
V Liberci 1. března 2013 

 

Tisková zpráva 
Změna prosazovala podporu z veřejných 

peněz pro organizaci své členky i přes porušení 
dotačních pravidel  

 
Při schvalování vyúčtování dotací na recyklaci odpadů předložili na jednání libereckých zastupitelů 

zástupci Změny pro Liberec pozměňovací návrh, ve kterém prosazovali podporu organizace své 

členky z veřejných prostředků, a to zcela mimo rámec transparentních výběrových řízení, a i přes 

prokazatelné porušení pravidel v rámci loňského dotačního titulu, v rámci kterého se snažili 

vyhnout se sankcím, jež takové porušení pravidel s sebou přináší.  

V ostrou výměnu názorů se na zasedání libereckých zastupitelů ve čtvrtek 28. února 2013 proměnilo 

projednávání bodu číslo 10, v němž měli zastupitelé schválit vyúčtování dotace na recyklaci odpadů 

od jednotlivých organizací. Ekologická organizace Armillaria, kterou jako předsedkyně vede členka 

Změny pro Liberec, zastupitelka Květa Morávková, porušila dotační pravidla. V důsledku toho by, dle 

platných pravidel, neměla mít nárok na další dotaci z jakéhokoli účelového fondu Statutárního města 

Liberec po dobu následujících 24 měsíců. 

Právě proti aplikaci systémového opatření, které běžně funguje pro všechny podobné organizace a 

situace, se ale zastupitelé Změny pro Liberec postavili. Její člen Jaromír Baxa podal pozměňovací 

návrh, ve kterém navrhoval změnu usnesení, jež by zrušila sankci nepřidělení dotace pro Armillarii na 

další dva roky. „V důsledku toho by zde existovala organizace, na kterou by se najednou nevztahovala 

stejná pravidla jako na ostatní. Domnívám se, že pravidla musí platit, jak sama Změna často říká, 

padni komu padni. Proto mne překvapuje, že v tomto případě tolik prosazovali a bojovali za jiný 

přístup,“ říká náměstek Lukáš Martin.  

„Uznáváme naše pochybení. Na druhé straně – pokud je něco veřejnou službou, tak se musejí 

vypisovat trochu jiná výběrová řízení a asi ne tak, aby se soutěžilo každý rok o novou kvalitu této 

služby. Musí se zachovat kontinuita této služby,“ obhajovala žádost o prominutí sankce šéfka 

Armillarie, zastupitelka Květa Morávková. Tím šokovala přítomné zastupitele, když se snažila prosadit 

výjimku v transparentních výběrových řízeních, která jsou městem Libercem realizována. Je to přitom 

právě Změna, která si jako vývěsní štít své politické činnosti bere transparentní výběrová řízení na 

vše. „Že by v tomto případě tak úplně pravidla platit nemusela jen proto, že se jedná o jednu z členek 

Změny?“, ptá se náměstek Martin.  

Za pojetí výběrových řízení a veřejných soutěží v podání Květy Morávkové (respektive za obcházení a 

porušování pravidel) se vedle dalších členů Změny pro Liberec postavil také předseda Změny Jan 

Korytář. „Tady se přece každý rok nesoutěží soutěž na poskytování divadelních služeb, aby se každý 

rok zúčastnila divadla z celé republiky soutěže o to, kdo bude v Liberci poskytovat divadelní služby. 



Stejně jako se nesoutěží to, kdo tady bude provozovat zoologickou nebo botanickou,“ řekl doslova Jan 

Korytář.  

Náměstek primátorky pro technickou infrastrukturu Lukáš Martin na to zastupiteli Korytáři vysvětlil, 

že rozdíl mezi Divadlem F. X. Šaldy, zoologickou nebo botanickou zahradou a Armillarií spočívá v tom, 

že Armillaria není příspěvkovou organizací města. Divadlo, zoo i botanickou zahradu město vlastní. 

„Pokud bychom podobnou podporu, jakou dáváme divadlu nebo zoo, dávali i Armillarii, pak by se 

jednalo o veřejnou podporu,“ vysvětlil Lukáš Martin. K tomu poukázal na fakt, že nelze prominout 

pochybení organizace, tvářit se, že se nic nestalo a nesystémově organizaci nepotrestat jen proto, že 

její vrcholná představitelka je zároveň zastupitelkou za Změnu pro Liberec.  

Na argumenty Jana Korytáře reagoval také zastupitel David Václavík. „Vaše logika je ta, že některá 

sdružení jsou lepší než ta ostatní, a proto je s nimi potřeba zacházet jinak,“ prohlásil Václavík. 

Po delší diskusi zastupitelé návrh Jaromíra Baxy zamítli. Naopak odsouhlasili původní návrh, z něhož 

vyplývají pro organizaci Armillaria uvedené sankce. 

 


