdraví paní Bc. Zuzana 
Kocumová, pan MUDr. Ladislav Dzan, pan Ing. Jiří Rutkovský. Volební strana č. 2 – Změna pro 
Liberec, pan Mgr. Jan Korytář, paní MUDr. Kateřina Absolonová, pan Doc. Ing. Josef Šedlbauer, 
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Ph.D., pan MUDr. Vladislav Chvála, paní Mgr. Květoslava Morávková, paní MUDr. Andrea 
Dzanová, pan PhDr. Jaromír Baxa, paní Ing. Karolína Hrbková a pan Josef Jadrný. Volební strana č. 3 
– Občanská demokratická strana, pan Ing. Jiří Kittner, paní Naděžda Jozífková, pan Ing. Tomáš 
Hampl, paní Hana Konšelová, pan Ing. Ondřej Červinka, pan Ing. Petr Olyšar, pan Michal Dufek a 
pan Ing. Pavel Bernát. Volební strana č. 6 – Věci veřejné, pan Bc. Petr Černý, pan Ing. Milan Šulc a 
pan Ing. Bohuslav Kabátek. Volební strana č. 8 -  Česká strana sociálně demokratická – paní 
Martina Rosenbergová, pan Roman Šotola, pan Milan Šír, paní Jana Kašparová, pan Martin Sepp, pan 
Ing. František Hruša a pan Lukáš Martin. Volební strana č. 12 – Liberec občanům – pan Bc. Jiří Šolc, 
paní Mgr. Věra Rosenbergová, pan Lukáš Pohanka, pan doc. Ph.Dr. David Václavík, Ph.D., pan Kamil 
Jan Svoboda a pan Ladislav Dušek. Volební strana č. 13 – Komunistická strana Čech a Moravy – 
paní Mgr. Dana Lysáková, pan Ing. Jaroslav Morávek, a paní Mgr. Věra Skřivánková. Celkové 
výsledky voleb do zastupitelstev obcí byly oficiálně státní volební komisí vyhlášeny dne 19. října 
2010. V souladu s ustanovením § 60 zákona č. 491/2001 o volbách do zastupitelstev obcí a o změně 
některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů byl v zákonné lhůtě dne 29. 10. 2010 k místně 
příslušnému Krajskému soudu v Ústí nad Labem, pobočka Liberec, podán návrh na neplatnost voleb 
do zastupitelstva statutárního města Liberec. Navrhovatelé pan Mgr. Ladislav Novotný  a pan Ing. 
Radovan Novotný se ve svém návrhu domáhali vyslovení neplatnosti voleb do zastupitelstva 
statutárního města Liberec z důvodu porušení ustanovení § 24 odst. 5 zákona o volbách do 
zastupitelstev obcí, toto ustanovení se týká zveřejnění prohlášení  o vzdání se kandidatury nebo o 
odvolání kandidáta ve všech volebních místnostech na území obce, pokud prohlášení registrační úřad 
obdrží do 48 hodin před zahájením voleb. Dne 15. 11. 2010 Krajský soud v Ústí nad Labem – Liberec, 
pravomocně rozhodl o zamítnutí tohoto návrhu. Tímto dnem byla také ukončena činnost okrskových 
volebních komisí.  

 

K bodu č. 3/  

Představení členů zastupitelstva města a složení slibu  

Ing. Kittner 
Děkuji paní Mgr. Jitce Štíchové za přednesení zprávy registračního úřadu a nyní podle ustanovení 

§ 69 zákona o obcích přistoupíme ke složení slibu členů zastupitelstva. Poprosil bych nejstaršího ze 
zastupitelů, pana Ing. Jaroslava Morávka, aby přišel sem k nám a přednesl slib zastupitele. Po 
přednesení slibu zastupitele pan Ing. Jaroslav Morávek složí slib do mých rukou, a poté vyzve 
abecedně jednotlivé budoucí zastupitele, aby přistoupili ke stolku a složili slib. Slib složíte vyřčením 
slova „slibuji“ a podpisem do listiny. Žádám všechny přítomné, aby povstali. 

Ing. Jaroslav Morávek 
Slibuji věrnost České republice, slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat 

svědomitě, v zájmu města a jeho občanů a řídit se ústavou a zákony České republiky. 

Ing. Kittner 
Posaďte se prosím. 

Ing. Morávek 
Dobrý večer ještě jednou, prosím nyní, aby předstoupili členové nového zastupitelstva tak, jak je 

budu číst. (V tuto chvíli přicházejí jednotliví členové k řečnickému pultu a slovem slibuji a podpisem 
na listinu stvrzují svou funkci.) 

Vážení přítomní, vážený pane primátore, slavnostní složení slibu nových členů zastupitelstva města 
bylo ukončeno. 
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II. část 

K bodu č. 1/  

Schválení programu zasedání; určení ověřovatelů a zapisovatele zápisu  

Ing. Jiří Kittner 
Děkuji Ing. Morávkovi za spolupráci a všem svým novým kolegům bych popřál hodně úspěchů, 

pevné nervy i uspokojení z jejich nastávající čtyřleté práce. Nyní můžeme přistoupit k pracovní části 
dnešního zasedání. Slib složilo 39 členů zastupitelstva města, přijali tím svůj mandát, všichni jsou 
přítomni a naše jednání je tedy usnášeníschopné. Naše usnesení budeme přijímat pomocí hlasovacího 
zařízení, které máte před sebou, návod na jeho obsluhu také naleznete ve svých materiálech a jenom 
pro pořádek zopakuji, jak s ním zacházet. Primátor zopakuje pravidla pro zacházení s hlasovacím 
zařízením. Hovoříme vždy na mikrofon, abychom měli příspěvek na hlasovém záznamu pro zápis ze 
zasedání. Mikrofon je  třeba aktivovat tlačítkem, které máte u něj. Program dnešního zasedání jste 
obdrželi v deskách, zatím jsem žádnou připomínku k programu neobdržel. Zeptám se, má-li někdo 
nějaký návrh týkající se dnešního zasedání, není-li tomu tak, nechám hlasovat o programu dnešního 
zasedání. 

h l a s o v á n í  č .  1 -  pro 39,  proti  0,  zdržel  se 0 -  návrh byl  př i jat  

Ing. Kittner 

Jako zapisovatelku zápisu navrhuji paní Janu Bederkovou z organizačního oddělení. Má někdo jiný 
návrh? Není-li tomu, tak nechávám hlasovat.  

h l a s o v á n í  č .  2 -  pro 39,  proti  0,  zdržel  se 0 -  návrh byl  př i jat  

Zapisovatelkou dnešního jednání je schválena paní Jana Bederková. Za ověřovatele zápisu navrhuji 
paní MUDr. Kateřinu Absolonovou a pana Ing. Pavla Bernáta. Má někdo jiný návrh? Není-li tomu tak, 
mohou nechat hlasovat.  

h l a s o v á n í  č .  3 -  pro 38,  proti  0,  zdržel  se 1 -  návrh byl  př i jat  

K bodu č. 2/  

Zřízení volební komise a schválení jejích členů a předsedy 

Ing. Kittner 
Na stůl jste dostali dosud platné řády, jednak jednací řád zastupitelstva města ve svém úplném 

znění a volební řád pro volbu orgánů města Liberec, který byl též schválen minulým zastupitelstvem. 
Tyto řády máte k dispozici, jsou stále platné a zatím jsem neobdržel žádný návrh na jejich úpravu. 
Ptám se tedy, je-li nějaký návrh na úpravu těchto řádů, není-li tomu tak, budeme postupovat podle 
těchto řádů. Dalším bodem dnešního jednání je zřízení volební komise a schválení jejich členů a 
předsedy. Úkolem této komise bude zajistit volbu dle platného volebního řádu. My jsme připravili 
návrh, který byl připraven tak, že každá ze stran v zastupitelstvu má jednoho zástupce. V případě, že 
strany byly již v zastupitelstvu a jejich zástupce byl členem, navrhli jsme tohoto člověka. U stran, kde 
tomu tak nebylo, navrhli jsme vždy prvého, podle abecedního pořádku, z této strany. Z toho vzešel 
návrh za ODS pan Michal Dufek, za ČSSD pan Ing. František Hruša, za Liberec občanům pan Kamil 
Jan Svoboda, za Věci veřejné Bc. Petr Černý, za Změnu pro Liberec paní MUDr. Kateřina 
Absolonová, za Unii pro sport a zdraví pan MUDr. Ladislav Dzan, za KSČM pan Ing. Jaroslav 
Morávek. Má někdo jiný návrh na členy volební komise? Není-li tomu tak, nechám o těchto členech 
hlasovat. 
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h l a s o v á n í  č .  4 -  pro 37,  proti  0,  zdržel  se 2 -  návrh byl  př i jat  

Ing. Kittner 
Volební komise byla schválena. Dále navrhujeme, aby se předsedou komise stal pan Ing. Jaroslav 

Morávek. Zeptám se, má-li někdo jiný návrh. Není-li tomu tak, nechám hlasovat. 

h l a s o v á n í  č .5 -  pro 38,  proti  0,  zdržel  se 1 -  návrh byl  př i jat  

Ing. Kittner 
Volební komisi, včetně předsedy, máme zvolenou. 

K bodu č. 3/  

Stanovení počtu členů rady města, počtu dlouhodobě uvolněných členů 
zastupitelstva a určení jejich funkcí včetně určení náměstka primátora, 
který zastupuje primátora v době jeho nepřítomnosti  

Ing. Kittner 
Nyní je třeba stanovit počet členů rady města, stanovit počet dlouhodobě uvolněných členů 

zastupitelstva, stanovit jejich funkce včetně určení náměstka primátora, který zastupuje primátora 
v době nepřítomnosti. Nejprve přistoupíme k ustanovení počtu členů rady města. Podle ustanovení §99 
odstavce 3 zákona č.128/2000 Sb. je počet členů rady města nejméně 5, nejvýše 11, přičemž počet 
členů rady města je lichý. Navrhuji stanovit v souladu s tímto ustanovením počet členů rady města na 
11. Má někdo jiný návrh? Není-li tomu tak, nechám hlasovat. 

h l a s o v á n í  č .  6 -  pro 39,  proti  0,  zdržel  se 0 -  návrh byl  př i jat  

Ing. Kittner 
Počet členů rady byl stanoven na 11. Můžeme přejít ke stanovení počtu uvolněných členů 

zastupitelstva. V následujícím volebním období. Na základě návrhu, který jsem obdržel, navrhuji 
v souladu s ustanovením § 99 odst. 3 stanovit na následující volební období počet 6 členů 
zastupitelstva města, dlouhodobě uvolněných pro své funkce, a sice primátor města a 5 náměstků. 
Poprosím o jiný návrh, případně o diskusi. 

Ing. Morávek 
Dobrý večer, náš klub zastupitelů za KSČM navrhuje uvolnění těchto členů: primátora 

s kompetencí pro kancelář odbor právní a veřejných zakázek, odbor interního auditu. Dále náměstka 
pro ekonomiku a správu majetku a pro rozvoj města, kde by měl na starosti odbor ekonomický, včetně 
správy majetku a odbor rozvoje. Dále náměstka pro technické záležitosti, životní prostředí a 
bezpečnost. A náměstka, jehož funkci jsme zatím nazvali náměstek pro věci humanitární s tím, že by 
měl na starosti sociální záležitosti, byty, školství, mládež a tělovýchovu, kulturu a cestovní ruch. Čili 
navrhujeme jednoho primátora a 3 uvolněné náměstky. 

Ing. Kittner 
Děkuji. Poprosím je-li někde jiný návrh další, nikdo se nehlásí, takže v souladu s naším jednacím 

řádem budeme nejprve hlasovat o tomto protinávrhu, poté o původním návrhu.  

h l a s o v á n í  č .7 -  pro 8,  proti  23,  zdržel  se 8 -  návrh nebyl př i jat  

Ing. Kittner 
Protinávrh nebyl přijat. Nechám tedy hlasovat o původním návrhu, tzn. počet členů uvolněných 

dlouhodobě 6 a sice primátor a 5 náměstků. 
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h l a s o v á n í  č .8 -  pro 26,  proti  11,  zdržel  se 2 -  návrh byl  př i jat  

Ing. Kittner 
Tento návrh byl schválen. V souladu s § 99 odst. 3 zákona č. 128/2000 o obcích, navrhuji stanovit 

5 náměstků primátora, to jsme si již schválili, s funkcemi: náměstek pro ekonomiku, náměstek pro 
sociální a zdravotní oblast, náměstek pro technické věci, náměstek pro školství a kulturu, náměstek 
pro sport a cestovní ruch. Já mám teď tady trochu rozdíl, zeptám se Mgr. Korytáře, asi jsem to špatně 
přečetl, tady mám pro technickou infrastrukturu. 

Mgr. Korytář 
Ten poslední náměstek je pro sport, dopravu a cestovní ruch. 

Ing. Kittner 
Dobře, ještě zopakuji, náměstek pro ekonomiku, náměstek pro sociální a zdravotní oblast, 

náměstek pro technickou infrastrukturu, náměstek pro školství a kulturu, náměstek pro sport, dopravu 
a cestovní ruch. Nechám hlasovat, pakliže není žádný jiný návrh o tomto rozdělení náměstků. 

h l a s o v á n í  č .9 -  pro 25,  proti  13,  zdržel  se 1 -  návrh byl  př i jat  

 
Ing. Kittner 

Rozdělení bylo takto schváleno. A tentokrát změna v souladu s ustanovením § 104 odst. 1 zákona 
č. 128/2000, Sb. a na základě návrhu, který jsem obdržel, navrhuji stanovit náměstka, který zastupuje 
primátora v jeho nepřítomnosti, tak říkajíc statutárního náměstka, tedy náměstka pro sociální a 
zdravotní oblast. Poprosím o jiné návrhy. Není-li tomu tak, nechám hlasovat. 

h l a s o v á n í  č .10 -  pro 26, proti  10,  zdržel  se 3 -  návrh byl př i jat  

 

K bodu č. 4/  

Volba primátora  

Ing. Kittner 
Takže technické záležitosti máme za sebou a můžeme přistoupit k dalšímu bodu jednání, a to je 

volba orgánů města. Nejdříve volba primátora města. Budeme postupovat podle schváleného 
volebního řádu, který jste obdrželi. Volba se provádí tajným hlasováním, členové zastupitelstva 
mohou navrhnout své kandidáty, kteří budou zapsáni na volební lístky dle abecedy. Členové 
zastupitelstva mohou označit pouze jediného kandidáta a to zakroužkováním. Hlas, který bude 
označen jinak,  nebo bude označeno více kandidátů,  je hlas neplatný. Neplatný je také tehdy, je-li 
hlasovací lístek podepsán. Zvolen je ten kandidát, který obdrží nadpoloviční počet hlasů. V případě, že 
nebude zvolen ze žádných kandidátů, postupují do druhého kola dva kandidáti, kteří získali nejvíce 
hlasů. V případě rovnosti hlasů postupují do dalšího kola oba kandidáti. V případě rovnosti na druhém 
a dalších místech, postupuje do dalšího kola první kandidát a všichni kandidáti se stejným počtem 
hlasů, počínaje druhým místem. V případě, že do druhého kola postupují více než dva kandidáti, 
opakuje se volba podle předchozího bodu. V případě, že při volbě ze dvou kandidátů žádný z nich 
nezíská nadpoloviční většinu, postupuje do dalšího kola ten z nich, který získal více hlasů. Při rovnosti 
se volba opakuje v případě, že kandidát ani teď nezískal nadpoloviční většinu, nebo výsledek volby ve 
dvou následujících kolech byl shodný. V takovém případě budou členové zastupitelstva po přestávce 
vyzváni k novým návrhům, přičemž mohou být opět navrženi dříve nezvolení kandidáti. To je 
seznámení s volebním řádem a já se zeptám, jestli máme někoho přihlášeného do diskuse.  

MUDr. Absolonová 
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Já jsem už chtěla navrhnout kandidáta. Navrhuji za Změnu pro Liberec, ČSSD, Liberec občanům a 
Unii pro sport a zdraví pana Mgr. Jana Korytáře na post primátora statutárního města Liberec s tím, že 
je to občan, který dostal v letošních komunálních volbách nejvíce hlasů a současně i za posledních 16 
let. Děkuji. 

Ing. Kittner 
Já za klub ODS navrhuji pana Ing. Tomáše Hampla. Poprosím o další návrhy. Pakliže další návrhy 

nejsou, poprosím, aby byly připraveny volební lístky. Dále poprosím kandidáty, aby vyjádřili souhlas 
se svojí kandidaturou, a samozřejmě řekli, co chtějí říci. Asi by bylo dobré přijít k řečnickému pultu, 
přeci jenom volíme primátora města, ale není to podmínkou. 

Mgr. Jan Korytář, kandidát na primátora 
Já kandidaturu přijímám a projev půjdu přednést k řečnickému pultu. Vážené zastupitelky, vážení 

zastupitelé, milí hosté. Dovolte, abych vám krátce představil to, s čím kandiduji na funkci primátora 
našeho města. Nejprve několik slov o mně. Jsem liberecký rodák, mám tři děti, žiji od narození 
v Liberci. Od roku 2004 jsem členem strany zelených, od roku 2006 jsem se stal členem libereckého 
zastupitelstva, kde jsem působil jako opoziční zastupitel. Na funkci primátora kandiduji jako společný 
kandidát Změny pro Liberec, ČSSD, Sdružení Liberec občanům a Unie pro sport a zdraví. Minulé 4 
roky jsem byl opozičním zastupitelem, a k této své roli jsem se snažil přistupovat odpovědně a 
s plným nasazením. Tomu odpovídalo i mé vystupování a má rétorika. K tomu patřila i výrazná kritika 
minulého vedení města a poukazování na mnohé, pro město nevýhodné, kauzy. Díky tomu, že jsem 
byl výrazným a důrazným opozičním zastupitelem, je nyní těžší ucházet se o post primátora našeho 
města. Nedávno proběhlé volby však mnohé zásadně změnily. Rád bych vás ubezpečil, zejména 
kolegy zastupitele, a také přítomné pracovníky magistrátu, o dvou věcech. Funkci primátora se chci 
věnovat s minimálně stejným nasazením a zaujetím, jako své funkci opozičního zastupitele, respektive 
se stejným nasazením, jako jsem se věnoval funkci vedoucího neziskové organizace, kterou jsem řídil 
uplynulých 16 let. Zároveň bych vás rád ubezpečil i o tom, že si velmi přesně uvědomuji rozdíl mezi 
minulou rolí opozičního zastupitele a budoucí rolí primátora stotisícového města, a z toho 
vyplývajících požadavků na mé jednání a vystupování. Jedna etapa skončila a nyní, doufám, začne 
druhá. Nechci zde dlouze rozebírat, v jakém stavu se naše město nachází. O tom již bylo řečeno a 
napsáno téměř vše. Jsem si vědom, že naše startovní pozice není zrovna ideální, zejména kvůli 
finanční situaci města, ale věřím, že společně s koaličními partnery tuto situaci zvládneme. 
Programové prohlášení naší koalice mají zastupitelé na svých místech, bude to vyvěšeno na webu 
města, aby se k němu mohla veřejnost průběžně vyjadřovat, to nebudu nyní obšírně popisovat. Rád 
bych vás seznámil s mými osobními prioritami a způsobem, jakým by, pokud získám vaši důvěru, 
mělo být řízeno v budoucnu naše město. Jako prioritu č.1 vidím opět nutnost obnovit důvěru obyvatel 
města v jeho vedení, protože ta je na velmi nízké úrovni. K tomu vede několik cest. Budu se snažit 
vytvářet takové podmínky, aby se veřejnost mohla v mnohem větší míře než doposud zapojovat do 
rozhodování o dalším vývoji našeho města a aby veškeré rozhodování o majetku města, jeho rozpočtu, 
nových projektech a dalších věcech bylo maximálně transparentní. V obecné a filozofické rovině bych 
rád přispěl k rehabilitaci pojmů veřejný zájem, po dlouhé době, kdy byl prosazován a propagován 
poněkud z mého hlediska zájem spíše soukromý.  Další prioritou je pro mě příprava prosazení ucelené 
protikorupční strategie, boj proti korupci a klientelismu je učiněn tehdy, pokud je veden dlouhodobě a 
systematicky. Rád bych v blízké budoucnosti dokázal, že peníze investované právě do této oblasti se 
nám velmi rychle a několikanásobně vrátí. Konečně mou třetí prioritou je, vzhledem k mému vzdělání 
a dosavadní činnosti, široce pojatá oblast životního prostředí. Životní prostředí je vše, co nás každý 
den obklopuje a přispívá nemalou měrou k tomu, zda vnímáme svůj život jako kvalitní či ne. V této 
oblasti má Liberec co dohánět a já věřím, že se nám i  pomocí spolupráce s vybranými zahraničními 
městy a přenosem potřebných zkušeností k nám do Liberce podaří  i v tomto ohledu udělat velký 
pokrok. Téměř na závěr dovolte, abych poděkoval lidem z předchozího vedení města za vše dobré, co 
pro naše město vykonali. Ne vše bylo v Liberci špatné, ne vše je potřeba změnit. Na to dobré chci 
navázat, to ostatní budeme měnit postupně. Nabízím proto ruku bez rozdílu všem, kdo se budou chtít 
zapojit do změn, které naše město čekají a jsem připraven pozorně  naslouchat jak hlasům široké 
veřejnosti, tak i hlasům budoucí opozice. K tomu ale potřebuji v první řadě vaši důvěru. Dovolte mi, 
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proto prosím, abych vás ještě jednou požádal o vaši podporu, abych mohl realizovat potřebné změny 
pro město tak, jak jsou popsány v programovém prohlášení koalice Změna pro Liberec, ČSSD, 
Liberec občanům a Unie pro sport a zdraví. Děkuji za pozornost. 

Ing. Kittner 
Děkuji. Poprosil bych pana Ing. Tomáše Hampla 

Ing. Tomáš Hampl, kandidát na primátora 

Vážené zastupitelky, Vážení zastupitelé. ODS mě navrhla jako kandidáta na primátora statutárního 
města Liberec. Tuto kandidaturu jsem se rozhodl přijmout. Přestože ODS skončila v komunálních 
volbách na druhém místě a má pouze o jeden mandát méně než vítěz voleb, neměla příležitost se 
jakkoliv podílet na přípravě nového vedení města. V uplynulém období jsem s mnohými z vás hovořil. 
Byly to hovory, ve kterých jsem mluvil o svém pohledu na povolební situaci, o svých představách o 
možném dalším chodu města. Byly to rozhovory, ze kterých jsem většinou cítil pochopení s těmi 
lidmi, se kterými jsem je vedl. Většinou jsme a to k mému překvapení, měli na zásadní otázky velmi 
stejné pohledy, velmi podobné, ne-li stejné.  Dovolte mi nyní, abych vám představil mou vizi o chodu 
města, v jehož čele bych jako primátor stál já. Každá společnost, jejíž rozvoj má být udržitelný se musí 
vyvíjet. V průběhu letošních voleb, parlamentních i komunálních se objevilo slovo změna. Každý chce 
změnu. Mnozí ale nemají představu, jakou změnu. Z tohoto slova se stalo klišé. Máme tu změnu pro 
Liberec, změnu pro Prahu, změnu pro Kolín, ale také např. změnu pro Vodňany. V souvislosti s tím, 
co jsem řekl se domnívám, že to jsou vesměs změny pro změny. Přesto jsem přesvědčen, že mnohé 
věci je nezbytné dělat jinak než dříve. Tím samozřejmě neříkám, že se dříve vše dělalo špatně. Můj 
vstup do komunální politiky byl motivován chutí věnovat se městu, tedy našemu městu, v oblastech, 
které znám ze své předchozí praxe. Je to zejména oblast rozvoje, územního plánování a cestovního 
ruchu. Před mým příchodem na magistrát, kde jsem zaměstnán více jak 1,5 roku, jsem vždy pracoval 
v soukromém sektoru. Ve své minulosti jsem se věnoval řadě odborných a samostatných agend. Ale 
také koordinaci a řízení různých typů lidí. Ať už to byli mně podřízení zaměstnanci nebo projektové 
týmy v různých oborech. Z této manažerské práce jsem si odnesl jeden zásadní poznatek. Nejlepší 
řešení vznikají vždy v ostré diskusi. Pokud se mi podařilo vytvořit otevřenou a bezpečnou atmosféru 
týmu, byla to vždy úžasná práce. Domnívám se, že jsem schopen řídit a uřídit i na první pohled 
nesourodý tým. Že jsem schopen směřovat i ke společně stanovenému cíli a toho také dosáhnout. Že 
jsem schopen otevřené komunikace s každým, kdo o to stojí. Dnes kandiduji na funkci primátora a to 
v situaci, kdy nemám podporu žádného koaličního uskupení. Naopak. Kandiduji proti koalici 4 stran, 
jejichž počet mandátů představuje výraznou většinu v zastupitelstvu. Proto vás, vážené zastupitelky a 
vážení zastupitelé, chci požádat o podporu v této volbě na tomto fóru. Město Liberec se nachází 
v poměrně komplikované situaci, mám tím na mysli zejména ekonomickou situaci. Dále bych zmínil 
frustraci obyvatel, která vede od apatie k extremismu, řadu schematických názorů, které jsou účelově 
podporovány médii. V neposlední řadě způsob vedení předvolební kampaně zejména Změnou pro 
Liberec nás posunul do oblasti bulvární žurnalistiky. Jako primátor bych se svou manažerskou 
zkušeností přistoupil k vedení města projektovým způsobem. Pro sebe jsme si tento projekt nazval 
stabilizace města. Stabilizaci zejména v oblasti ekonomické, v oblasti zajištění všech funkcí, které má 
město plnit vůči svým občanům, ale také v oblasti vztahové, a to zejména v politické rovině. Skončilo 
období předvolebních kampaní, tedy z mého pohledu doba her a malin nezralých. Nyní je nezbytné 
dokázat voličům svou zodpovědnost. Uvědomuji si, že jako primátor bych na sebe vzal zodpovědnost 
za to, že dokážu řídit město otevřeně, korektně a ku prospěchu jeho obyvatel. Atmosféra v celé naší 
společnosti podle mého názoru považuje tento způsob politiky za jediný možný. Dovolte mi, abych na 
tomto místě položil několik slov, které mohou být oporou při mé kandidatuře. Několik slov, která 
hodnotí mou uplynulou práci i mě jako osobu. Na serveru Náš Liberec byl 2. července tohoto roku 
publikován článek, ve kterém autor, pan Tauchman, k mé osobě uvádí, že mými vlastnostmi jsou: 
přehled, nasazení, sociální inteligence a kultivovaný způsob vystupování. To jsou, myslím, nezbytné 
vlastnosti primátora města. Za slova v periodiku, které řídí přímo můj politický protivník děkuji. 
Velmi mě potěšila. Na druhé straně v jiných tiskovinách např. Respekt z 24. října letošního roku píší 
bývalí nejbližší spolupracovníci pana Korytáře, mého protikandidáta toto: Korytář jedná 
manipulativním způsobem, je populistický a lehce diktátorský. Shrnuje své zkušenosti Aleš Hoření a 
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pokračuje. Lituji ty, kdo s ním budou muset spolupracovat. Vážené zastupitelky, vážení zastupitelé, 
věřím, že při volbě primátora dáte svůj hlas sociální inteligenci a ne populismu a manipulativnímu 
jednání. Proto vás chci požádat o vaši podporu v primátorské volbě. Děkuji Vám. 

Ing. Kittner 
Děkuji panu Tomáši Hamplovi a nyní můžeme přistoupit k volbě. Poprosím pana předsedu volební 

komise, pana Ing. Morávka, aby se ujal své práce i s celou volební komisí. Již jste obdrželi hlasovací 
lístek. Já ještě jednou zopakuji, že jsou tam dvě jména, ( Mgr. Jan Korytář a Ing. Tomáš Hampl) před 
nimi jsou čísla. Máte to  na lístku napsáno. PRO kandidáta hlasujete tak, že zakroužkujete číslici před 
jménem kandidáta. Opakuji, číslici před jménem kandidáta. PROTI obou kandidátům hlasujete tak, že 
neoznačíte žádnou volbu, pakliže se zdržíte hlasování, je to tak, že neodevzdáte hlasovací lístek do 
urny. Hlas, který je upraven jiným způsobem, hlas, který je podepsán, je neplatný. Praktická volba 
bude probíhat tak, že pan předseda komise přečte vaše jméno, já bych poprosil pana předsedu komise, 
aby po zapečetění urny přečetl jména zastupitelů, opět v abecedním pořádku, vy se dostavíte za plentu, 
kde příslušně označíte svůj lístek podle vaší volby a potom ho vhodíte do hlasovací urny, nebo 
nevhodíte ho do hlasovací urny, čímž se zdržíte hlasování.  

Ing. Morávek 
Vážení členové zastupitelstva, vážení občané, přistoupíme nyní k volbě primátora. Budu číst 

jednotlivé členy zastupitelstva podle abecedy a prosím, abyste se mohli připravit tak, abyste chodili za 
sebou, podle abecedy a mohli jste včas přijít k urně, která je tady po mé pravici. Pan primátor volbu 
popsal, my jsme se členy volební komise prohlédli tzv. volební urnu, je úplně prázdná, byla 
zapečetěna a já jsem svým podpisem na pečeti stvrdil, že je vše v pořádku. Můžeme přikročit k aktu 
voleb. Takže prosím, aby předstoupila a provedla volební akt MUDr. Kateřina Absolonová, připraví se 
PhDr. Jaromír Baxa. (V tuto chvíli jsou postupně vyzváni jednotliví zastupitelé podle abecedy, aby 
zvolili nového pana primátora. Jako poslední ze zastupitelů volil pan Ing. Morávek, předseda volební 
komise.)  

Ing. Kittner 
Jako poslední odvolí pan Ing. Morávek a já bych poprosil, abyste uvolnili místo, protože komise se 

musí s urnou odebrat do vedlejší místnosti, kde provede sčítání hlasů. Poprosím všechny zastupitele, 
aby zůstali na svých místech, protože komise se po sečtení hlasů vrátí a vyhlásíme výsledek volby.  

Ing. Morávek 
Prosím členy komise, aby se shromáždili v sousední místnosti pro komisi.  (Probíhá sčítání hlasů 

obou dvou kandidátů na post primátora města.)      

Ing. Kittner 
Takže já poprosím pana předsedu volební komise, aby nás seznámil s výsledkem volby. 

Ing. Morávek 
Vážení zastupitelé, vážení občané, vyhlašuji výsledky tajného hlasování o volbě do funkce 

primátora statutárního města Liberec takto: počet vydaných hlasovacích lístků 39, počet odevzdaných 
hlasovacích lístků 39, počet neplatných hlasovacích lístků 1. Nyní pořadí volených kandidátů podle 
počtu získaných hlasů: Mgr. Jan Korytář – PRO 23 hlasy, Ing. Tomáš Hampl – PRO 12 hlasů. Komise 
konstatovala, že průběh voleb je v naprostém pořádku.  

 

K bodu č. 5/  

Volba náměstků primátora 

Mgr. Jan Korytář, nový primátor města 
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Já ještě jednou poprosím kolegy zastupitele, aby se usadili na svá místa. Vážené dámy, vážení 
pánové, nyní přistoupíme k volbě jednotlivých náměstků. Přihlášen do diskuse je ještě pan Ing. 
Hampl. Tímto bych mu předal slovo.  

Ing. Hampl  
Vážené zastupitelky, vážení zastupitelé, dovolte mi, abych se ještě jednou vrátil k primátorské 

volbě. Děkuji vám za vaši podporu v této volbě a vaši důvěru, kterou jsem od vás dostal. Vážený pane 
Korytáři, přijměte prosím moji upřímnou gratulaci k získání titulu primátora. Dnes jste se formálně 
stal nejvyšším představitelem našeho města. Stal jste se primátorem všech obyvatel města, a to nejen 
těch, kteří vám dali hlas v komunálních volbách. Pevně věřím, že se vám podaří přesvědčit svými činy 
i ty, kteří vás nevolili, že jste primátorem všech a nejenom vybraných skupin, které pod hlavičkou 
neziskového sektoru a občanských společností chtějí realizovat své lobbistické záměry. Přeji vám, aby 
se vám podařilo naplnit svá politická předsevzetí, se kterými do této funkce nastupujete.  

Volba náměstka pro ekonomiku  
 
Mgr. Korytář 

Tak a nyní již přistoupíme k volbě jednotlivých náměstků primátora. Máme přihlášeného někoho 
do diskuse z řad občanů? Nemáme. Hlásí se pan Sepp.  

M. Sepp 
Už je čas pro návrhy?  

Mgr. Korytář 
Ještě chvíli. Postupujeme dle platného volebního řádu, prosím o vaše návrhy na pozice náměstka 

primátora pro jednotlivé resorty. Vaše návrhy budou zapsány na volební lístek v tajném hlasování 
označíte zakroužkováním číslo kandidáta, kterému dáte svůj hlas, náměstky budeme volit dle 
navržených funkcí podle volebního řádu postupně. Prosím, abyste nyní předložili své kandidáty na 
funkci prvního náměstka primátora, náměstka pro ekonomiku. Poprosil bych o vaše návrhy.  

MUDr. Absolonová  
Já na post náměstka pro ekonomiku navrhuji PhDr. Jaromíra Baxu.  

Mgr. Korytář 
Zeptám se, jestli je ještě nějaký návrh? Zdá se, že není. Zeptám se pana PhDr. Baxy, zda svoji 

kandidaturu přijímá?  

PhDr. Baxa 
Děkuji, návrh přijímám.  

Mgr. Korytář 
Já bych nyní požádal pana PhDr. Baxu, jestli by mohl krátce představit, s čím do této funkce 

kandiduje.  

PhDr. Baxa 
Vážené zastupitelky, Vážení zastupitelé, jmenuji se Jaromír Baxa, přicházím sem z akademické 

sféry, působím momentálně na institutu ekonomických studií Univerzity Karlovy a na ústavu teorie 
informací a automatizace akademie věd, kde jsem v současné době doktorandským studentem v oboru 
makroekonomie a hospodářské politiky. V těchto oblastech také vyvíjím svoji výzkumnou a 
pedagogickou činnost. Pokud dostanu vaši důvěru, zastávat post ekonomického náměstka města 
Liberec, budu se snažit o napravení stavu městských financí, protože bez jejich zdravého stavu se 
těžko může město rozvíjet a poskytovat kvalitní služby a život svým obyvatelům. Jak toho docílit? 
Žádné zázraky se v této situaci nedají určitě čekat. To, co chci prosazovat v každodenní činnosti, je 
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měřenost, rozpočtová kázeň a důkladné zvažování investičních příležitostí města pro jeho obyvatele. 
Samozřejmě s ohledem na stav městské pokladny. Město musí jít také příkladem v péči o městský 
majetek jako ten nejlepší hospodář, protože nehospodaří s majetkem svým, ale s majetkem občanů, 
kteří jej prostřednictvím svých zastupitelů pořídili ze svých daní. Stranou nemohou zůstat ani příjmy 
města, to znamená, velkým úkolem bude, snažit se o aktivní vyhledávání dalších zdrojů financování 
aktivit města. Vážené zastupitelky, vážení zastupitelé, bude mi ctí, pokud mi projevíte vaši důvěru. 
Děkuji.  

Mgr. Korytář 
Já bych požádal volební komisi, aby se ujala své práce, prosím ještě do doby než budou vyrobeny a 

distribuovány volební lístky setrvejte na svých místech.  

Ing. Morávek 
Vážení zastupitelé, budou vám rozdány volební lístky pro volbu náměstka pro ekonomiku s tím, že 

je pouze jeden kandidát. Jen co vyhotovíme volební lístky, tak budou rozdány, a poté bude 
samozřejmě stejný postup jako při volbách primátora. Členové volební komise se poté opět shromáždí 
u volební urny. Jinak volební urnu jsme opět zapečetili při ukončení voleb primátora, respektive po 
spočítání hlasů, takže vše je po této formální stránce připraveno k volbě. Jinak je zde návrh člena 
volební komise, pana MUDr. Dzana, že při další volbě by bylo vhodné z hlediska urychlení, ale 
nevím, jestli s tím bude proveden souhlas, dát jména na další náměstky s tím, že bychom pak mohli 
dříve vyhotovit volební lístky, ale já se domnívám, že postup, který jsme dohadovali s panem 
primátorem, že nejdříve bude ukončen návrh na volbu každého a my pak hned vyhotovíme návrh 
volebního lístku a pak bude hlasování, je vhodný. Takže prosím, volební lístky jsou připraveny. Pane 
primátore, můžeme přistoupit k volbě.  

Mgr. Korytář 
Přistoupíme k volbě.  

Předseda volební komise Ing. Jaroslav Morávek vyzval jednotlivé zastupitele podle abecedního 
pořádku k volbě náměstka pro ekonomiku. Po odvolení se volební komise odebrala do volební 
místnosti za účelem sčítání hlasů. Jako poslední ze zastupitelů odvolil pan Ing. Morávek, předseda 
volební komise. Primátor vyhlásil krátkou přestávku k vyčkání na výsledky volby.  

Ing. Morávek 
Výsledky volby pana PhDr. Baxy do funkce náměstka pro ekonomiku. Počet vydaných hlasovacích 

lístků - 39, počet odevzdaných hlasovacích lístků – 39. Počet hlasovacích lístků PRO – 23, PROTI 
NEBO SE ZDRŽELI – 16. Tímto byl PhDr. Jaromír Baxa zvolen náměstkem primátora.  

Mgr. Korytář 
Děkuji panu Morávkovi za přednesení zprávy a pana náměstka PhDr. Baxu bych poprosil, zda by 

zaujal místo vedle mě. Dámy a pánové, budeme pokračovat dále, budeme volit další náměstky 
primátora. Nejprve bych poprosil o návrhy na náměstka či náměstkyni primátora pro sociální a 
zdravotní oblast, který nebo která bude zároveň statutárním zástupcem primátora města. Pan Sepp je 
přihlášen.  

 
M. Sepp 

Dámy a pánové dobrý den, my navrhujeme paní Martinu Rosenbergovou.  

Mgr. Korytář 
Děkuji, je další návrh na tuto pozici? Vypadá to, že není. Já bych zároveň požádal o návrhy na 

pozice dalších náměstků. Poprosil bych o návrhy na náměstka primátora pro technickou infrastrukturu.  

 10



M. Sepp 
Pane primátore navrhujeme pana Lukáše Martina.  

Mgr. Korytář 
Děkuji, zeptám se, jestli je další návrh na tuto pozici? Zdá se, že to tak není, poprosím o další 

návrh. Prosím navrhněte osobu, zastupitele nebo zastupitelku na funkci náměstka primátora pro 
školství a kulturu.  

Mgr. Rosenbergová  
Vážený pan primátore, navrhuji pana Bc. Jiřího Šolce.  

Mgr. Korytář 
Děkuji, zeptám se, jestli má někdo ještě nějaký další návrh? Není tomu tak, proto přistoupíme 

k návrhu posledního náměstka či náměstkyně primátora. Je to náměstek či náměstkyně pro sport, 
dopravu a cestovní ruch. Poprosil bych o vaše návrhy.  

MUDr. Dzan 
Dobrý den pane primátore, navrhujeme paní Bc. Zuzanu Kocumovou.  

Mgr. Korytář 
Děkuji, zeptám se, jestli má ještě někdo jiný návrh na tuto pozici. Vypadá to, že nemá. Nyní bych 

se zeptal navržených kandidátů, zda se svoji kandidaturou souhlasí.  

Všichni oslovení náměstci s kandidaturou souhlasili a kandidaturu přijali.  

Volba náměstka pro sociální a zdravotní oblast  

Mgr. Korytář 
Já bych nyní dal slovo paní Martině Rosenbergové, aby nás krátce mohla seznámit s tím, s čím do 

této pozice nastupuje.  

M. Rosenbergová  
Dobrý den, děkuji za slovo, já mám to veliké štěstí, že sociální služby v Liberci jsou na vysoké 

úrovni a mám opravdu na co navázat. Takže budu usilovat o zvýšení kvality a dostupnosti služeb, 
v zanesení nových trendů a nových postupů. Důležité je pro mě posílení statusu sociálních pracovníků, 
protože si uvědomuji, že jejich práce je velice důležitá a leckdy nebývá dostatečně oceněna, a prioritou 
pro mě zůstává rozvoj terénní hospicové služby. Děkuji za pozornost.  

Mgr. Korytář 
Já bych nyní požádal opět volební komisi, aby se ujala své práce. Do doby, než budou připraveny 

volební lístky, prosím setrvejte na svých místech.  

Ing. Morávek 
Vážení zastupitelé, opět můžeme hlasovat. Je zde návrh na kandidáta na funkci náměstka primátora 

pro sociální a zdravotní oblast paní Martinu Rosenbergovou. Dohodli jsme se, že budeme předávat 
hlasovací lístky přímo před vstupem do prostoru pro úpravu volebních lístků tak, abychom tyto volby 
urychlili.  

 Ing. Morávek opět jmenovitě vyzýval jednotlivé zastupitele dle abecedního pořádku, aby učinili 
volbu náměstka pro sociální a zdravotní oblast Jako poslední ze zastupitelů volil pan Ing. Morávek, 
předseda volební komise. Primátor vyhlásil krátkou přestávku k vyčkání na výsledky volby. 

 

 11



Mgr. Korytář 
Předám slovo Ing. Morávkovi, předsedovi volební komise, aby nás seznámil s výsledky voleb.  

Ing. Morávek 
Vážení zastupitelé a občané, vyhlašuji výsledky o zvolení paní Martiny Rosenbergové do funkce 

náměstka primátora pro sociální a zdravotní oblast. Počet vydaných hlasovacích lístků – 39, počet 
odevzdaných hlasovacích lístků – 39, počet hlasovacích lístků PRO – 24, Počet hlasovacích lístků 
PROTI – 15, počet hlasovacích lístků ZDRŽEL SE – 0, počet hlasovacích lístků NEPLATNÝCH – 0. 
Volba je právoplatná. Náměstkyní pro sociální a zdravotní oblast se stala paní Martina Rosenbergová.  

Mgr. Korytář 
Já bych poprosil paní Rosenbergovou, zda by i ona zaujala pozici zde nahoře.  

M. Rosenbergová 
Já moc děkuji za podporu, děkuji.  

 
Volba náměstka pro technickou infrastrukturu  
 
Mgr. Korytář 

Nyní přistoupíme k další volbě. Budeme volit náměstka primátora pro technickou infrastrukturu. 
Poprosil bych o slovo pana Lukáše Martina.  

L. Martin 
Dobrý večer vážení zastupitelé, vážené dámy, vážení pánové, nemám připravený dlouhý proslov, 

tudíž zůstanu sedět v lavici. Rád bych se vám pouze představil, je mi 32 let, svůj profesní život jsem 
začal jako obchodní ředitel v jedné bižuterní společnosti v Jablonci nad Nisou, poté jsem byl na 
výkonu civilní služby v nemocnici Liberec. Po vykonané službě jsem zakládal vlastní společnosti a 
v podstatě i v cizích společnostech jsem se věnoval řízení a managementu. Tyto mé zkušenosti bych 
rád předal ve svém resortu, a jak jsem už podotýkal, chtěl bych resort vést zodpovědně a v souladu se 
slibem, který jsem dnes složil. Ještě bych měl dodat něco ke své osobě. Nedávno jsem se stal 
jednatelem společnosti Korid LK, spol. s r. o., která je koordinátorem veřejné dopravy Libereckého 
kraje. Tyto zkušenosti bych rád zúročil ve vztahu ke koordinaci městské hromadné dopravy, 
příměstské a hromadné dopravy jak autobusové, tak vlakové. Nicméně, pokud mi projevíte důvěru a 
zvolíte mě náměstkem, tak se budu snažit vykonávat práci zodpovědně, rád bych také poděkoval 
koaličním partnerům, také bych rád poděkoval opozičním partnerům, kteří si myslím, že se dnes 
chovají velmi slušně a v posledních dnech to rozhodně nebylo zvykem ve všech městech. Děkuji.  

Mgr. Korytář 
Nyní předávám slovo panu Ing. Morávkovi, předsedovi volební komise, aby se ujal další volby. 

Ing. Morávek  
Vážení zastupitelé, provedeme další volbu stejným způsobem 

 
Pan Ing. Morávek opět jmenovitě vyzýval jednotlivé zastupitele dle abecedního pořádku, aby učinili 

volbu náměstka pro technickou infrastrukturu. Jako poslední ze zastupitelů volil pan Ing. Morávek, 
předseda volební komise. Primátor vyhlásil krátkou přestávku k vyčkání na výsledky volby. 

Mgr. Korytář 
Požádám předsedu volební komise, aby přednesl výsledek volby. 
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Ing. Morávek  
Vážení zastupitelé, vážení občané, vyhlašuji výsledky tajného hlasování o zvolení pana Lukáše 

Martina do funkce náměstka primátora pro technickou infrastrukturu. Počet vydaných hlasovacích 
lístků – 39, Počet odevzdaných hlasovacích lístků – 39, Počet hlasovacích lístků PRO – 24, počet 
hlasovacích lístků PROTI – 14, ZDRŽEL SE – 0, Počet NEPLATNÝCH hlasovacích lístků – 0. Volby 
jsou právoplatné. Pan Lukáš Martin byl zvolen náměstkem pro technickou infrastrukturu.  

Mgr. Korytář 
Já bych poprosil pana Lukáše Martina, zda by si i on mohl přijít sednout k nám. Zároveň předávám 

slovo kolegovi Bc. Jiřímu Šolcovi, aby nás seznámil s čím kandiduje na pozici dalšího náměstka.  

Volba náměstka pro školství a kulturu  

Bc. Šolc 
Vážený pane primátore, vážení kolegové zastupitelé, vážené kolegyně zastupitelky, já bych chtěl 

předně poděkovat za důvěru, která mi byla propůjčena touto nominací, chtěl bych říci, že tuto 
nominaci přijímám, že se ucházím o post náměstka pro kulturu, náměstka pro vzdělávání a náměstka 
pro systémovou integraci úřadu. Chtěl bych navázat na vše dobré, co bylo vykonáno. Chtěl bych 
poděkovat svému předchůdci za mnoho obětavé práce, kterou v tomto resortu udělal. Já bych se 
zejména v kultuře chtěl se vší pokorou přiklonit k tomu, že statutární město Liberec má opravdu 
vysoký kulturní statut. Je pro mě opravdu velkou výzvou zachovat tento kulturní statut, zejména 
akceptuji zachování třísouborového divadla a samozřejmě i Naivního divadla Liberec. Ve vzdělávání 
bych se chtěl dále věnovat tomu, aby liberecké školství bylo nadále stejně dobré, možná mnohdy lepší, 
ale zajisté bych chtěl vytvořit dobré podmínky právě proto, aby ti naši nejmladší občané měli tyto 
podmínky co nejlepší. V systémové integraci úřadu, což je pro mnohé z vás úplně cizí slovo, které 
zahrnuje jak nějaké řízení procesní, tak informační technologie, tak bych byl rád, aby město Liberec 
neslo dále onu pomyslnou pochodeň novátorství. Málo kdo z vás si to uvědomuje, ale Liberec je 
v oboru informačních technologií na špici v oblasti velkých měst. Vážení zastupitelé, žádám vás o vaši 
důvěru, a jsem plně připraven všechny své pracovní schopnosti přinést pro tuto funkci. Vím, že mě 
mnozí znáte, ale ti, co mě neznají, tak bych uvedl, že jsem pracoval jako opoziční zastupitel, jsem 
ženatý, mám tři děti. Ve své profesní dráze jsem se kromě řízení obchodních týmů věnoval právě 
řízení systémové kvality a procesnímu řízení územních samospráv. Děkuji Vám.  

Mgr. Korytář 
Nyní předávám opět slovo předsedovi volební komise, panu Ing. Morávkovi, aby zahájil volbu 

dalšího náměstka primátora.  

Ing. Morávek  
Vážení zastupitelé, provedeme volbu náměstka primátora pro školství a kulturu, navržen byl Bc. 

Jiří Šolc.  

 
Pan Ing. Morávek opět jmenovitě vyzýval jednotlivé zastupitele dle abecedního pořádku, aby učinili 

volbu náměstka pro školství a kulturu. Jako poslední ze zastupitelů volil pan Ing. Morávek, předseda 
volební komise. Primátor vyhlásil krátkou přestávku k vyčkání na výsledky volby. 

Mgr. Korytář 
Pan Ing. Morávek, předseda volební komise oznámí výsledek další volby. 

Ing. Morávek 
Vážení zastupitelé, vážení občané, vyhlašuji výsledky tajného hlasování o zvolení Bc. Jiřího Šolce 

do funkce náměstka primátora pro školství a kulturu. Počet vydaných hlasovacích lístků 39, počet 
odevzdaných hlasovacích lístků 39, počet hlasovacích lístků PRO 22, počet hlasovacích lístků PROTI 
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16, zdržel se nikdo a počet neplatných hlasovacích lístků 1. Náměstkem pro školství a kulturu byl 
zvolen Bc. Jiří Šolc  

Mgr. Korytář 
Poprosil bych kolegu Bc. Šolce, aby si šel sednout k nám nahoru. 

Bc. Šolc 
Vážení, děkuji vám za 22 hlasů, které vyjadřují podporu pro moji osobu. Pro ty z vás, kteří mají 

nějaké pochybnosti věřím, že je prací přesvědčím o tom, že jsem kvalitní kandidát. Děkuji. 

Mgr. Korytář 
Nyní bych předal slovo kandidátce na místo posledního náměstka primátora a to Bc. Zuzaně 

Kocumové. 

Bc. Zuzana Kocumová 
Vážený pane primátore, vážené zastupitelky, zastupitelé, hosté. Jmenuji se Zuzana Kocumová a 

jsem kandidátkou na post náměstka pro sport, dopravu a cestovní ruch. Věřím, že to jsou oblasti, kde 
budu schopna zúročit své zkušenosti a znalosti. A také zkušenosti a znalosti mého kolegy a 
neúnavného bojovníka za bezpečnost dopravy a zlepšení podmínek pro cyklodopravu v Liberci, Jiřího 
Rutkovského. Vystudovala jsem sportovní management zde v Liberci, při tom jsem se věnovala 
vrcholovému sportu, nyní učím angličtinu na střední škole. Mou vizí je město, kde se bude dobře žít 
všem jeho občanům i jeho návštěvníkům, a město, které bude nabízet širokou škálu činností pro 
trávení volného času a pro aktivní a zdravý způsob života. Do konkrétností zabíhat nebudu, ostatně 
jsou součástí programového prohlášení, a především jsou jmenovány v kolonce kvalitní život ve městě 
a doprava. Věřte mi, že těmto oblastem se budu věnovat veškerou svojí silou a pílí, poněvadž je 
potřebuji pro svůj spokojený život a nejen pro tyto čtyři roky, ale také po skončení mého volebního 
období. Děkuji. 

Mgr. Korytář 
Já bych nyní poprosil opět pana Ing. Morávka, aby se ujal další volby.  

Ing. Morávek 
Vážení zastupitelé, prosím o hlasování náměstka primátora pro sport, dopravu a cestovní ruch paní 

Bc. Zuzaně Kocumové.  

Pan Ing. Morávek opět jmenovitě vyzýval jednotlivé zastupitele dle abecedního pořádku, aby učinili 
volbu náměstka pro sport, dopravu a cestovní ruch. Jako poslední ze zastupitelů volil pan Ing. 
Morávek, předseda volební komise. Primátor vyhlásil krátkou přestávku k vyčkání na výsledky volby. 

 
 
 
Mgr. Korytář 

Pan Ing. Morávek oznámí výsledek poslední volby náměstka primátora.  

Ing. Morávek 
Vážení zastupitelé, vážení občané, vyhlašuji výsledky tajného hlasováno o zvolení Bc. Zuzany 

Kocumové do funkce náměstka primátora pro sport, dopravu a cestovní ruch. Počet vydaných 
hlasovacích lístků 39, počet odevzdaných hlasovacích lístků 39, počet hlasovacích lístků PRO 23, 
počet hlasovacích lístků PROTI 16, nikdo se nezdržel a žádný neplatný lístek. Tím považuji zvolení 
Bc. Zuzany Kocumové za právoplatné. 

Mgr. Korytář 
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Rád bych pozval Bc. Zuzanu Kocumovou k nám nahoru.  

Bc. Kocumová 
Já všem přítomným děkuji za důvěru a věřím, že za čtyři roky uvidíte, že má kandidatura byla 

oprávněná. Děkuji. 

K bodu č. 6/  

Volba členů rady města 

Mgr. Korytář 
Nyní přistoupíme k volbě 5-ti neuvolněných členů rady města, která proběhne podle volebního 

řádu. Já bych tady přednesl společný návrh čtyř koaličních stran na obsazení těchto 5-ti míst. Navrženi 
do rady města jsou: Mgr. Květoslava Morávková, Roman Šotola, Mgr. Věra Rosenbergová, Doc. Dr. 
David Václavík a Ing,. Jiří Rutkovský.  Zeptám se, jestli je nějaký další návrh na obsazení rady města, 
není tomu tak, a proto se zeptám jednotlivých kandidátů, zda svoji kandidaturu přijímají. Navržení 
kandidáti projevili s kandidaturou souhlas. Zeptám se, jestli někdo z vás pěti chce vystoupit s nějakým 
projevem. Zdá se, že tomu tak není, tak já bych nyní předal slovo panu Morávkovi, ještě předtím bych 
ale přečetl, jak volba bude probíhat. Volba se provádí tajným hlasováním, členové zastupitelstva 
navrhnou ze svých řad kandidáty, kteří budou napsáni na volební lístky dle abecedy. Členové 
zastupitelstva na volebních lístcích označí zakroužkováním maximálně tolik kandidátů, kolik má být 
zvoleno. Pokud označíte více kandidátů nebo pokud je volební lístek podepsaný, jde o neplatný hlas. 
Získá-li nadpoloviční většinu hlasů více kandidátů než kolik jich má být zvoleno, rozhoduje mezi nimi 
získaný počet hlasů, ale toto se nám dneska stát nemůže, v případě, že nebudou v 1. kole zvoleni 
všichni členové rady, přistoupí se ke 2. kolu, tam mohou být navrženi i další kandidáti. Obdobně 
budou následovat i další kola, dokud nebude zvolen stanovený počet rady nebo zastupitelstvo 
nerozhodne o ukončení voleb. Ještě jednou upozorňuji, že v každém kole má každý člen zastupitelstva  
tolik hlasů. Kolik zbývá členů rady, tzn. pět. Předávám slovo panu Morávkovi, aby se opět ujal volby. 

Ing. Morávek 
Vážení členové zastupitelstva, provedeme volbu členů Rady města Liberec tak, jak bylo 

předneseno panem primátorem a podle pořadí tak, jak jsme prováděli předchozí volby. O způsobu 
voleb jste byli znovu informováni, takže myslím, že je vše jasné. Takže provedeme volbu do funkce 
členů Rady města Liberec, navrhováni jsou tito zastupitelé: Mgr. Květoslava Morávková, Roman 
Šotola, Mgr. Věra Rosenbergová, Doc. David Václavík a Ing. Jiří Rutkovský. Prosím, přistoupíme 
k volbě. 

V tuto chvíli probíhá tajné hlasování navržených členů rady města, jednotliví zastupitelé abecedně 
se dostavují k volební urně, jako poslední volí Ing. Morávek, předseda volební komise. Primátor 
vyhlásil krátkou přestávku k vyčkání na výsledky volby. 

Mgr. Korytář 
Dámy a pánové, já bych vás poprosil, zda byste si mohli sednout na svá místa, předseda volební 

komise pan Ing. Morávek přednese zprávu o volbě pěti členů rady města a závěrečnou zprávu a zprávu 
o proběhlých volbách. Pane Morávku, máte slovo. 

Ing. Morávek 
Vážené zastupitelstvo, vážení občané, vyhlašuji výsledky tajného hlasování o zvolení navržených 

kandidátů do funkce neuvolněných členů Rady města Liberec. Počet vydaných hlasovacích lístků 39, 
počet odevzdaných hlasovacích lístků 39, pro jednotlivé kandidáty: Pro Mgr. Květoslavu Morávkovou 
– pro 24, proti 15, zdržel se 0, neplatných 0. Pro Romana Šotolu – pro 24, proti – 15, zdržel se 0, 
neplatných hlasů 0. Pro Mgr. Věru Rosenbergovou – pro 24, proti 15, zdržel se 0, neplatných hlasů 0. 
Pro Doc. Davida Václavíka – pro 24, proti 15, zdržel se 0, neplatných 0. Pro Ing. Jiřího Rutkovského – 
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pro 23, proti 15, zdržel se 0, neplatných hlasů 1. Tím byla zvolena část rady, kde jsou zastupitelé jako 
neuvolnění členové rady města.  Dále celková souhrnná zpráva výsledků voleb uvolněných členů 
zastupitelstva města a neuvolněných členů rady města. Ustavující zasedání Zastupitelstva města 
Liberce dne 25. 11. 2010 zvolilo v souladu s ustanovením § 103 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o 
obcích do funkce primátora statutárního města Liberce Mgr. Jana Korytáře. V souladu s ustanovením 
§ 99 odst. 3, § 103 odst. 2 zákona 128/2000 Sb., o obcích ustavující zasedání zastupitelstva města 
Liberce zvolilo do funkce náměstka pro ekonomiku PhDr. Jaromíra Baxu, náměstka pro sociální a 
zdravotní oblast Martinu Rosenbergovou, náměstka pro technickou infrastrukturu Lukáše Martina, 
náměstka pro školství a kulturu Bc. Jiřího Šolce a náměstka pro sport, dopravu a cestovní ruch Bc. 
Zuzanu Kocumovou. Ustavující zasedání Zastupitelstva města Liberec v souladu s ustanovením § 99, 
odst. 3 a § 103 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích zvolilo tyto neuvolněné členy Rady města 
Liberec: Mgr. Květoslavu Morávkovou,  Romana Šotolu, Mgr. Věru Rosenbergovou. Doc. Davida 
Václavíka a Ing. Jiřího Rutkovského. Tím byly volby právoplatné a dovolte mi, abych poděkoval 
nejenom vám všem, kteří jste se zúčastnili voleb, jako zastupitelé, ale i občanům, kteří tady vydrželi a 
součastně dovolte, abych poděkoval členům volební komise za práci, ale i těm, kteří celé toto 
zastupitelstvo připravovali. Srdečně děkuji.  

Mgr. Korytář 
Já bych rád poděkoval předsedovi volební komise panu Ing. Morávkovi za přednesení výsledku 

voleb, za koordinaci celých voleb, zároveň děkuji členům volební komise za jejich práci. Všem 
zvoleným členům rady města blahopřeji ještě jednou a těším se na další spolupráci. Nyní přikročíme 
k dalšímu bodu a tím je pověření členů zastupitelstva města k činnostem zástupce Statutárního města 
Liberec. 

K bodu č. 7/  
Pověření členů Zastupitelstva města Liberec k činnostem zástupce 
Statutárního města Liberec dle ustanovení §4 zákona č. 94/1963 Sb., o 
rodině  

Mgr. Korytář 
Zeptám se, jestli je někdo přihlášený do diskuse k tomuto bodu? Vypadá to, že není, tak já bych 

přednesl návrh usnesení: „Zastupitelstvo města po projednání si vyhrazuje v souladu s ustanovením §  
84 odst. 4 zákona o obcích pravomoc, pověřovat své členy zastupováním Statutárního města Liberec 
při občanských sňatcích, a pověřuje k výkonu činnosti zástupce Statutárního města Liberec při 
občanských sňatcích dle ustanovení § 4 zákona č. 94/1963 Sb., o rodině, v platném znění, tyto členy 
zastupitelstva města: Bc. Zuzanu Kocumovou, MUDr. Ladislava Dzana, Mgr. Jana Korytáře, PhDr. 
Jaromíra Baxu, Ing. Karolínu Hrbkovou, Josefa Jadrného, Ing. Jiřího Kittnera, Hanu Konšelovou, Ing. 
Ondřeje Červinku, Michala Dufka, Bc. Petra Černého, Ing. Bohuslava Kabátka, Milana Šíra, Bc. 
Jiřího Šolce, Doc. Davida Václavíka, Kamila Jana Svobodu,  Ladislava Duška a Romana Šotolu. 
Zeptám se, jestli všichni, kteří jsou navrženi, s tímto návrhem souhlasí. Pokud se nebude hlásit, beru to 
tak, že souhlasíte.  

K. J. Svoboda 
Mám jenom dotaz. Na pana tajemníka. Pokud pan Korytář už je primátorem, jestli se má ještě 

hlasovat. Podle mne už ne. 

JUDr. Řeháček 
Dobrý večer dámy a pánové, je to správný dotaz. My, když jsme ten seznam dělali, tak jsme k tomu 

přistupovali tak, že jsme ještě nevěděli, kdo bude zvolen do jaké funkce, to znamená, že jsme oslovili 
všechny zvolené zastupitele, pan Mgr. Korytář jako primátor města nemusí být pověřen, protože tuto 
funkci vykonává ze zákona o rodině. 

Mgr. Korytář 
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Stačí takto nebo chcete navrhnout jiné usnesení? Stačí, dobře. V tom případě já ten návrh usnesení 
upravím tak, že vyškrtávám ty, co tuto funkci mohou vykonávat v rámci své funkce. To znamená sebe, 
Bc. Kocumovou, Bc. Šolce, PhDr. Baxu. Teď by to mělo být v pořádku. Zeptám se, jestli má někdo 
k tomuto bodu nějaké připomínky. Pokud ne, tak o tomto bodě nechám hlasovat. Budeme hlasovat 
hlasovacím zařízením. Prosím hlasujte. 

h l a s o v á n í  č .11 -  pro 39,  proti  0,  zdržel  se 0 -  návrh byl  př i jat  

K bodu č. 8/  

Diskuse 

Mgr. Korytář 
Zeptám se, jestli je někdo přihlášený do diskuse. Já ještě k tomu řeknu ty bližší informace. 

K tomuto bodu je věnován prostor k všeobecné diskusi, mohou zde vystoupit také občané, připomenu 
jen, že na zasedání zastupitelstva může vystoupit občan, který má trvalé bydliště v Liberci nebo na 
území města vlastní nemovitost. Pokud má někdo z přítomných zájem vystoupit na zasedání, je třeba 
zaprezentovat se u stolku u dveří a prokázat se dokladem totožnosti, popřípadě výpisem z katastru 
nemovitostí. Hovoří se zde u řečnického pultu po mé pravé ruce a upozorňuji, že maximální délka 
projevu činí 3 minuty.  Zdá se, že nikdo do diskuse přihlášený není, proto přistoupíme k dalšímu bodu, 
a tím jsou informace. 

K bodu č. 9/ 

Informace, dotazy a podněty zastupitelů  

Mgr. Korytář 
Má někdo ze zastupitelů nějaký dotaz, podnět nebo informaci, kterou by tady chtěl sdělit? 

K. J. Svoboda 
Já bych měl pro radu možná první úkol, jestli by kontaktovala v Pelhřimově agenturu Dobrý den a 

požádala o zápis, protože máme nejvyššího náměstka primátora na světě. 

Mgr. Korytář 
Dobře, tak já to panu náměstkovi uložím, je ještě někdo další přihlášený do diskuse? Zdá se, že 

není. Zastupitelstvo uzavřu, děkuji všem členům zastupitelstva, děkuji občanům, že přišli. Rád se 
s vámi setkám ještě na dalších zasedáních. Ještě  pro informaci, pravděpodobný termín zasedání 
zastupitelstva bude 16. 12. 2010. Rád bych kolegy zastupitele a kolegyně zastupitelky upozornil, že 
před odchodem ze zasedací místnosti by se měli zastavit u prezenčního stolku u dveří, kde s nimi 
pracovnice organizačního oddělení vyřídí některé potřební formality. Tak ještě jednou díky za účast a 
přeji vám pěkný večer. 
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(přepis Jana Bederková, Iva Hýsková) 
 
 
 
 
 
 
 
Ověřovatelé: MUDr. Kateřina  A b s o l o n o v á, v. r.               Ing. Pavel  B e r n á t, v. r.        

                                     členka zastupitelstva                                              člen zastupitelstva          
 
 
 
 
 
 
 
 

Mgr. Jan Korytář  v.r. Martina Rosenbergová v.r. 
primátor města náměstek primátora 

 

 

 
 
Přílohy 
 Výsledky hlasování 
 Zvukový záznam z ustavujícího zasedání zastupitelstva města 

 
 

 
 

 

 

 
 
 

  

 
 


