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Z Á P I S  

Z 9. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 

MESTA LIBEREC, 

 KONANÉHO DNE 21. 10. 2003 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI C. 11 

 

 

K bodu c. 1/ 

Zahájení, schválení poradu jednání 

Primátor mesta zahájil zasedání ve 14.03 hodin, privítal prítomné, konstatoval, že je prítomno 33 
zastupitelu, což je nadpolovicní vetšina a jednání je tedy usnášeníschopné. Svou neprítomnost 
omluvili: M. Dufek, Ing. Bernát a H. Konšelová. 

Ing. Kittner 
U programu jednání, který máte pred sebou, bych prosil upravit poradí, protože zde máme velké 

množství hostu a vetšinu z nich zajímá bod c. 9/ Návrh úprav síte škol a školských zarízení 
zrizovaných Statutárním mestem Liberec, tak bych navrhoval, abychom ho projednávali hned za 
bodem c. 2/ Majetkoprávní operace. Já bych jenom poprosil, aby pri prihlašování do diskuse se ti, kterí 
chtejí vystoupit v bode c. 2/ Majetkoprávní operace, zapsali, abych je mohl vyzvat.  

A dále bych poprosil o zarazení bodu Prijetí a poskytnutí daru, výsledek verejné sbírky a tento bod 
bych doporucil zaradit jako 10a/. To jsou jediné zmeny programu, které navrhujeme. Prosím diskusi 
k predloženému programu. 

Mgr. Lysáková 
V programu za klub KSCM doporucujeme neprojednávat predložený návrh optimalizace školské 

síte. Podle našeho klubu se jedná o velmi závažný nevratný zásah do školské síte a to pod výrazným 
casovým presem, což neprispívá k jeho duveryhodnosti. V predloženém materiálu je rada 
problematických nedostatku, které by si zasloužily rozhodne vetší pozornosti prodiskutování 
problému. Celý projekt je nastaven na tržní aspekty, okrajove je v nem zpracována pedagogicko-
psychologická argumentace a nedostatecne jsou v nem zohledneny velice strucne nastínené 
metodologické prístupy. Klub KSCM je toho názoru, že vzdelání nesmí být vnímáno pouze jako 
zboží:  

Soucasne se ztotožnujeme s názorem zainteresovaných zástupcu škol i rodicovské verejnosti, že 
oponentní studie rozhodne nemuže rešení tak závažného problému uškodit. 

Ing. Kittner 
Já tento bod nestáhnu z dnešního jednání, takže je to hlasovatelný protinávrh. Prosím pokracování 

diskuse, nevidím nikoho prihlášeného, takže nejprve nechám hlasovat o protinávrhu programu, který 
tedy zní: zarazení bodu c. 10a/ Výsledek sbírky, prijetí daru a stažení bodu c. 9/ Návrh úprav síte škol. 
Kdo je pro tento … Já jsem prepokládal, že paní Lysáková proti vložení toho bodu neprotestovala 
s tou sbírkou, takže jí šlo o vyrazení. 

Mgr. Lysáková 
Pouze optimalizace školské síte. 
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Ing. Kittner 
Kdyby prošel tento bod, tak je zde asi zrejmá snaha ten bod c. 10a/ zaradit, takže pak by se nic 

nestalo. Takže protinávrh paní Lysákové zní: zaradit bod c. 10a/ a vypustit bod c. 9/ Návrh úprav síte 
škol a školských zarízení atd. Kdo je, prosím, pro tento návrh? 

Ing. Vajner 
Technická poznámka 

To je zmatecné …  

Ing. Kittner 
Nemusíme na dvakrát hlasovat, ale já jsem se jasne ptal, jestli nekdo má problém s tím bodem, 

nikdo se nehlásil, já bych prosil, abychom dávali pozor na jednání zastupitelstva. Takže vy si prejete 
hlasovat o každém bode zvlášt? Dobre. Takže nechám nejprve hlasovat o vypuštení bodu c. 9/ Návrh 
úprav síte škol a školských zarízení. Kdo je, prosím, pro vypuštení tohoto bodu c. 9/? 

h l a s o v á n í  c .  1  - pro 12, proti 21, zdržel se 2  - návrh neschválen 

Ing. Kittner 
Dále tedy nechám hlasovat o zarazení bodu c. 10a/ Prijetí a poskytnutí daru, výsledek verejné 

sbírky v rámci akce Primátorský den solidarity. Kdo je, prosím, pro zarazení tohoto bodu c. 10a/? 

h l a s o v á n í  c .  2  - pro 32, proti 0, zdržel se 2  - návrh schválen 

Ing. Kittner 
Dále nechám hlasovat o programu jako celku a to tak, že je tedy zarazen bod c. 10a/ a já bych tedy 

navrhoval, protože myslím si, že je praktické predsunout bod c. 9/ za bod c. 2. Kdo je, prosím, pro 
takto navržený program? 

h l a s o v á n í  c .  3  - pro 31, proti 0, zdržel se 4  - program byl schválen 

Tradicne urcuji zapisovatelkou dnešního jednání paní Veru Myslivcovou, pracovnici organizacního 
oddelení, za overovatele zápisu bych poprosil pana Ing. Mejstríka a pana Ing. Morávka. Všichni hosté, 
kterí jsou obcany mesta Liberce nebo vlastní v Liberci nemovitost, mohou vystoupit na jednání 
zastupitelstva, poprosil bych, aby se zaregistrovali u stolku po mé pravé ruce a rekli, ke kterému bodu 
chtejí hovorit, abych vcas dostal informaci a mohl je vyzvat. Poprosil bych hosty, abychom nejprve 
umožnili se zaregistrovat tem, kterí chtejí diskutovat k bodu c. 2/ Majetkoprávní operace. Hovoríme 
zde u recnického pultu a délka príspevku by nemela být delší než 3 minuty, je vás zde hodne, prosím 
respektujme toto pravidlo, zastupitelé jej mají také. 

K bodu c. 2/ 

Majetkoprávní operace 

I. Prodej budov 
Ing. Kocárková 

Máme zde blok majetkoprávních operací v materiálech pod body I. – VI. Prosím, abyste nás 
omluvili a provedli si nekteré opravy v bloku I., což je prodej budov. Bohužel od jednání rady a 
dnešního zastupitelstva došlo k nekterým zmenám, což je v prípade prodeje c. 18 Brnenská ul. c. p. 
370, str. 85/I., kde nám odstoupil druhý zájemce v poradí D. Vilimovský a L. Kyzlíková. Jinak se na 
tomto prodeji nic nemení. Druhá zmena je u prodeje c. 26 Gollova ul. c. p. 428, str. 127/I., kde 
postupne odstoupili všichni zájemci, takže tento bod navrhujeme stáhnout. Tretí zmena je u prodeje c. 
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39 Dožínková ul. 113, str. 187/I., kde odstoupil první zájemce v poradí pan Petrášek a zustává tam 
podle poradí druhý pan Bobrovskyy. To jsou zmeny týkající se kupujících.  

Pak bych vás prosila o opravu ceny pri prodeji c. 7 ul. U Náspu c. p. 582, str. 30/I. Zde došlo 
k chybe v soucinu, bohužel, výpoctu ceny pozemku. Správná cena je 1 819 000,- Kc a jediný zájemce 
o tuto nemovitost JUDr. Svoboda dnešního dne, kdy jsme s ním projednali celou vec, s touto správnou 
cenou souhlasí a vzhledem k tomu, že byl jediný zájemce, tak já doporucuji prodej uskutecnit tak, jak 
je navržen.  

To jsou zmeny v materiálech. Mám ješte jedno upozornení a to je na prodej c. 53, kde jste si možná 
všimli, že došlo na návrh rady k presunu poradí kupujících proti návrhu, které dala komise pro 
výberová rízení, a to z toho duvodu, že druhý zájemce byl ochoten doplatit cenu a vzhledem k tomu, 
že v tom objektu podniká, má ho pronajatý, dala rada prednost panu Šebkovi. To je jediná zmena, 
kterou provedla rada. Nyní vás prosím, zda vy máte nejaké návrhy na zmenu v prípade poradí 
v nekterých prodejích. 

Ing. Kittner 
Predpokládám, že jsme u bodu c. 1 a mám zde prihlášeného pana Ondreje Bažanta. 

Ondrej Bažant, obcan mesta 
Bydlím v navrhovaném dome na prodej v Matoušove ul. c. 255/18. Nám prišla nabídka v prvním 

kole té privatizace s urcenou cenou 2 050 000,- Kc, na kterou jsme nereflektovali z toho duvodu, že 
z 8 partají je 6 duchodcovských a v té dobe jsme na to nemeli financní prostredky, takže jsme, protože 
soucástí té nabídky byla zmínka o tom, že ve druhém kole po dlouhodobém nezájmu bude cena 
snížena až o 20 %, na to jsme spoléhali. Bohužel v té dobe došlo k nejakým zmenám v tech zásadách, 
tak to se nestalo, byli jsme tedy postaveni na roven ostatním zájemcum a já bych vás chtel dnes 
poprosit, jestli byste mohli prehodnotit závery toho výberového rízení, kde jsme neskoncili na prvním 
míste, abyste nám dali prednost z toho duvodu, že jsme nájemníci, a pokud to bude nutné, tak 
samozrejme jsme schopni a ochotni vyrovnat tu nejvyšší nabídku. Jak jsem rekl, tak je tam vetšina 
duchodcovských partají, tak samozrejme to bude nejaký problém, ale protože to pro nás má velkou 
cenu, ty ostatní zájemci to vetšinou zrejme, jak se prezentovali, považují za dobrý obchod a my jsme 
ti, kterým záleží na tom, aby ten dum stál, aby dobre fungoval. Takže vám dekuji, zda posoudíte tu 
naši žádost. 

Ing. Kittner 
Je to prodej c. 22, str. 106/I. 

Ing. Kocárková 
Já jsem chtela doplnit to, co uvedl pan primátor a pak to, že jsme dostali všichni dopis od 

nájemníku, kde ta cena není uvedena, tzn., pan Bažant prohlašuje, že jsou schopni tu cenu akceptovat, 
to je podmínka totiž toho, abychom vubec mohli hlasovat o této zmene, takže to je jedna vec. Druhá 
vec, chtela bych ríci zastupitelum, oni si toho všichni všimli, že pan Lukáš Pytloun, který tady byl jako 
první, kupuje další dve nemovitosti, takže si myslím, že je na zvážení tohoto orgánu, jak v tomto 
prípade bude hlasovat. 

Lukáš Pytloun, obcan mesta 
Já jsem se rozhodl tento dum koupit z prozaického duvodu, myslím si, že nájemníci tohoto domu 

meli dost casu na to, aby ho koupili a nespekulovali s cenou. Nabídnul jsem nejvyšší cenu, tudíž jsem 
prispel vám všem do pokladny nejvyšší cástkou a myslím si, že proto by to mel být fér boj, abych ten 
dum dostal já za tuto cenu a ne sdružení nájemníku, které pouze lobuje a zkouší nejakými intrikami 
získat nemovitost proti pravidlum. Ctil jsem pravidla ve všech bodech i v minulé privatizaci jsem si 
porídil nejaký dum a tento dum nyní rekonstruuji nákladem 1 mil. Kc a myslím si, že nájemníci 
z tohoto domu, jedná se o dum V Hájích 460, jsou navýsost spokojeni a nezaznamenali žádné 
navýšení nájmu, nic, co by narušilo jejich práva nebo cokoliv. 
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Ing. Kittner 
Nicméne návrh na prehození poradí je návrh hlasovatelný a zastupitelstvo má k této zmene právo. 

Takže já bych navrhoval, pakliže nejsou jiné pripomínky k tomu bloku c. I, abychom nejprve hlasovali 
zvlášt o protinávrhu, samozrejme uprednostnit nájemníky, schvaluje prodej nemovitosti kupujícím 
v poradí manželé Mgr. Ondrej Bažant a Iveta Blahová, manželé Ludmila a Bohdan Luckevicovi atd. 
na prvním poradí za kupní cenu 2 633 000,- Kc splatnou pred podpisem kupní smlouvy, termín 
podpisu do 45 dnu atd., na druhé míste pan Lukáš Pytloun a tretí pan Jirí Hocek a Mgr. Petr Hocek za 
kupní cenu Hockovi 2 555 000,- Kc. Takže toto je protinávrh usnesení, poté dám hlasovat o puvodním 
návrhu usnesení v souladu s jednacím rádem. Takže mohu nechat hlasovat o protinávrhu usnesení, o 
uprednostnení nájemníku. Kdo je, prosím, pro tento návrh? 

h l a s o v á n í  c .  4  - pro 32, proti 2, zdržel se 2  - protinávrh byl prijat 

Jaroslava Zajícová, obcanka mesta 
Velice vám dekuji za možnost zde promluvit. V této veci se jedná o vyrazení prihlášky 

z výberového rízení na dum Chrastavská 317. V den uzáverky jsem v 10.19 hodin složila jistinu na 
úcet mesta v budove Komercní banky na námestí vedle radnice a ihned onech 30 metru prebehla na 
podatelnu odevzdat rádne vyplnenou prihlášku. Po príchodu na podatelnu v 10.20 hodin jsem se ihned 
zaradila do rady za dva obcany, kterí podávali svých nekolik prihlášek a cekala na jejich odbavení. Na 
radu jsem prišla asi za 15 minut, to je v 10.35 hodin a takto došlo k menší casové prodleve a pouze 
z tohoto duvodu mne byla za nekolik dní doruceno písemné sdelení od komise pro výberová rízení se 
zamítavým stanoviskem pro pozdní podání prihlášky. Vzhledem k tomu, že jsem byla jako jediný 
zájemce o tento dum vyrazena z výberového rízení, byla tato nemovitost zarazena do budoucí blokové 
privatizace, kde bude dum nabídnut za cenu sníženou o celých 20 % z puvodní kupní ceny. Pri 
prípadném prodeji jinému zájemci to pro mesto znamená ztrátu ve výši presahující pul milionu Kc, 
muj zájem o tento dum stále trvá a vzhledem k tomu, že jsem byla jediný zájemce, nebude v této 
záležitosti nikdo poškozen. Zohledníte-li tedy, vážené vedení Statutárního mesta Liberec, onech 5 
minut, vaše rozhodnutí okamžite prinese nekolik pozitivních výsledku. Pro mesto Liberec, jehož 
zájmy zde všichni hájíte, to bude financní prínos ve výši pres pul milionu Kc, pracovníci magistrátu 
nebudou muset zpracovávat podklady k tomuto domu a tento cas budou moci plne venovat své 
nárocné práci pri  budoucí blokové privatizaci. Na záver vám chci podekovat za váš cas a pevne verím, 
že pri rozhodování zohledníte veškeré uvedené skutecnosti. 

Ing. Kittner 
Já k tomu musím dodat jenom to, že samozrejme my o tomto víme, nicméne pravidla výberového 

rízení jsou jednoznacná, kdy hovorí, do kdy je treba podat prihlášky. Na podání této prihlášky jsou 3 
mesíce, jinými slovy je velmi problematické nyní rešit 5 minut, to je jedna vec. A druhá vec, 
samozrejme, protože takovýchto prípadu je mnoho a my težko mužeme pristupovat individuálne podle 
toho, jak se komisi zlíbí. Komise musí dusledne dbát na dodržení formálních pravidel, že paní je 
jedinou zájemkyní, samozrejme v tu chvíli, kdy jsou prihlášky podávány, nikdo nemuže vedet, protože 
se podávají v zalepených obálkách a tudíž nevíme, kolik lidí se prihlašuje. Takže rozhodnutí o 
vyrazení je platné, výberové rízení bylo zrušeno tím pádem, a jediná cesta, kdyby to byla vule 
zastupitelstva, je dát do rady návrh, aby tento konkrétní dum byl vyrazen z blokové privatizace a 
nabídnut v novém výberovém rízením. Podotýkám ale, že v tom prípade bude nové výberové rízení, 
kde se muže prihlásit kdokoli, težko mužeme v tuto chvíli delat neco jiného, protože komise 
postupovala v souladu se zásadami, ona nemá jinou možnost, jediné rešení, které me osobne napadlo 
pri této veci, je do rady dát návrh na vyrazení z blokové privatizace, rada ho bud prijme, nebo 
neprijme a vyhlásit nové výberové rízení. 

Ing. Vajner 
Já bych k tomu chtel ríci, já jsem podával také nejaké prihlášky treba na ministerstvu pro místní 

rozvoj, výberové rízení bylo do 11.00 hodin a bez problému ty dámy dole cekaly a prijímaly zhruba do 
12.00, 12.30 hodiny a nedelaly si s tím násilí, my jsme papežštejší než papež, takže já si myslím, to je 
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neco, jako když vlak má zpoždení a oni reknou: už jsme meli podle jízdního rádu odjet, vystupte, že 
jste dobehli na poslední chvíli. Myslím si, že je to nekorektní a bylo to nekorektní od tech dam, které 
dole prijímají ty obálky. 

Ing. Kittner 
Nezlobte se, nemohu s vámi souhlasit, já jsem zažil soudy o minuty, protože podmínky jsou jasné a 

v prípade, že by tech zájemcu bylo více, mohou se ti ostatní domáhat podle zásad vyrazení techto 
prihlášek z titulu pozdního podání, to pak je jejich právo. A jak ríkám, ty dámy v okamžiku, kdy se 
prihlášky podávají, nemohou vedet, jestli na ten dum je clovek sám, nebo jich tam je 10, proste ony to 
nemohou vedet. Jsou nejaká pravidla a komise i rada bude trvat na jejich dodržení. Nicméne myslím 
si, že tato diskuse je proste odbyta, hledejme rešení, protože rada rozhodla, potvrdila rozhodnutí 
komise, to je její právo a výberové rízení zrušila. 

Ing. Krenk 
Já osobne se domnívám a mám s tím praktické zkušenosti, že život mesta je pomerne složitou 

záležitostí z hlediska dodržování všech pravidel. Myslím si, že pokud jsou pravidla stanovena, tak by 
se mela dodržovat. Možná bychom jindy rešili problém, kdy budeme težko zduvodnovat spekulaci 
práve proto a budeme tady z tohoto místa posuzovat, jestli došlo ke zpoždení nebo nedošlo, jestli 
pršelo nebo nepršelo. Já si myslím, že pravidla byla nastavena a pravidla je potreba dodržovat a 
pracovnice na podatelne a úredníci nemají právo provést nic jiného. Komise tak, jak posoudila, 
postupovala podle zásad a podle pravidel, které prijalo toto zastupitelstvo, tzn., ani zde komise nemela 
právo postupovat jinak. Pro nás jako pro cleny zastupitelstva je duležité, pokud se dozvíme 
skutecnosti, kdy skutecne mohlo dojít k nesmyslum, k nejakým morálním excesum, tak je na nás, 
abychom posoudili, zda mužeme prijmout právo opravného prostredku. Myslím si, že to zduvodnení, 
které tady prednesla paní Zajícová, má svoji logiku, návrh toho, jakým zpusobem postupovat 
v souladu s pravidly, která jsme si prijali, tady prednesl primátor, a já osobne budu podporovat, aby se 
vec v zájmu paní Zajícové vrátila rádným zpusobem do projednání bez toho, abychom tady to 
posuzovali, jestli úredník mel nebo nemel zavrít prepážku, abychom to vrátili zpátky tak, abychom 
mohli vyhovet tomu, co se v této chvíli zdá logické. Nechme to probehnout rádným zpusobem. 

Ing. Kocárková 
Já jsem v podstate chtela jenom ríci vzhledem k tomu, že mne to resortne prísluší, takže s odborem 

správy kapitálu pripravíme do príští rady mesta materiál v tomto smyslu, protože to je zcela 
v kompetenci rady mesta.  

Ing. Kittner 
Myslím si, že zde asi není o cem príliš hlasovat. My pripravíme tento materiál do rady mesta, 

vyjmutí domu z blokové privatizace a vypsání nového výberového rízení, do kterého se bude moci 
paní Zajícová prihlásit, ale musím ríci, že do kterého se bude moci prihlásit každý. Já myslím, že se 
mužeme vrátit k tomu bloku privatizace nemovitostí. 

Ing. Kocárková 
Pokud jsme probrali všechny pripomínky, prosím, abychom hlasovali o prodejích 1 až 53, krome 

bodu 22, který už jsme odhlasovali. Kdo je, prosím, pro tyto prodeje, jak jsou v materiách s opravami? 

h l a s o v á n í  c .  5  - pro 35, proti 0, zdržel se 1  - materiál byl prijat 

II. Prodej budov po jednotlivých bytových jednotkách 

K bodu nebylo diskutováno, hlasováno o predložených návrzích usnesení. 

h l a s o v á n í  c .  6  - pro 37, proti 0, zdržel se 0  - materiál byl prijat 
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III. Prodej podílu na pozemku spoluvlastníkum 

K bodu nebylo diskutováno, hlasováno o predložených návrzích usnesení. 

h l a s o v á n í  c .  7  - pro 37, proti 0, zdržel se 0  - materiál byl prijat 

IV. Prodej pozemku 

K bodu nebylo diskutováno, hlasováno o predložených návrzích usnesení. 

h l a s o v á n í  c .  8  - pro 37, proti 0, zdržel se 0  - materiál byl prijat 

V. Smena pozemku 
K bodu nebylo diskutováno, hlasováno o predloženém návrhu usnesení. 

h l a s o v á n í  c .  9  - pro 37, proti 0, zdržel se 0  - materiál byl prijat 

VI. Zmena usnesení 

K bodu nebylo diskutováno, hlasováno o predloženém návrhu usnesení. 

h l a s o v á n í  c .  10 - pro 37, proti 0, zdržel se 0  - materiál byl prijat 

K bodu c. 9/ 

Návrh úprav síte škol a školských zarízení zrizovaných Statutárním 
mestem Liberec 

D. Helšusová 
Na stole máme k projednání materiál císlo 9, ve kterém je predkládán návrh úprav síte škol a 

školských zarízení zrizovaných mestem Liberec. 

Dovolte mi krátký exkurz do historie vzniku tohoto materiálu. 

K úprave síte škol a školek nás vedou 2 zásadní veci. Jednak je to významný úbytek populace a 
v dusledku toho malá naplnenost škol a jednak je to zprísnení financování škol státními prostredky – 
tzv. nastavení normativu. 

Na základe techto faktu jsem zadali objednávku TU v Liberci na zpracování podkladové studie pro 
naše další rozhodování.  Tato studie je vstupní informací o systému škol a školských zarízení, která 
obsahuje dva základní pohledy – demografický a pedagogicko psychologický. 

Pri zohlednení dalších ukazatelu byl zpracován návrh, který pred vámi dnes leží. 

Tento návrh byl projednán ve výboru  pro výchovu a vzdelávání a za prítomnosti 10 clenu výboru 
byl jednohlasne schválen. Následne byl projednán radou mesta, která jej taktéž prijala jednohlasným 
schválením. 

Dovolte mi zmínit nejzákladnejší a soucasne nejzávažnejší kroky, které tento materiál obsahuje. 
Je to: 

• uzavrení jedné základní školy  ZŠ Ružodol 
• premístení ZŠ na námestí Míru do pavilonu ZŠ Sokolovská 
• premístení a sloucení trí ZvŠ – Sázavská, Kašparova, Orlí do pavilonu ZŠ Dvorská 
• uzavrení dvou materských škol – MŠ Jablícko v Ružodole a MŠ Klicperova. 
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Premístení ZŠ na námestí Míru je podmíneno prestehováním soukromého Podještedského 
gymnázia do budovy ZŠ na námestí Míru. 

K premístení a sloucení zvláštních škol je treba premístit soukromou Obchodní akademii do 
budovy v Orlí ulici. 

Uzavrená základní škola a školka v Ružodole bude nabídnuta k využití Církevní škole a školce 
Jana Ámose Komenského. 

Ostatní uvolnené budovy budou nabídnuty k využití vzdelávacím institucím, poprípade 
neziskovým organizacím pusobícím na území mesta. 

Pokud o ne nebude projeven zájem, budou následne privatizovány. 

V tomto návrhu je pocítáno se zmenou dopravní obslužnosti škol tak, aby co nejlépe vyhovela 
preprave žáku. 

Soucasne chci zduraznit, že peníze, které temito presuny budou ušetreny na provozu opuštených 
budov, budou ponechány v resortu školství pro další zkvalitnování vybavenosti škol a stavu budov. 

Ke vcerejšímu dni po konzultaci s reditelem Pedagogicko-psychologické poradny, doznala duvod. 
zpráva, na jejímž základe se budete rozhodovat, dvou zmen. Prosím, abyste si vymenili stránku císlo 4. 

Na této strane bylo zrušeno sloucení škol Sokolovská se školou Vrchlického – zustává samostatná 
Základní škola Sokolovská po sloucení se Základní školou námestí Míru a soucasne nedojde ke 
sloucení Základní školy Dvorská s premístenou a sloucenou Zvláštní školou Dvorská. I ta bude mít 
samostatnou pusobnost. 

Plne si uvedomuji jak vážný a velmi nepopulární krok dnes projednáváme, ale není možné se mu 
vyhnout.  

PhDr. Václavík 
Já bych chtel jenom podat strucnou informaci o jednání výboru pro školství, výchovu a vzdelání, 

který projednával celý tento materiál na svém ríjnovém zasedání. Jak už tady bylo receno, tak tohoto 
výboru se zúcastnilo 10 z 13 clenu a po dvouhodinové diskusi, která probírala ten materiál z ruzných 
hledisek, všech 10 jednohlasne materiál schválilo. Clenové výboru ruzné podkladové materiály meli 
k dispozici zhruba od konce zárí, zacátku ríjna s tím, že postupne ty materiály byly doplnovány. Na 
výboru byly vzneseny nekteré pripomínky, námety, které jaksi dál byly zpracovány, dál byly 
rozebírány, nicméne výsledek je takový, jaký tady zaznel. Možná bych jenom ješte doplnil jednu vec a 
to je jaksi poznámka ci informace, která se týká podkladových studii. Je treba ríci, že ty materiály, 
které zpracovala Technická univerzita, nemely rešit, nebylo jejich primárním úkolem rešit 
optimalizaci, byly vstupními materiály, které rešily analýzu, situace škol v Liberci a to byl jediný 
jejich úkol, tak to bylo prezentováno, tak s nimi také bylo nakládáno. 

MUDr. Kolomá 
Já bych mela nekolik dotazu, první dotaz jedná se o Materskou školku Klášterní ulice Nad 

prehradou, kde máme v materiálech, že se bude rušit. 23. 9. rada rozhodla prestavbu kuchyne, jak se 
mám dívat na rozhodnutí rady, kdy se rozhodne, že se bude investovat do této materské školky a my 
máme rozhodnout, že se bude rušit … 

N. Jozífková 
Prosím vás, to jsou dve ruzné školky, bohužel, je tam stejná ulice nebo stejný název. 

MUDr. Kolomá 
Tady je potom napsáno vzadu, že v tom … 
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N. Jozífková 
Ta druhá, o které mluvíte vy, se jmenuje V zahrade a tam, kde opravujeme nebo jsme opravili 

kuchyn, to je Klášterní, to je bývalá textilanská školka. 

MUDr. Kolomá 
Tady je napsáno ukoncení provozu materských škol Nad prehradou, Klášterní. 

N. Jozífková 
To je ta malá, to není ta, kde opravujeme tu kuchyn. 

MUDr. Kolomá 
Dobre. Další vec bych se chtela zeptat, jak bude smluvne ošetreno, že tyto budovy budou sloužit 

školským zarízením, eventuálne verejnosti a nebudou prodány tretí osobe, jak toto bude smluvne 
ošetreno, že mesto neprodá za levný peníz velice pekne opravené budovy? 

Ing. Kittner 
Jak to zastupitelé ošetrí. 

MUDr. Kolomá 
Dejte nám možnost. 

Ing. Kittner 
Ano, ale každá majetkoprávní operace musí být schválena tímto zastupitelstvem. Takže ne dejte 

nám možnost, je to standardní postup a budeme se snažit to ošetrit a každé rozhodnutí bude 
v pravomoci tohoto zastupitelstva. 

MUDr. Kolomá 
Potom bych mela tretí dotaz, jedná se o Základní školu na námestí Míru, kde využití je 97 %, 

rodice jsou spokojeni, celkem v dosahu nejaká blízká škola zase až tak blízko není a vlastne bude to 
zámena za soukromé Podještedské gymnázium. Já si myslím, že bychom meli dát prednost prece 
základnímu vzdelání a ne soukromému sektoru. 

D. Helšusová 
Paní doktorko, dneska má škola na námestí Míru, jak vy ríkáte, sice v procentech tolik detí, kolik 

vy ríkáte, presto nemá naplnenost v prumeru, kterou bude vyžadovat normativ 25 žáku ve tríde, tzn., 
že se dostáváme do císel, kdy bude muset dojít k úbytku pedagogu na této škole a nám také nejde 
jenom o ty budovy, nám jde predevším o to, aby v každé základní škole bylo možno zachovat kvalitu 
vzdelávání, tzn., že tam musí být aprobovanost ucitelu …  

Následuje nesouhlasný projev obcanu. 

Ing. Kittner 
Já bych poprosil hosty, aby nechali domluvit zastupitele, zastupitelé vás také nechají mluvit a 

nebudou na vás kricet, mohli by to delat také. 

D. Helšusová 
… aprobovanost ucitelu, tzn. agregovaný normativ, který nastoupí v našem školství od 1. 1. 2005, 

bude na žáka a bude pocítán na prumerný pocet žáku 25 ve tríde. Ve škole na námestí Míru tohoto 
prumeru nedosahují, pokud premístíme celou tuto školu do uvolneného a zcela zrekonstruovaného 
pavilonu na Sokolovské, tak nezávisle na tom, že v jednom pavilonu bude probíhat výuka sportovní 
školy a v druhém pavilonu výuka výtvarné školy, tak pokud to bude mít jedno vedení, tzn., že v této 
chvíli se dostáváme k úplne jiným císlum, protože se dostáváme na prumery, kdy okamžite tam 



  Stránka 9/42 

stoupne financování zhruba o 1,2 mil. a dostáváme se na úplne jiná císla pedagogu a jiné možnosti té 
školy. 

MUDr. Kolomá 
Prihlédl nekdo také k tomu, kolik je prihlášených detí do první trídy na budoucí rok? 

Ing. Kittner 
My jsme prihlíželi k mnoha hlediskum a tento materiál je proste podle našeho názoru 

kompromisem mezi mnoha hledisky, my jsme presvedceni, že tento materiál nejlépe vyhovuje tomu 
úkolu, který jsme si dali a to je optimalizovat sít škol. Samozrejme každé jednotlivé hledisko lze 
diskutovat, ale vytrženo ze souvislosti, je jedna vec, ale nejaký komplex my musíme vzít a nejsme 
zodpovedni za každou jednotlivou školu, ale za celou jejich sít. 

D. Helšusová 
Já chci jenom ríci, že zápis do prvních tríd bude nastaven vyhláškou, kterou budeme schvalovat a 

ten bude v únoru. 

MUDr. Samek 
Já bych se chtel zeptat na ekonomické ukazatele techto dvou škol samostatne a samozrejme také po 

sloucení, k jaké úspore dojde a jak budou tyto peníze dále v resortu školství využity. 

Ing. Kittner 
Já bych poprosil pana Škalouda, já bych chtel k tomu dodat, že základním východiskem celého 

toho materiálu je proste ocekávaný vývoj poctu detí, normativu, nikoli to jestli usporíme na té které 
škole tuto nebo jinou cástku. A jenom k tomu ješte dodám, že máme nejaké císlo detí a i ty 
nejoptimistictejší prognózy, které znamenají, že bude stoupat pocet obyvatel mesta Liberce, 
neznamenají, že budeme mít více detí, znamenají, že budou klesat deti, na rozdíl od tech 
pesimistických ty prognózy se liší v tom, jak rychle budou klesat deti. Jinými slovy tolik detí, kolik 
máme dnes, již pravdepodobne v nejbližších 15 letech mít nebudeme. 

Mgr. Škaloud, specialista odboru školství, kultury a sportu 
Já bych vám rekl jenom nekolik císel a zacal bych císly, která se týkají spíše pedagogické práce. 

Velice dobre se ty dve školy srovnávají a sice z toho duvodu, protože obe mají 14 tríd, ale rozlicný 
pocet detí, samozrejme i rozlicný pocet oddelení školní družiny a žáku v techto školních družinách. 
Takže srovnávejme, Základní škola námestí Míru má 14 tríd a 3 oddelení školní družiny, 291 žáku ve 
14ti trídách a 80 žáku ve trech školních družinách. Aby zabezpecili vzdelávací program, základní 
škola potrebuje 373 hodin, na to musí využít celkem 17 pedagogických pracovníku, tato škola má 
prideleno 19 pedagogických pracovníku na základe normativu, tzn., že nad stanovené hodiny 373 na 
vzdelávací program škole zbývá na delení a na zlepšení kvality pedagogické práce 45 hodin, tj. 11 % 
objemu celkového vzdelávacího programu.  

Když to srovnáte se Základní školou Sokolovská, která má rovnež 14 tríd, má ale 336 žáku, má dve 
oddelení školní družiny, 50 žáku ve školní družine a na vzdelávací program pri tomto poctu potrebuje 
365 hodin, na to potrebuje tedy 16,6 ucitele, ale k dispozici má celkem 21,1 ucitele, jinými slovy tato 
škola má 100 hodin navíc nad vzdelávací program, tzn., na zlepšení a zkvalitnení výuky má dalších 
100 hodin, které muže využít na delení eventuálne jazyku, matematiky, ceštiny anebo jiných 
predmetu, ve kterých deti zaostávají. A je to celkem 21 % celkového objemu.  

Protože jste tady hovorili samozrejme o tom, že peníze nejsou rozhodující, já jsem vycíslil i peníze, 
je to skutecne zhruba na celorok, kdybychom porovnávali tyto školy, je to rozdíl zhruba pres 1 mil. Kc 
a srovnal jsem to tak, aby pochopitelne nebylo tady v této chvíli stárí urcitého ucitelského sboru a 
dokonce na Sokolovské jsem ponížil peníze o to, o stravování tech žáku, kterí jsou z víceletého 
gymnázia a stravují se na stejné škole. Takže, když bychom v podstate porovnaly ty prumerné platy, 
tak by se dosáhlo na námestí Míru u ucitelu 14 660,- Kc prumerného hrubého platu a na Sokolovské 
15 287,- Kc. Když se podíváme, jak to bude vypadat po sloucení, predpokládáme tedy, že celá škola 
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bude pracovat v 25 trídách, naplnenost se skutecne bude pohybovat kolem 25, pro srovnání námestí 
Míru v této chvíli je naplneno z 20,79 na trídu, Základní škola Sokolovská má 24 žáku na jednu trídu. 
Pokud budeme hovorit o spojeném zarízení, bude to 25 tríd, které budou mít celkem 620 žáku. Když 
pomineme vzdelávací program, tzn., vzdelávací program na 25 tríd je 632 hodin, zustává nám na 36,4 
zamestnance 168 disponibilních hodin, které mohou být využity na jakékoli zlepšení vzdelávací 
cinnosti. Když vezmete tento objem, tak je to již více jak ¼ objemu hodin na vzdelávací cinnost. Cili 
domnívám se, že kvalita výuky tady v této chvíli, zvlášte cizích jazyku, matematiky a dalších, 
zabezpecena bude.  

A co se týce samozrejme tech normativu, vždycky normativy pri naplnenosti tríd a naplnenosti 
školy na urcité optimum prináší vetší pocet pedagogických pracovníku a vetší pocet financních 
prostredku. Nevím, jestli to takto stacilo. 

Mgr. Lysáková 
Já bych chtela seznámit prítomné se stanoviskem klubu.  

Chápu rozlady jak odborné kantorské, tak i rodicovské verejnosti. Jedná se vážný zásah do života 
rady škol, školek a tím i zúcastnených rodicu, kterí se dozvídají informace na poslední chvíli z médií.  

V dobe volební kampane je obcan – potažmo rodic partnerem dnešních zastupitelu. Všechny 
prítomné subjekty slibovaly napríc politickým spektrem ve svých volebních programech komunikaci 
s volici, optimální rešení problému nadstavby, at již se jedná o školství, zdravotnictví, kulturu ci další. 
Posléze však rovnocenný dialog a zastupování obcanu se preklápí v priority „koalicní úderky“.  Žádný 
z volebních programu se nehlásí k degradaci vzdelávacího procesu s uprednostnením tržních aspektu, 
žádný z volebních programu neobsahoval ambice budovat optimalizacní pohrebište. 

Nyní nekolik pripomínek ke zminovaným problémum. Nechceme zpochybnovat nezbytnost 
optimalizacních kroku, dané úbytkem školské populace. Je však treba hledat rovnováhu mezi pozitivy 
a negativy jednotlivých navržených kroku, rozšírit soucasná nastavená kritéria i o hlubší analýzu 
pedagogicko psychologických a speciálne pedagogických aspektu, které by mely být nedílnou soucástí  
predkládané studie. Teprve po dukladné analýze všech techto kritérií a po porovnání s oponentní studií 
navrhovanou zástupci rodicu bude možno zodpovedne rozhodnout. 

Težko lze napríklad zduvodnit sloucení a premístení ZŠ na námestí Míru do ZŠ Sokolovská, která 
z hlediska uvádených kritérií patrí do tzv. 2. skupiny, tedy do škol s nadprumerným hodnocením a 
nadprumerne pozitivním hodnocením stupne kvalifikovanosti pedagogického sboru. Navíc se jedná se 
o jedinecnou školu s nadstandardním výtvarným programem, což je uvádeno i jako soucást 
kurikulárních parametru. 

Stejne tak je zcela  nepochopitelné sloucení trí ZvŠ z Orlí, Sázavské a Kašparovy do objektu ZŠ 
Dvorské, které odporuje všem nove nastaveným trendum v oblasti speciální pedagogiky jedná se o 
príkladnou segregaci. Žádoucí spolecenská skupinová integrace žáku ZvŠ má svá  specifika.  

Trendem speciálního školství (jedná se o nový název pro ZvŠ), je naopak vclenování techto tríd do 
ZŠ, tak jako toto bylo realizováno napr. ve Frýdlante, tedy vytvárení tzv. komorního prostredí. 
Sesypání trí ZvŠ s celkovou predpokládanou kapacitou 160 žáku do objektu Dvorské a to vcetne tríd 
pomocné školy je hrubým porušením techto speciálne pedagogických prístupu. Velká kumulace žáku 
ZvŠ spolu s dalšími specifickými faktory, predstavují vysoké riziko sociálne patologických jevu, vyšší 
frekvenci poruch chování apod. 

Jako velmi závažný se v této souvislosti jeví i fakt, že  napr. témer 80 % žáku je rómské národnosti. 
Stát, rada institucí a organizací reší tento problém integrace radou projektu a grantu, zaclenováním 
techto žáku do majoritní spolecnosti. Uvádená tzv. pozitiva tohoto rozhodnutí jako je napr. umožnení 
zrízení logopeda ci rómského asistenta lze rešit již v soucasných podmínkách dohodou škol a 
zlomkovým úvazkem. Vycházejme ze skutecnosti, že práve ZvŠ má nezastupitelný vliv na tom, jak se 
její absolventi dokáží integrovat do bežného života, jak budou schopni svuj handicap nahradit. 

A nyní mi prominte nadsázku, ale navrhovaný projekt ve svých segregacních prístupech vytvárí 
liberecký mládežnický Chánov.  
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O tom, jaký vznikne pejorativní pohled na tuto školu a na její žáky ze strany obcanské verejnosti na 
základe problému, jež toto svérázné sloucení prinese, asi není treba licitovat. Odhlasováním takto 
nastavené zmeny konáme medvedí službu nejen speciální pedagogice, ale hlavne detem samým.  

Snímám problém koalicních vazeb, dohod. Zde však by mela být prioritou odbornost, 
zodpovednost v souladu se zastupitelským slibem a hlavne budoucnost našich detí a proto ješte jednou 
žádám o prehodnocení predložených materiálu. 

Stávající predloženou dikci optimalizace školských zarízení klub KSCM nepodporí. 

Ing. Vajner 
Já chápu nutnost, která vychází z toho, že ubývá žáku a že tech rádove 20 %, kterých máme 

nadbytek na školách, že musíme nejakým zpusobem rešit. Ale nalháváme si tady jednu vec, jde o 
peníze, já bych chtel ríci, kdyby se mi k tomu paní námestkyne Kocárková vyjádrila, opravdu jde o 
peníze, neríkejme, že nejde o peníze. Jestliže stát dá méne penez podle nejakých normativu, co si 
vymysleli, že treba chtejí mít 25 žáku v jedné tríde,  

Druhá vec, že jde o druhou pulku penez a to je, že mesto se musí o tyto školy starat, tzn., že musí 
tam delat opravy, topit, starat se v podstate o tyto budovy a prumerne, jak jsem se vcera dozvedel, je to 
zhruba 130 mil. Kc, tzn. rádove 5 mil. Kc na jednu školu, nechci ríci, že malá treba za 3 a velká za 8, 
ale jde o peníze. A to, co tady rekla paní námestkyne Helšusová, že tyto usporené peníze, že pujdou 
zpátky do školství, prosím vás, neverme tomu nikdo. Tyto peníze v podstate toto mesto potrebuje 
usporit tak, jako stát potrebuje usporit jiné peníze. A jsou to dopady jiných predcházejících rozhodnutí 
k urcité megalománii, kam se toto mesto v podstate vydalo. Takže o peníze jde.  

A druhá vec, máme tady vlastne dva druhy škol, jedny školy jsou speciální a druhé školy jsou 
základní. Speciální školy, chápu, jestliže nekdo má výjimecne nadané díte, tak klidne ho bude vozit 
treba pres celý Liberec, at už je to na jazykovou školu, sportovní, výtvarnou atd., je jich pouhých 
dohromady 10 %. Pak tady máme zvláštní školy a tech je, neznám presné císlo, kolik detí chodí do 
zvláštních škol, ale rekneme, že to bude nekolik set žáku a je špatné z nich udelat ghetto. Tyto deti 
potrebují naopak rozdrobit co nejvíce, aby se jim co nejvíce mohli venovat a ne je dát do jedné 
megaškoly, která bude nezvládnutelná, akorát ji budeme moci obehnat ostnatým drátem. To si myslím, 
že deláme velmi špatne. 

Ing. Kittner 
Dekuji, že pan Vajner pripomnel, že neverí svým kolegum zastupitelum, tudíž ani sobe, protože o 

tom, kolik penez do školství pujde, rozhodnou tito zastupitelé. 

Ing. Vajner 
Prosím vás, víte, jak hlasování dopadá. Tak jak dopadne toto hlasování, jak dopadlo o sportovní 

hale, jak dopadne o dalších, tak dopadne tak. Tady jde jenom o to, aby si volici uvedomili, jakým 
zpusobem se mají propríšte chovat, o nic jiného tady nejde, protože to stejne bude prehlasováno. 

Ing. Kittner 
Já s vámi naprosto souhlasím, pane kolego, do voleb jsou prece jenom 3 roky, nezdržujme se 

navzájem, volební kampan 3 roky dopredu trochu nemá smysl. 

MUDr. Kolomá 
Já bych se jenom nechtela dožít a chtela bych upozornit na jednu vec, predpokládám, že v tech 

cástech Liberce, kde se ty školy ruší, nepredpokládá se další bytová výstavba, protože myslím si, že 
potom bych nerada se dožívala toho, že Liberec bude za drahé peníze znovu ty školy vykupovat, 
protože to nebude stacit, anebo bude stavet novou školu. Takových rozhodnutí bylo mnoho, viz napr. 
poslední, který mne leží v žaludku velice, za 17 mil. se prodalo v podstate „jezírko“ u Komercní 
banky, s velkou slávou jsme to za 31 mil. vydražili. Takže bych nerada, abychom se znovu dožili 
techto okamžiku se školami. 
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Ing. Kittner 
My jsme vývoj v jednotlivých regionech samozrejme do tech úvah zapocítali a nemohu si pomoci, 

„jezírko“ jsme vydražili na žádost techto zastupitelu, opet naše rozhodnutí. Já sám o sobe jsem se 
nerozhodl, že ho vydražím, proste tito zastupitelé to schválili. 

JUDr. Vondruška 
Optimalizace je trendem posledních let snad ve všech oblastech spolecenského, hospodárského 

života. Optimalizuje armáda, optimalizuje školství, protože je nepopiratelný fakt, že školní mládeže 
ubývá. Každá ta optimalizace má svá specifika, optimalizace zdravotnická je zase jiná než školská, 
protože tam by se nedalo ríci, že nemocných ubývá, já jsem toho dnes také príkladem, a takže musíme 
peclive ty postupy vždy vážit. V tomto prípade u té optimalizace školské vycházíme ze dvou prvku, 
takových konstant, jednu už jsem zmínil, to je úbytek školní mládeže. Jiná tu byla zmínena také, tj. 
nekde na ministerstvu školství, prípadne vládou schválené císlo, ke kterému nevím, jak presne se 
došlo a na základe ceho. Já už nejsem nejmladší a neco pamatuji a pamatuji si, že byly roky, kdy toto 
císlo bylo velmi halasne mediálne propagováno neco mezi 15 až 20, že by se za tu dobu pedagogické, 
materiální a já nevím jaké náhledy a podmínky zmenily, že takovýto skok, kdy je nejlépe ve tríde bud 
15 žáku nebo 25, o tom mám urcité pochyby. A proto mi z toho opravdu do znacné míry vyplývá, co 
už tu rekl kolega Ing. Vajner, prioritní jsou peníze, potažmo státní rozpocet. Šetrit se musí všude, více 
škol, více tríd, více ucitelu jsou vetší provozní i mzdové náklady a ten rozpocet nám musí nejak vyjít. 
Takže z tohoto duvodu, kdy nekdy muže to kvorum zmínené vycházet z ne zcela, rekl bych, 
opodstatnených požadavku, protože nekdy také hovoríme o tom, jak zdravé je vejce, káva a mléko, 
podle toho, kolik je jich na trhu, nekdy mi to tak pripadá, tak i zde mám takovou obavu, jestli to není 
trochu úcelový program stávající vlády, jak vykrýt mezery v rozpoctu. Tato pochybnost me vede 
k tomu, že nemohu s cistým svedomím podporit návrh tak, jak je predkládán. Dekuji. 

Ing. Kittner 
Dekuji, nicméne já bych byl rád, abychom se vrátili k optimalizaci škol, protože program stávající 

ani jiné vlády my proste neovlivníme, jinými slovy ten normativ je zkrátka dán a my s ním mužeme 
akorát nesouhlasit. 

PhDr. Václavík 
Já si zrejme za své vystoupení nevysloužím ani potlesk, ani nadšení, nicméne rád bych pripomnel 

nekteré veci, které je nutné brát, protože to jsou tzv. tvrdá fakta. Ta studie vycházela z nekolika 
hledisek, jak tady zaznelo, byla to hlediska demografická, jenom opakuji ve dvou variantách, varianta 
optimistická a realistická. Obe ty varianty jasne dokládají pokles, jedna o 25 %, druhá o 33 %. Obe ty 
varianty zvažovaly pochopitelne to, nac tady byl dotaz, že v nekterých lokalitách bude docházet 
k rozvoji, také ale víme, že dnes nekteré spádové oblasti základních škol nejsou nastaveny príliš 
logicky, protože zdálo by se, že nekteré oblasti spadají logicky blíže, konkrétne bavíme-li se o prípadu 
velkého školního okrsku, který se týká školy na nám. Míru, ta rozvojová cást, která je na Horské, 
celkem logicky spadá spíše k Lesní než k Horské. Tak by se dalo bezesporu polemizovat o spouste 
dalších vecí, my jsme museli vycházet i z nekterých dalších faktu, které neovlivníme, a už to tady 
nekolikrát zaznelo, my neovlivníme, možná kdybychom se více snažili, porodnost, neovlivníme 
normativy, neovlivníme veci, které jsou dány nejakým zpusobem. A já se obávám, že pokud bychom 
se chovali tak, že bychom sanovali to, co má delat stát, tak do 10 let toto zastupitelstvo platí pouze 
školy, nic jiného. Mne by se to líbilo, ale obávám se, že by se to nelíbilo ostatním obcanum, protože 
bychom nemeli kde chodit, nemeli bychom cím jezdit, nemeli bychom jak chodit do divadel, jedna 
vec.  

Další vec, bavíme-li se o školství, je velmi dobré se bavit o školství z ruzných pohledu, školy 
nejsou pouze budovy, školy jsou také kolektivy a jsou to ucitelé. Me docela prekvapuje, že ani jeden 
z tech argumentu nerešil aprobovanost, já moc dobre vím, že jedním z nejvetších problému na 
základních školách, a to nejenom v Liberci, ale v celé republice, je to, že tady neucí aprobovaní lidé. 
Není schopné zajistit kvalitní výuku a to nejenom v jazycích a matematice, ale bavíme-li se o výtvarné 
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výchove, potrebujeme kvalitní výtvarkáre a potrebujeme ty skupin delit, na to musíme mít prostredky, 
na to musíme mít nejaké zázemí. To jsou všechno veci, které je potreba z tohoto hlediska zkoumat.  

Další vec a zaznelo to tady, byt možná okrajove a je to potreba zduraznit, uvedomme si, že jsme 
zodpovedni za 25 škol, pokud, a budu-li demagogický jako nekterí mí predrecníci, budu ke každé 
škole, kterou navrhnu k rušení, delat oponentskou studii, budeme to rešit 25 krát. Já vím, že to je 
ponekud demagogické, ale vezmete-li si mapu, vezmete-li si všechny ukazatele, zjistíte, že ono tech 
možností, jak nekteré veci vyrešit, není zase tolik. Já se domnívám, že je z pedagogicko-
psychologického hlediska mnohem lepší presunout celou trídu, než tu trídu roztrhnout. Je mi jasné, že 
tím, že presuneme celou školu, neznamená to, že ta škola zustane v té podobe, ve které je, spousta vecí 
se zmení, ale dáváme jisté možnosti a domnívám se, že to jsou možnosti v dané situaci ty nejlepší.  

A poslední vec, která je tady recena, oblast zvláštního školství, já bych chtel jenom podotknout, že 
samozrejme ty veci byly sledovány z ruzných hledisek, byly konzultovány s reditelkami tech 
zvláštních škol, které z mnoha, minimálne jedna s tím souhlasila a ocekávala to, druhá nebyla proti … 
(V sále mezi rodici a uciteli zaznelo, že to není pravda.) Bavíme se o zvláštních školách, mé informace 
jsou trochu jiné, možná to potvrdí kolegyne, ale to, co je pro me duležité, je, že to, jak ta optimalizace 
je z tohoto hlediska nastavena, podporil i reditel psychologicko-pedagogické poradny, který rekl, že 
zvláštní školy v poctu 160 detí i po tom spojení, kupríkladu v té zvláštní škole v druhém rocníku bude 
8 detí, také pri techto vecech vycházejme z faktu, já chápu, že ty veci jsou emocionálne velmi 
významné, ale rozhodujeme se o 30 školských zarízení, 25 školách, 4 zvláštních školách a základní 
umelecké škole. 

Ing. Vajner 
Já bych chtel jenom k tomu, co jste ríkal, ono tu studii, kterou jsme dostali, já osobne ji ke 

kvalitativnímu rozhodování považuji za nedostatecnou. Na to, abych napíchal nekde kružítkem nejaká 
kolecka a nevedel, odkud se mi ti žáci v té škole vubec objeví, jestli mi prijdou pešky, jestli je tam 
vozí rodice, tak to je základní nedostatek, a myslím si, že tyto informace by mely bát základní k tomu, 
abych rozhodoval, kam lidi budu premístovat nebo ty žáky, kam nebudu premístovat. A Liberec je 
velmi špatne rešen, co se týce MHD, vše je centralizováno, tzn., deti by musely na Fügnerovu a zase 
zpet nekam jinam, byt je to vzdušnou carou treba 1 km. Chybí tady jakákoli tangencionální doprava a 
je to zase o penezích. Nikdo tady žádnou takovouto dopravu delat nechce, protože nejde o to, jestli by 
tam umel jet ten autobus, stojí to zase jenom peníze. Takže se vyhýbáme komplexnímu rešení.  

A co se týce tech pedagogu, já si myslím, že školy, které se zruší, rádove budou muset být 4 školy 
zrušené, matematika je neúprosná veda, ted je to jenom první fáze a druhá fáze prijde dál. Vím, že 
toto musí nastat nejakým zpusobem, nedá se nic delat, ale myslím si, že prijdeme o velké množství, na 
každé škole je urcité množství dobrých ucitelu, tito ucitelé nenastoupí, nebudou ano …, protože 
intriky a strach o zamestnání atd. jsou takové, oni o toto zamestnání prijdou a školství o ne prijde, 
protože není možné tak snadne, jak si reknete, že zahýbete se žáky, tak tak snadne nezahýbete s uciteli. 
Tzn., že já si myslím, že bude hodne málo ucitelu, kterí nastoupí, nebo reditelé techto škol atd. a to 
nechci pominout i to, že máme v podstate vetšinu žen a málo chlapu v tom školství a že to všeobecne 
chybí, to je druhý dopad toho školství. Takže já si myslím, kdyby to šlo, já bych doporucoval, 
odložme tento bod na príští zastupitelstvo, stejne už ti lidé s tím duševne pocítají, že toto je ceká a 
nemine, ale pripravme tem lidem opravdu neco odbornejšího, kvalitativního, aby to nebylo jenom 
pouhé politické rozhodování. 

Ing. Kittner 
Já jenom technicky, toto zastupitelstvo schválilo tento program, schválilo bod na program, proto 

bude projednáván. 

Ing. Morávek 
Já bych chtel pripomenout nejdríve dve veci, o kterých se mluvilo v nedávné dobe, a sice o výrazné 

rekonstrukci škol v našem meste, a to je škola Harcov, která si myslím, že je nyní velice pekná škola a 
dokonce se dostala znovu do úvah, že by mela být rušena a druhá je škola v Rochlicích, kde se 
rozhodovalo o maximálne, dokonce puvodne o 1200 žácích, a nakonec myslím, jestli se nemýlím, by 
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tam melo být 900 žáku. A dávaly se do toho dost velké další peníze, tak to je jedna vec, že zrejme 
nemáme dlouhodobejší program o tom, co by bylo potreba rekonstruovat a co tedy nekde pristavovat. 
Samozrejme neríkám, že to je jednoduchá záležitost, ale nesmíme na ni zapomínat.  

A druhá vec, nejde tady jenom také o školství, ale bohužel nekde i o jiných vecech rozhodujeme na 
našich okrajových cástech mesta tak, jak se historicky vyvíjely, jako je Ružodol, jako jsou Rochlice, 
jako jsou Ruprechtice, Pavlovice bez ohledu tedy na to, že tam je urcitá spádovost, že tam je 
zamestnání, že tam je samozrejme bydlení a dokonce v techto lokalitách vlastne se to bydlení dále  
rozširuje a urcite tam budou deti pribývat. Domnívám se, že jsme zapomneli na to tyto veci rádne 
projednat, protože kdyby byly dobre projednány, tak by za námi nechodili ani kantori, ani jednotliví 
rodice, nebourili by se ani rodice tech detí, které chodí ješte i do materských škol. Proste domnívám 
se, že toto bylo velice špatne pripravené a že tady ochuzujeme predevším …, nebo chceme ochudit 
predevším naše bývalé samostatné obce, nyní okrajové cásti nebo dlouhodobe okrajové cásti mesta. Já 
se domnívám, že tady nemužeme jenom pocítat s dopadem financním, že bychom naopak meli hlavne 
dát duraz na tu možnost zlepšení výuky i treba pri menším poctu detí tak, jak se tady o tom rada z nás 
zmínila. Já rovnež tento návrh nemohu podporit. 

Ing. Kocárková 
Já by chtela jenom krátce reagovat na zmínky, které tady byly od pana Ing. Vajnera i od ostatních 

týkající se výdaju na školství a rozpoctu. Myslím si, že všichni zastupitelé jsou v tomto velmi dobre 
informováni. 3. rozpoctové opatrení jsme schvalovali, není to tak dávno, a víme tudíž všichni, že na 
školství z našeho rozpoctu oddelení školství odcerpává 369 456 000,- Kc pouze na provozní, tj. bežné 
výdaje. Když k tomu pripocteme náklady na opravy a údržby a investice, pak vlastne rozpocet tvorí 
z 20 % výdaje na školy a školství, z toho mesto hradí 114 325 000,- Kc, to je vlastní príspevek mesta. 
Dvojnásobnou cástku 255 mil. Kc cerpáme od státu prostrednictvím príspevku kraje. My tedy, si 
myslím, jsme všichni povinni vytvorit podmínky pro to, aby ty príspevky od státu byly v maximální 
možné výši a nemužeme vytváret podmínky pro to, aby tento príspevek klesal, protože tím pádem 
opravdu neufinancujeme školství. 

Ing. Krenk 
Já bych chtel ríci jednu vec, já jsem se úcastnil nekolik mesícu, v podstate od svého zvolení, prací 

na príprave optimalizace škol, na hodnocení jednotlivých aspektu, at už technických, at už 
provozních, at už personálních a ríkám, i když to v této atmosfére nebude zrejme nic znamenat, ríkám, 
že celá ta optimalizace byla jak odborníky z rad našich úredníku, tak všemi, kterí se na tom podíleli, 
pripravena skutecne zodpovedne. Me trochu desí, že se to dostalo do politické úrovne, kdy se tady 
tleská vystoupením predstavitelu té strany, která nás do této situace dostala, 40 let devastace školství, 
nastavení absolutne nepochopitelných principu, kdo zacal budovat ty, jak oni ted ríkají, kravíny? My 
jsme to byli? Byla to první republika, na kterou chceme navazovat? V žádném prípade.  

Sokolovská 625 detí, dostali jsme se do situace, kdy tady posloucháme plamenné výzvy o 
nefunkcnosti systému od predstavitelu jiné strany, která už, tuším, 6 let urcuje a nastavuje pravidla. 
My máme možnost, protože lonským rozhodnutím, nebo lonským nabytím úcinnosti platných zákonu 
je to práve toto zastupitelstvo, toto mesto, která má zodpovednost za rozvoj toho základního školství, 
máme možnost ovlivnit to, co ovlivnit mužeme. Pan Vajner hovorí o tom, že tím, že budeme zavírat 
školy, tak ty nejlepší kantori odejdou. Já ríkám, že ti nejlepší kantori odcházejí, odešli nebo budou 
odcházet, protože to, co systém umožnuje jim vyplácet za mzdy, je bídná almužna a je to ostuda jak 
tohoto státu a bohužel, protože my jsme zrizovatelé, tak cástecne i ta ostuda dopadne i na nás, pokud 
s tím nezacneme neco delat. Já osobne se domnívám, že deti našich spoluobcanu mají právo na to, aby 
je ucili kvalitne zaplacení a dobrí kantori. Já osobne se domnívám, že deti našich spoluobcanu mají 
právo na to, aby se reditelé jejich škol nemuseli pracne domáhat toho, že je potreba vymalovat školy, 
protože prostredky nemohly být na to použity. Proto bych chtel, pokud máme tu možnost, tím že 
zacneme skutecne optimalizovat a zacneme, respektive prestaneme nalívat prostredky, které máme 
k dispozici, do deravého kýble a tímto rozhodnutím se pokusíme aspon nejaké díry, které jsme schopni 
svýma rukama zacpat, delejme to, protože máme možnost výrazným zpusobem ovlivnit budoucnost 
našich detí a detí našich spoluobcanu. 
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Ing. Palouš 
Já bych se chtel zmínit ješte o jedné veci, která zde nezaznela, a já jsem se z materiálu docetl 

v dalším kroku v úprave síte škol a školských zarízení, že se uvažuje o ukoncení provozu malotrídní 
Základní školy v Machníne. Tento krok je mi trochu malinko nepochopitelný, v materiálu se ríká, že 
by melo postupne dojít až k tomu, že bude méne jak 15 žáku na trídu, ale já si osobne myslím, že 
Machnín je rozvojová oblast a že tam je spíše predpoklad mírného nárustu obyvatelstva a z toho 
duvodu si myslím, že uvažovat o ukoncení provozu této školy není vhodným krokem. Dále bych chtel 
seznámit všechny zastupitele, pokud to nevedí, že obcané Machnína sepsali petici, k dnešnímu dni to 
podepsalo, myslím, asi 405 obcanu Machnína. Ta petice je, myslím, tady na magistrátu. Z tohoto 
duvodu tedy bych chtel ríci, že bychom meli zvážit schválení tohoto materiálu a na me se nekolik 
obcanu z toho Machnína obrátilo a byly tam i takové názory, že pokud jim dneska zrušíme jedinou 
školu, kterou tam mají, že bychom se mohli dožít chvíle, kdy bude Machnín iniciovat odtržení od 
mesta Liberce a bude mít snahy se stát vlastní obcí. 

Ing. Kittner 
Na toto reagovat musím. Já musím ríci, že tento argument me v žádném prípade nedesí. Každá 

obec, která proste chce být samostatnou obcí, má na to plné právo a já budu její snahu podporovat.  

Co se týce Základní školy v Machníne, základní škola jako ostatní další byly …, v podstate touto 
optimalizací zatím nejsou rešeny s tím, že budeme hledat jejich další uplatnení v síti škol. Nicméne, a 
už to tady nekolikrát zaznelo, ta císla presne jsou v té studii, ale jakékoli hledání nic nezmení na 
prostém faktu, že máme zhruba 11 tis. kapacity našich škol a 9 tis. žáku v nich a tento pocet se bude 
neustále zmenšovat. A tento fakt žádnými opatreními, žádnými výzvami proste nezmeníme.  

Co se týce prognózy vývoje v jednotlivých oblastech, opet máme dve možnosti, budto odborníkum 
verit, nebo odborníkum neverit. Samozrejme mám takovou zkušenost, že když odborníkum neveríme, 
tak se vetšinou po 2, 3 letech divíme, že fakt meli pravdu. 

D. Helšusová 
Já jenom k tomu, co ríkal Ivo Palouš. Bohužel existuje prípis pana námestka Pícla z ministerstva 

školství, který byl zaslán na kraj, kde on upozornuje, že by mely být seznámeny obce se skutecností, 
že pravdepodobne od 1. 1. 2004 neplnotrídní školy nebudou financovány ministerstvem školství, že si 
je budou obce financovat samy. Pak je otázka samozrejme, jak se rozhodne zastupitelstvo, jestli tu 
školu bude dál financovat, platit tam pedagogy a jaké jsou k tomu treba další kroky, ale to je vec další 
diskuse.  

Ing. Hruša 
Já nebudu opakovat argumenty mých kolegu, s temi vetšinou souhlasím. Ale rád bych upozornil 

ješte na tu vec, že pokud posuneme zvláštní školy na Králuv háj, tak mužeme ocekávat, že behem 
krátké chvíle všichni ostatní žáci opustí tuto školu, vlastne uvolníme jednu školu, má to svuj úcel, to je 
jedna vec.  

Druhá vec, kterou mám, pan námestek tady ríkal, budu citovat: slyšeli jsme plamenné výzvy od 
strany, která 6 let nastavuje pravidla - zrejme myslel sociální demokracii, my jsme mluvili úplne na 
konec a je to v podstate náš druhý príspevek. Byli jsme ticho celou tu dobu. 

Ing. Morávek 
Jenom k té informaci námestkyne pro školství ohledne Machnína, eventuálne o stanovisku 

ministerstva školství, já se domnívám, že když si myslíme, že to je špatne, takže bychom na to 
ministerstvo školství meli upozornit, že vlastne takovéto kroky nemužeme podporovat a že by melo 
ministerstvo školství takovéto veci zanechat, naopak podporovat i tam školství, kde samozrejme tech 
lidí je momentálne méne. A pokud, bohužel, dneska zasedá soucasne krajský úrad, to se týká celého 
kraje, abychom nedelali skutecne i z tech našich okrajových cástí vybílená místa ve vazbe na školství. 
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Ing. Kittner 
Já s tím samozrejme souhlasím, ale rozhodnutí je na ministerstvu a myslet si, že …, Liberec má 

jednu malotrídní školu, to je problém, který nejak umíme zvládnout, ale že ministerstvo není nejenom 
námi, ale všemi obcemi, které ty malotrídní školy, bombardováno, by bylo asi naivní. Nicméne chová 
se tak, jak se chová. A ani já, ani vy to neovlivníme. 

RNDr. Gamba, ved. odb. školství a mládeže Krajského úradu Libereckého kraje 
Dobrý den, vážení zastupitelé, já jsem k úcasti byl vyzván hned ze dvou stran. Za prvé me oslovili 

rodice, za druhé jsem byl požádán místní samosprávou. V prvé rade bych chtel ríci, že zde zastupuji 
úrad, který pripravuje základní strategický dokument a tím je dlouhodobý zámer rozvoje vzdelávání a 
výchovne vzdelávací soustavy. Za druhé zde zastupuji a jsem tedy osobne zodpovedný za úrad, který 
stanoví krajské normativy, žádné ministerstvo, žádný ministr, krajský úrad. Za tretí zastupuji úrad, 
který vydává souhlas s rušením nebo zakládáním základních škol a materských škol. Za ctvrté 
zastupuji zrizovatele, pokud to tak mohu ríci, který pred 2 lety prebíral od státu 110 príspevkových 
organizací, dnes jich zrizuje pouhých 90.  

V prvé rade bych chtel ríci, že v této chvíli vubec nejde o peníze, jak tady bylo receno. Domnívám 
se, že mesto Liberec by nemelo zrizovat školy typu Ružodol apod., vysvetlíme jednoduše proc, 
nebudu složite pocítat. Taková základní škola má na druhém stupni celkem ctyri trídy, 6., 7., 8., 9., 
každá taková trída s sebou nese v prumeru 1,5 až 2 pedagogy, na druhém stupni tedy na takové škole 
vyucuje zpravidla 6 – 7 lidí vcetne reditele. Na takové škole si takový chemik muže skutecne odborne 
oducit 2 hodiny v 8. tríde, 2 hodiny v 9. tríde, dohromady ctyri hodiny ve své odbornosti. Z fyziky si 
muže oducit 2 hodiny v 7. tríde, 2 hodiny v 8. tríde, 2 hodiny v 9. tríde, dohromady 6 hodin. Má-li 
tedy aprobaci chemie – fyzika, což je dost obvyklé, pokud takového cloveka seženete. Jeho odborná 
nápln touto školou mu nabídnuta ciní 10 hodin, jeho úvazek je ovšem 2krát vyšší. Znamená to, že 
taková škola není schopna nabídnout kvalifikovane oducenou výuku, je mi líto. Na druhou stranu 
ovšem neríkám, a to bych byl velice rád, aby to tak nebylo chápáno, že obrovská škola je výhrou, 
výhrou je optimálne velká škola. Nicméne ani Ružodol, ani námestí Míru, je mi líto, takovou 
optimální školou není a jsou i v Liberci další školy, které bohužel v té studii nejsou uvedeny.  

Byla tady zpochybnena kvalita studie, já musím ríci, že ta studie je velice dobrá a dovolte, abych 
tedy citoval alespon velice strucne nekteré pasáže z dlouhodobého zámeru, což je krajský strategický 
dokument, který se vztahuje k obecnímu školství: v materských školách úbytek detí již kulminoval, do 
roku 2010 klesne na 92 %, v základních školách se již zacíná projevovat, do roku 2010 klesne až na 
méne než 74 % dnešního stavu. Cituji dál: do roku 2010 by se následkem silného poklesu poctu detí 
nad zcela 74 % procent zvýšily nevyužité kapacity základních škol z dnešních 17 % až na témer 35 %. 
Na záver, tady by se dalo diskutovat velice dlouho, bych rád rekl jednu duležitou vec a vrátím se 
k tomu, cím jsem zacínal.  

Nepochybne já osobne budu zodpovedný a budu se muset zodpovídat jednou z toho, že se budu 
vyjadrovat k návrhum tohoto mesta, k predkládaným zmenách v síti, tedy ve vašem prípade, bohužel, 
k rušení základních škol, protože v takové jsme situaci a, bohužel, takové nepríjemné úkoly musíme 
rešit. Chtel bych upozornit, že krajský úrad bude mít na zreteli dve základní kritéria. Za prvé je -li tento 
krok v souladu s dlouhodobým zámerem, a to se odvažuji tvrdit, že nepochybne je, a za druhé zdali 
není rozhodnutím obce ohrožena dostupnost vzdelávání pro deti a mládež, což se obávám, že v prípade 
Ružodolu, v prípade námestí Míru a v prípade jiných dalších škol v tomto meste není. Je smutné, že je 
potreba ríkat tuto pravdu, ale v prípade, že ji mesto nezacne rešit, pak si skutecne zahráváme s tím, že 
nebude mít kdo ucit, protože samozrejme míst bude dost, deti budou naredeny na školách, takže 
budeme mít nenaplnené školy a ve svém výsledku prostredky, které dává stát na vzdelávání do tohoto 
okresu nebo do tohoto kraje, nebudou efektivne využity. Tolik jsem si dovolil svuj odborný náhled na 
tu vec, byt zase jaksi, bohužel, není optimistický pro rodice, je mi líto. 

Yvona Molnárová, reditelka ZŠ Liberec, Hermánkova 95 
Vystupuji tady vlastne místo paní Fišerové, která mela pripravený príspevek, ale bohužel nemohla 

vystoupit, protože není prímo obcanem mesta Liberce. My bychom tímto vystoupením rádi podporili 
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petici obcanu za zachování naší základní školy, i když sice nejsme v první etape na rušení, jsme asi tak 
v druhé etape k 1. zárí 2005, ale protože cas rychle plyne a možná mnozí z vás tu naši školu ani 
neznají, tak bychom vám ji rádi v pár vetách predstavili.  

Jsme tedy, jak bylo receno, škola malotrídní, jsme spojené zarízení materské školy, která má jedno 
oddelení, se základní školou, která má tri trídy a vyucuje v nich 5 rocníku. V soucasné dobe máme 47 
žáku a vlastne jsme jediná škola v této okrajové cásti, nejbližší školu potom tedy máme v Ostašove, 
která je vzdálená asi tak 3 km autobusem, ale ta dostupnost hromadnou mestskou dopravou není 
vždycky, obzvlášte tedy v zimních období, zrovna dokonalá. Pro naše žáky ucitelé, a že to jsou ucitelé 
kvalifikovaní, pripravují i ruznou zájmovou cinnost v odpoledních hodinách tak, aby deti nemusely 
složite dojíždet za kroužky až do Liberce, ve vetšine prípadu ty malé deti museli doprovázet rodice a 
rodice zase nemají treba tolik casu, aby je do tech kroužku takto vozili. Deti se vyucují v moderne 
zarízené škole, mají moderní ucební pomucky, mají moderní vybavení ve škole. Takže porád tak nejak 
nám není jasné, proc by tedy mela být ta škola rušena, proc by se nedalo najít nejaké rešení a nejakým 
zpusobem vyrešit i ten prípis pana námestka Pícla, který se zminuje o tech malotrídních školách, jak 
tady o tom mluvila paní námestkyne Helšusová. Deti se umístují v predních místech souteží, dostávají 
se na osmiletá gymnázia, takže si myslíme, že ta výuka, i když to jsou trídy malotrídní, že tedy pro ne 
splnuje dostatecne kvalitní výuku. My jsme se trochu i zajímali o to, jak to vypadá do budoucna, 
v príštím roce už nyní ve školce je 13 detí do prvního rocníku, vetšinou deti pribývají, ješte i ostatní, 
demografické studie ukazují, že by se melo v Machníne dál stavet, staví se už nyní, staví vetšinou 
mladí lidé. Takže predpokládáme, že ten úbytek detí by se u nás nemel projevovat, naopak spíše už i 
oproti lonskému roku máme nárust a tento pocet 47 žáku se objevil v minulých letech asi jenom 
jednou a vlastne od té doby pak zase ten nárust postupne zacal k tomuto císlu. Podívali jsme se i 
trochu, jak hodne zatežujeme rozpocet mesta a zjistili jsme, že jenom naše základní škola, já tedy 
zatím mluvím o základní škole, protože by se také mela jenom základní škola rušit, o materské škole 
se zatím nemluví, i když nám to není dost dobre srozumitelné, vloni nám bylo naznaceno, že bychom 
se meli spojit, abychom to všechno ustáli a v soucasné dobe by materská školka pak mohla fungovat 
sama. Ale abych se k tomu vrátila, vlastne celkové rocní provozní náklady, i když do toho zahrneme 
pojištení, vybavení školy a toto všechno, odpovídá asi 450 tis., což si myslíme, že vlastne v rozpoctu 
není zase tak veliká cástka, pokud se jedná vlastne o jedinou školu v té obci a kdyby ta škola mela 
zaniknout a pokud by mela s tím v závislosti at už na ekonomických podmínkách nebo postupném 
nezájmu pak rodicu, když tam ta škola pak nebude, zaniknout i školka, tak v té obci vlastne zustane 
akorát obchod a restaurace a nic víc. A ten kulturní život té obce nám prijde, že pomalu zanikne. A to 
vlastne uvádejí i obcané v té své petici na podporu zachování té Základní školy v Machníne. 

Mgr. Martin Urban, reditel ZŠ Liberec, Ružodolská 118/26 
Já bych rád precetl zastupitelum prohlášení zamestnancu Základní školy Liberec, v Ružodolské 

ulici. Prohlášení je prílohou zápisu a je zarazeno pod císlem 1. 

Blanka Kovacicová 
Dovolte mi, abych doplnila vystoupení pana reditele Urbana. Prosím vás, prítomné zastupitele 

mesta, abyste dobre zvážili své hlasování. Rušit školy a školky ve 21. století predstavuje obrovský 
krok zpátky. Každá politická strana má ve svém programu jako prioritu vzdelání a péci o naše deti a 
mládež. Pokud pozvednete ruku za zrušení nekterých škol a školek v Liberci, budete hlasovat 
v rozporu s vaším politickým programem a dovolím si ríci i v rozporu se zdravým lidským rozumem. 
Prosím vás, abyste hlasovali ve prospech detí a ne proti nim. 

Helena Semeráková, sociální asistent v pedagogicko-psychologické poradne 
Pracuji jako sociální asistent v pedagogicko-psychologické poradne mnoho let. Bohužel musím 

ríci, že nás jako pracovníky pedagogicko-psychologické poradny udivuje, že tento projekt, tuto studii, 
o které tady byla rec, s námi nikdo neprobíral, když tak ex post. Tato tzv. studie byla zpracovaná na 
Technické univerzite a musím proste to takto ríci verejne, že me mrzí, když jsem z úst mnoha 
zastupitelu slyšela o pedagogicko-psychologických aspektech, které opravdu nebyly probrány s temi, 
kterí možná do té praxe vidí. Velmi nás rozhorcilo hlavne tedy slucování zvláštních škol, je to strašná 
vec ve smyslu dalšího vývoje problematické mládeže. My jsme vlastne první, kdo s temi detmi 
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pracuje, pracujeme i s rodinami, v podstate ty deti se zarazují v naší poradne do tech zvláštních škol. 
Kumulace problémových detí na jedno místo je velmi neštastná a z hlediska budoucnosti velice, velice 
špatne odhadnutelná, co se týce vývoje. Takže chtela bych, kdyby bylo možné prehodnotit zmínenou 
studii, nebo v podstate nevím, jak dalece jste se vy jako zastupitele s touto studii seznámili, bylo by 
potreba oslovit více lidi z praxe a potom na tomto základe znovu vznést diskusi. Celé toto jednání mi 
prijde ukvapené a velmi neštastné. 

PhDr. Zdenka Pospíšilová, sociál. asistent v pedagogicko-psychologické poradne 
Vystupuji za kolegyní Semerákovou a mám jenom krátkou pripomínku. Nakumulování detí, které 

jsou z Františkova, my vždycky s rodici hodne jednáme o tom, která zvláštní škola bude pro jejich díte 
nejvhodnejší práve tím, že se nemusí presunovat pres celé mesto. Jste tady všichni liberectí, vidíte, kde 
je Františkov, kde je Králuv háj, co to všechno prinese, predevším pro ty deti na prvním stupni, zmena 
prostredí mesta, toho, co oni znají, cestu do školy a ze školy. Ty maminky budou nesmírne zatíženy 
práve dojíždením detí, které mají problémy sociální, problémy s orientací, s rešením sociálních situací 
a to je, že stojí na zastávce, autobus prijede pozdeji, víte, jak to na terminálu, kdy ty deti budou muset 
prestupovat, vypadá. Neverím tomu, že by to rešil školní autobus, protože ta maminka bude vázaná na 
odjezd toho autobusu. Jsou to lidské faktory k tem odborným, které už rekla kolegyne Semeráková. A 
my jako pedagogicko-psychologická poradna jsme jedna z prvních, ne-li vubec první instituce, která 
rodicum ríká: vaše díte musí do zvláštní školy a mohlo by to být takto. A celý ten projekt, celé to naše 
rešení je vlastne tímto posazeno na hlavu a je to v neprospech tech detí a v neprospech tech rodin. 

Jirí Dvorácek, zástupce SRPŠ pri ZŠ Liberec, nám. Míru 212/2 
Jsem zástupcem Sdružení rodicu a prátel školy pri Základní školy na námestí Míru 

v Ruprechticích. Rada rodicu se na svém setkání ve stredu 15. 10. 2003 dohodla a vyhlásila petici, 
jejíž text vám chci precíst: petice je proti zrušení Základní školy Ruprechtice „Rodice detí 
ruprechtické školy, ruprechtictí obcané, víte o tom, že ti, které jste zvolili do mestských orgánu, 
rozhodli bez vašeho vedomí o zrušení Základní školy v Ruprechticích, tj. školy s více než 100letou 
tradicí, školy, jež je centrem vaší velké a prosperující ctvrti. Nezapomente, že tato škola vychovala 
v rodinném prostredí mnoho generací dobre pripravených žáku a žákyn. Jestliže chcete podporit naší 
snahu o zachování základní školy a zabránit, aby zastupitelé 21. 10. 2003 rozhodli o zrušení základní 
školy, podporte naši petici podpisem“, tolik citace.  

Tuto petici podepsalo do dnešního rána 1464 libereckých obcanu. Petice bude predána v co 
nejkratším možném termínu Magistrátu mesta Liberce tak, abyste se i oficiální cestou s ní seznámili. 
V uplynulých dnech se pod záštitou sdružení rodicu rozbehl kolotoc diskusí a jednání, ze kterých 
vzešly jasné, srozumitelné, logické a presvedcivé argumenty proti zrušení školy v Ruprechticích. 
S nekterými zastupiteli jsme osobne jednali a tak se s našimi argumenty již mohli seznámit, za tuto 
možnost každému z nich samozrejme dekujeme. Nicméne vzhledem ke krátkému casu se nám 
nepodarilo oslovit všechny zastupitele a proto jsme pro vás pripravili 9 okruhu otázek, které vám 
budou naši zástupci postupne prezentovat. Verím, že odpovedne zvážíte všechny argumenty a 
rozhodnete v zájmu obcanu Ruprechtic, v zájmu školních detí a z toho pohledu také v zájmu celého 
Liberce. 

Ing. Pavel Riss, zástupce SRPŠ pri ZŠ Liberec, nám. Míru 212/2 
Rád bych k vám promluvil jako obyvatel Ruprechtic a také jako zástupce rodicu ruprechtické 

školy. Nejprve bych se chtel obrátit na cleny rady mesta, protože díky jimi schválenému návrhu tohoto 
usnesení v Ruprechticích ožilo to, cemu se dnes ríká obcanská spolecnost. Mnoho lidí prevážne 
obyvatel Ruprechtic se muselo zamyslet nad tím, co jsme brali dlouhá léta jako samozrejmost. 
Chceme v centru naší ctvrti na námestí Míru základní školu? Nemá tato naše škola ješte jinou funkci 
krome té ciste vzdelávací? Musí tu jasne zaznít odpoved, že tuto školu chceme jako obcané 
Ruprechtic, chceme ji jako soucást prirozeného centra Ruprechtic, kde deti z naší spádové oblasti 
budou mít možnost cítit se soucástí ctvrti, která po dlouhou dobu fungovala jako samostatná. Na tuto 
tradici nechceme zapomenout, protože clovek, který má koreny v konkrétní malé oblasti, se pozdeji 
muže lépe stát dobrým obcanem mesta, republiky atd. Odpoved vám ostatne dávají podpisy pod 
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peticí, o které tu již byla rec. Myslím, že na nás všechny, kterí se poslední dny této problematice 
venujeme, prekvapilo, jak složitý je proces optimalizace síte školských zarízení, kolik parametru je 
treba zvážit. Víme, že previs kapacity škol v Liberci je treba rešit. Co nás však znepokojuje, je rychlost 
projednávání celé koncepce a její nedostatecné pripomínkování ze strany odborné, ale i laické 
verejnosti. Jedine taková diskuse muže pomoci k tomu, aby zaznely všechny argumenty a zohlednilo 
se co nejvíce aspektu tak komplexního problému. I sami zpracovatelé tohoto návrhu musí pripustit, že 
pri takové diskusi se mohou bud objevit nekteré nové skutecnosti, nebo již známé argumenty nabýt 
jiné váhy. Teprve po takové diskusi samozrejme rozumne casove ohranicené je možné ucinit skutecne 
moudré rozhodnutí, navíc to povede nejen ke zvýšení duveryhodnosti zastupitelského sboru, ale i jiste 
k cástecnému utlumení emocí, které jsou s nepopulárními opatreními vždy spojeny. Odpovednost za 
toto rozhodnutí leží na vás, zastupitelé, zvažte sami, jestli jste meli dost casu k prostudování 
podkladové studie, k prostudování predloženého návrhu usnesení, který by mel doporucení studie 
zohlednit a hlavne k utvorení si vlastního názoru na celou optimalizaci síte škol. Víme, že nekterí 
z vás meli na posouzení jenom nekolik málo dní a veríme, že si uvedomujete svoji zodpovednost za 
rozhodnutí, kterým ovlivníte život stovek konkrétních rodin. Navrhujeme vám, abyste bud odsunuli 
projednání celého materiálu, nebo alespon jeho cásti týkající se oblasti severozápad na nekteré 
z príštích zasedání zastupitelstva, vznikl by tím potrebný cas k nalezení optimální varianty rešení. 

Iveta Rejnartová, zástupce ZŠ Liberec, nám. Míru 212/2 
Prednesla diskusní príspevek, který je prílohou zápisu a je zarazen pod císlem 2. 

Renata Straková, obcanka mesta 
Ráda bych vám rekla pár slov za rodice, kterí nebydlí v Ruprechticích a deti tam dováží nebo je 

posílají autobusy. Jako zodpovední rodice jsme peclive vybírali pro naše deti vhodnou školu. Prestože 
bydlíme v centru mesta a máme poblíž tri základní školy, pouhá vzdálenost pro nás nebyla tím 
hlavním, podle ceho jsme se rozhodovali. Navštívili jsme nekolik základních škol v Liberci s dobrými 
referencemi a z nich nás jednoznacne oslovila škola v Ruprechticích. Naše základní škola je školou 
výtvarnou a má to zapsáno v zakládací listine, ale hlavne je to v ní na každém kroku cítit. Výtvarný 
duch školy je neco, co nevzniká za nekolik mesícu ci let, je to v tradici a v postupném vývoji školy. 
Presunutím školy k jiné základní škole a sloucením s ní dojde k postupnému zániku všeho, ceho bylo 
v Ruprechticích dosaženo. Zanikne tak skvelá a výrazná škola, výtvarné zamerení školy nebylo 
samozrejme jediným duvodem pro umístení našich detí do ruprechtické školy. Velmi podstatnou roli 
hrála práve i velikost školy, která je pro nás rodinnou a útulnou a cehož nelze nikdy u mamutích škol 
dosáhnout. Od odborníku víme prece všichni velmi moc dobre, že ve školách naší velikosti se 
mnohem lépe uhlídají všechna nebezpecí a nástrahy, která na naše deti cíhají, predevším drogy, 
šikana, násilí apod. a to je práve další a velmi duležitý duvod, proc jsme zvolili pro deti ruprechtickou 
školu. Myslíme také, že je to jedna z mála škol v Liberci, kam se rodice již od prvních tríd nemusí bát 
posílat své deti hromadnou dopravou. Deti vystoupí z autobusu a bez jakéhokoli precházení rušných 
silnic jsou prímo ve škole. I to je duležitá vec, která dává rodicum jistotu, že je o jejich deti dobre 
postaráno. Vážení zastupitelé, nerušte jednu z nejlepších škol v Liberci, její sloucení s jinou školou by 
bylo jejím koncem. Nerozhodujte, prosím, dnes unáhlene, ale dejte takto velmi duležité a citlivé veci 
ješte cas a dejte další prostor polemice odborníku a dekuji, že je pro vás duležitý taky názor nás 
obcanu. 

Jan Kristián, obcan mesta 
Já jsem tady mel pripravenou celou radu dokumentu a solidních argumentu o tom presvedcit vás, 

že ze studie, která je pripravena pro optimalizaci škol v Liberci, ruprechtická škola vychází jako škola 
nejlépe hodnocena. Ta situace se tady radikálne zmenila. Jestliže jste meli vy, zastupitelé, k dispozici 
týden na projednání návrhu usnesení, který tady prednesla paní Helšusová, tak se tam hovorí o spojení 
škol nám. Míru, Sokolovská a Vrchlického, hovoríme o císle 1058 detí. Toto byl materiál, který jste 
meli k dispozici celý týden a nad kterým jste urcite peclive uvažovali. Materiál, že škola nám. Míru se 
slucuje pouze se školou Sokolovská, máte k dispozici ani ne 24 hodin. Nezlobte se, ale nabízejí se 
otázky, jak se obávám, že zbrklost a nekompetentnost tohoto usnesení je na hlavu postavená. Jestliže 
jsme chteli vytvorit kolos o 1058 detech, tak bychom vytvorili jednu z nejvetších škol v Liberci. Ze 
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studie vyplývá, že práve nejvetší školy jsou nejméne kapacitne obsazeny a jsou hodnoceny jako 
nejméne kvalitní. Tudíž si troufám položit otázku, jak mužete fundovane rozhodnout nad 
dokumentem, který se zmenil pred 24 hodinami a fakticky úplne nabourává koncepci celého bodu c. 9, 
usnesení, které tady dneska projednáváte. 

Ing. Radka Kotasová, obcanka mesta 
Jsem maminkou dvou detí, které navštevují Základní školu na námestí Míru v Liberci – 

Ruprechticích a tuto školu jsem si vybrala jako vetšina rodicu pro její kvalitu a zamerení. Dovolte mi 
navázat na pana Kristiána recí nekolika císel. O optimalizacní studii se tady již mluvilo mnoho. Presto 
bych si dovolila nekolik doplnujících informací. Ráda bych vás jenom ve velice krátkém prehledu 
seznámila se tremi body, kterými se studie zabývá. Jednak týká se to predevším velice prehledných 
mapových podkladu, které jsou soucástí té studie a mluví o demografickém vývoji, o kategorizaci a 
hodnocení základních škol a dále o analýze pedagogických kvalit škol. Co se týce demografického 
vývoje, tak pocet žáku na trídu, co se týce školy námestí Míru, je prumerný nikoli podprumerný. Co se 
týce relativního prírustku a úbytku žáku v této oblasti za období roku 1997 – 2003 není podprumerný, 
ani velmi špatný, ale v lepším prumeru, tzn. druhý nejlepší. Co se týce kategorizace a hodnocení 
základních škol, tato základní škola je mezi 5 nadprumerne hodnocenými v Liberci ze ctyr možných 
kategorií. Co se týce analýzy pedagogických kvalit škol, škola na nám. Míru vychází ze šesti možných 
posuzovaných kritériích jako nejlepší tj. v kategorii A. V hodnocení základních škol v Liberci je škola 
na nám. Míru hodnocena z 25 možných celkove jako druhá nejlepší. Jak sami vidíte, použila jsem 
argumentu a císel z odborného, a jak už bylo receno, také kvalitního materiálu, který byl za úcelem 
optimalizace zpracován. Domnívám se, že by bylo úcelné se daným problémem zabývat dál a hloubeji 
tak, jak je ve studii doporuceno a hledat další možná variantní rešení, než která leží pred vámi. Dekuji. 

Pavel Hrdý, obcan mesta 
Dobrý den, já bych vám všem chtel trochu upresnit ty dohady. Ano ríkáme, studie je dobrá a co se 

dál nepromítlo. Nemuselo se promítnout, bylo to jenom urcitou cástí v tom rozhodování. Nebylo to, že 
ze studie se rekne, ano, takto to bude. V porádku. Chtel bych trochu apelovat na lokaci školy, kde je 
umístená a že je umístená v jedné cásti mesta Liberce, kde je urcitý rozvoj bytové výstavby a tech míst 
není moc. Samozrejme, že jsou smerem na okraj od centra, protože mesto se musí vždycky rozrustat 
smerem na okraj. Umístením školy z ruprechtického námestí smerem na Sokolskou ulici se dostáváme 
do druhého smeru. K tomu, když pribereme rozvojové oblasti, kde se nabízí nebo kde urcite ta bytová 
výstavba v brzké budoucnosti bude, jako jsou Radcice, jako jsou Katerinky, tak nám vzniká další 
potenciál budoucích žáku, který tam zase bude.  

Pan Václavík nám nastinoval tu cást Ruprechtic Horské ulice, která v podstate na druhou stranu se 
pocítá, ano, bude tam bytová výstavba, bude tam potenciál, pocítáme s tím, nebo nabízí se, že prejde 
k ulici Lesní. Ale ulice Horská je dlouhá, odhaduji, osm kilometru a když si ji rozcleníme v tech 
parcelách, kde se staví a kde se bude stavet, tak tam dostáváme místa, jako je U Slunecních lázní, jako 
je Pod Kaplickou, jako je ted nad Michelským vrchem a z toho dostáváme ¾ oblastí, kde se staví a 
které jednoznacne spádovostí, pro nás Ruprechticany, úplne logickou a neodbouratelnou patrí námestí 
Ruprechtice, zbylá ¼ ano, k Lesní ulici, ale v podstate i když, kdo tam nežije, otevre si mapu a podívá 
se na rozmery, tak tyto ¾, já si troufám odhadnout, že to jsou ¾ prípadu, se dostává nekolikanásobne 
blíž k námestí než k ulici Lesní. Zrovna tak bych chtel trochu apelovat na to, že škola v Lesní 
v dnešním pohledu, když ji prevedeme do stanovené kapacity, ze které se vychází pro budoucí stav, 
nám vychází jako 90 % už vytížená. To je v presných císlech chybí 55 žáku, je to 6 žáku na rocník. 
Když budu pocítat s tím, že z této oblasti tam ty deti pujdou, tak vlastne nemají šanci se tam vejít, ano, 
muže se stát, že je to na úkor tech, které tam dojíždejí. Což už nabourává svobodné rozhodnutí obcana, 
kterou školu si muže vybrat, samozrejme to musí být nejakým zpusobem trochu korigované. Dekuji za 
pozornost a za vyslechnutí. 

Ing. Zbynek Kvasnicka, obcan mesta 
Dobré odpoledne pane primátore, dámy a pánové, vážení zastupitelé mesta. Jmenuji se Zbynek 

Kvasnicka, bydlím v Ruprechticích a jsem otcem trí detí. Z toho ješte dve navštevují Základní školu 
na nám. Míru. Tak jako moji predchudci budu pokracovat ve výctu faktu, aby vaše rozhodnutí bylo 
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moudré a ve prospech obcanu Liberce. Jak vyplývá z predkládaného upraveného návrhu síte škol a 
školských zarízení zrizovaných Statutárním mestem Liberec, má každá škola postupne získat 
vyhovující sportovní zázemí a v souladu s platnou hygienickou legislativou. Škola v Ruprechticích má 
nove vybudované hrište s moderním vybavením a kvalitním povrchem polytan. Rovnež budova 
nepracuje v režimu výjimky z vyhlášky MZ c. 108 z roku 2001 Sb., kterou se mimochodem stanoví 
hygienické požadavky na provoz a prostory školy. V návrhu se dále zpracovatel odvolává na postup a 
kritéria pro navrhovanou optimalizaci, v nichž nabádá vzít v úvahu pri rozhodování o zrušení provozu 
i aspekty jako je umístení budovy, zázemí a vybavenost, napr. zahrada, hrište, bazén, stravování a jiné. 
Ruprechtická základní škola krome bazénu má všechna jmenovaná vybavení, a to ve výborném 
technickém stavu. Jak jsem se již zmínil nové hrište, jídelna byla zrekonstruována a v roce 1993 
zkolaudována. Jeden z dalších aspektu uvádí i dostupnost zarízení MHD. Autobusy u ruprechtické 
školy mají konecnou zastávku v tesné blízkosti, aniž by školáci museli precházet komunikaci nebo pri 
pohybu pred školou se dostávali do její tesné blízkosti. Ve stati technický prubeh úpravy síte jsou v 
prvním odstavci, který se týká ukoncení provozu školy Ružodolská, uvedeny duvody vedoucí ke 
zrušení této školy. Naproti tomu v odstavci o ukoncení provozu Základní školy nám. Míru není 
uveden jediný duvod. Pritom tato škola má telocvicnu s potrebným vybavením a sociálním zarízením, 
má vlastní jídelnu po rekonstrukci, má novou venkovní sportovní plochu. Škola je z hlediska studie 
optimalizace síte škol, kterou zpracoval kolektiv Pedagogické fakulty Technické univerzity pod 
vedením Doc. Horáka hodnocena jako nadprumerná. Ve stejné studii je ruprechtická škola z pohledu 
pedagogické kvality hodnocena v nejlepší kategorii A mezi tremi nejlepšími. Na záver mi dovolte 
ocitovat jednu vetu z této studie, která praví: „Školní instituce není možné chápat jen jako jakousi 
výrobní jednotku z hlediska jejího kvalitativního výkonu, kterou je možné jednoduše prevést, zrušit, 
zvetšit, omezit nebo vymenit.“ Verím ve vaši moudrost, že budete rozhodovat s vedomím složitosti a 
citlivosti tématu a na základe široké škály informací a komplexních hodnocení, jak si tato 
problematika zaslouží. Dekuji vám za pozornost.   

Jan Rícar, obcan mesta 
Dobrý den vážení prítomní a naslouchající. Jen bych se pokusil prednést ješte nekolik dalších 

argumentu, o kterých si myslím, že by mely být závažným faktorem pri rozhodování o techto vecech. 
Nezpochybnitelné jsou fakty, o kterých jsme mnoho slyšeli. Tzn., že je zde previs míst, je potreba 
hlavne z hledisek ekonomických i dalších optimalizovat školský systém. Myslím si, že výsledkem 
optimalizace má být optimální školská sít, optimální školní zarízení a optimální, tomu já rozumím, že 
by melo být minimálne stejné nebo lepší. Z techto dvou pohledu se pokusím argumentovat. První 
pohled je podle mého zásadní hledisko a to je kulturne historické. Myslím si, že je nepopíratelný fakt, 
že z tohoto hlediska je škola institucí, která není pouze servisním strediskem, které má poskytovat 
urcité penzum vzdelání a v pravém smyslu slova zkulturnovat lid, který v té obci žije, ale je to výrazný 
faktor motivující rozvoj oblasti. Myslím si, že je to zásadní fakt, který je nutný si uvedomit pri tom, 
když se rozhoduje, jestli v obci má být škola nebo ne. Dostávali bychom se k odvekému rozporu mezi 
potrebami civilizace a kultury. Shrnu to jednou vetou. Myslím si, že je dobré vybudovat velice dobrou 
civilizovanou spolecnost kulturne vyprázdnenou. Taková spolecnost je podle záveru historie i podle 
mého názoru odsouzena k zániku. Myslím si, že to nezní nikterak pateticky, když to ríkám v této 
souvislosti. Shrnu to tak, že škola je významným faktorem ovlivnující kulturní mikroklima oblasti. 
Ruprechtice, jak se ukazuje z reakcí obcanu a tedy z výrazné obcanské iniciativy, jsou tou oblastí, 
kterou obcané chápou jako svoji a tudíž bychom z nich meli mít radost, protože se chovají podle 
principu obcanské spolecnosti. Jsou angažovaní, jsou motivovaní a tudíž jim není lhostejno, co se 
v jejich obci deje. Já sám mluvím jako obcan Ruprechtic, teprve v druhé rade jako otec detí, které tam 
chodí. Dovedu si technicky predstavit, že by chodily jinam. To je první hledisko.  

Druhé hledisko si myslím, že je neméne závažné, a to je hledisko pedagogicko-psychologické. Dá 
se jednoduše smést ze stolu argumentem, že nebudeme zvetšovat trídní kolektivy. Trídní kolektiv o 
poctu 25 žáku je zvládnutelný. Jde zase o težko exaktne zmeritelnou skutecnost a to je zase 
mikroklima prostredí, kde díte se vzdelává. Myslím si, že dnešní škola bojuje se žáky, kde jim 
vycítáme, že jsou nemotivovaní, jsou bez korenu a nevíme, jak pochopit jejich zájem a jak je 
motivovat k tomu, aby s námi byli v nejakém dialogickém vztahu. Jde o to, i když deti budou ve tríde, 
kde bude stejný pocet jedincu, budou jednak mimo svou domovskou obec, ale hlavne budou 



  Stránka 22/42 

v prostredí, které z hlediska rizikových faktoru je nekolikanásobne pro jejich další vývoj nepríznivejší 
a rizikovejší. Myslím si, že škola, o které se hovorí, by mela mít 25 krát 25 tríd, tzn. 625, už není 
kolektivem, kde by bylo možné udržovat rozumné mikroklima a myslím si, že je to zcela proti duchu 
studie, která doporucuje udržovat, podporovat, prípadne zakládat školy, které jsou z tohoto 
pedagogicko-psychologického hlediska zvládnutelné, tzn. strední školy. To jsem považoval za nutné 
poznamenat. Dekuji za pozornost. 

Petr Dufek, obcan mesta 
Prednesl diskusní príspevek, který je prílohou zápisu a je zarazen pod císlem 3. 

Josef Nechanický, obcan mesta 
Vážený pane primátore, vážení zastupitelé, i když nejsem otcem nekterého dítete z Ruprechtic, 

jsem ale obcanem Ruprechtic, mám k tomu jednu vážnou pripomínku. Myslím si, že rušení základních 
škol deláte moc rychle a nedeláte to citliveji. Pokud vím, škola na nám. Míru patrí mezi lepší školy. 
Mám tam vnoucka, který vloni navštevoval první trídu a musím ríci, že se hodne a hodne naucil díky 
paní ucitelce a škole v Ruprechticích. Ale nelíbí se mi zpusob, jak se to provádí. Predpokládám však, 
že názory, které jste tady dosud ukázali 12 hlasy pro, nejak ješte zmeníme, že uslyšíte hlas lidu. 
Domnívám se, že není v porádku presunout základní školu do Sokolovské a odtud premístit 
Podještedské soukromé gymnázium. Nevím, jak je to možné, že je to takto deláno, když pan radní 
Cvrcek je spolumajitelem této školy, to se mu delají takové výhody na radnici? Myslím si, není to 
náhodou stret zájmu, nemel by pan Cvrcek tady vystoupit a zduvodnit to? Myslím si, že by to 
neškodilo, aby to lidé slyšeli, jaký má názor. Dekuji za pozornost. 

Mgr. Cvrcek 
Dobrý den, dámy a pánové. Myslím si, že je dobre, že tady tato vec zaznela. Od samého pocátku 

musím ríci, že Podještedské gymnázium, ani já, ani moje žena jsme neusilovali a neusilujeme o 
prestehování ze Sokolovské ulice. Investovali jsme do pavilonu B Základní školy Sokolovské statisíce, 
ne-li milióny korun do vybavení, predevším laboratorí a nábytku, který je tam na míru. Nemáme  
z toho žádnou zvláštní radost, nicméne byli-li jsme osloveni, tak jsme vyšli vstríc paní námestkyni a 
snažili jsme se posoudit, zda je možné, aby se Podještedské gymnázium prestehovalo na nám. Míru. 
To je vše. Pokud z toho sejde, tak nám ubude spousta starostí. 

Barbora Peterková, obcanka mesta 
Vážené dámy, vážení pánové, dobrý den. Chtela bych zde vystoupit jako obcanka, která žije 

v Ruprechticích 30 let a své vystoupení bych chtela zacít citací ze zde zminované zprávy. 
„Optimalizaci školy nelze provádet pouze na základe minimální záteže zrizovatele, ale je nutné brát na 
zretel kulturní vliv na celou oblast. Není logické slucovat školy do ohromných celku v blízkosti centra 
mesta. Zrušení školy nebo omezení jejího pusobení znamená zásah do minikulturních vztahu oblasti. 
Tam, kde vznikala osídlení, vznikala vždy škola. Podle nejnovejších výzkumu je ideální školou škola 
menší s nižším poctem žáku ve trídách s kvalitními uciteli.“ Ze zmínené studie optimalizace síte škol, 
takovou školou podle zminované studie práve Základní škola v Ruprechticích je. Presto vy, 
zastupitelé, dnes dostáváte ke schválení návrh, který ruší, prípadne sloucí školu, která se blíží 
parametrum ideální školy se školami velkými v jeden obrovský celek. A to je presne proti výše 
uvedeným zásadám moderního školství.  

Z demografické cásti této studie dál vyplývá, že v soucasné dobe dochází ve všech velkých 
mestech k tomu, že se lidé stehují na okraj mest. Výjimkou není ani naše mesto a potvrzením této 
skutecnosti jsou práve Ruprechtice, kde mesto lukrativne prodalo a prodává mnoho pozemku 
predevším v oblasti kolem ulice U Slunecních lázní a Horská. Lidé se zde zabydlují. Jiste pri 
rozhodování o koupi pozemku ci bytu v Ruprechticích zvažovali i to, kam jejich deti budou chodit do 
školy. Jak daleko bude od jejich bydlište, jak bude kvalitní. Považuji proto jednání mesta za nefér vuci 
temto lidem, když školu presunuje blíže k centru a zhoršuje tím její dostupnost. Mamutí školy byly 
staveny v 70. a 80. letech, v dobe populacní exploze. Proc dnes, kdy dochází ke snížení poctu 
narozených detí, má být zrušena škola dle studie témer ideální a deti mají prejít do školy mamutí, jež 
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prináší již zde zminovaná nebezpecí. Chtela bych ješte nepripravene ríct to, že zde vyslovila, tuším, 
MUDr. Kolomá otázku o stavbe nové školy. Pri jednání na schuzkách rodicu naší školy s predstaviteli 
mesta tato otázka byla naznacena, že pokud dojde k nárustu poctu detí v této oblasti, tato alternativa se 
bude rešit. Dekuji vám. 

Marta Slavíková, obcanka mesta 
Dobrý den, vážený pane primátore, vážení prítomní. Bydlím v Ruprechticích od roku 1945. 

Absolvovala jsem tam osmiletou školní docházku, stejne tak moji sourozenci, muj syn. Navíc jsem na 
této škole 9 let ucila. S cistým svedomím mohu ríci, že na škole panují velmi dobré vzájemné vztahy, 
pracovitost a ochota. Pracovnice psychologické poradny doporucují rodicum problémových detí 
z jiných cástí Liberce práve tuto školu, protože tu vládne pohoda, klid a rodinné ovzduší. Ucitelé tu 
totiž znají všechny žáky. V 90. letech bylo reditelum sdeleno, že prežije jen ta škola, která bude mít co 
nabídnout. A tato škola nabízí hodne, pocínaje rozšírenou výukou výtvarné výchovy, soutežemi, 
výstavami výtvarných prací a keramiky, zájmovými kroužky, vystoupeními žáku na vánocní besídce 
pro ruprechtické obcany a na vernisážích výstav a konce výbornou prací a zázemím školní družiny. Po 
celý rok jsou na chodbách vystaveny výrobky z keramiky a nikdo je nepoškodí, ani neukradne. 
Myslíte si, že ucitelé budou pracovat v novém prostredí s takovým nasazením i nadále, když se muže 
za nejaký rok zase vše zmenit? Nikoho nepresvedcíte, že na Sokolovské to budou mít deti lepší. Znám 
tu školu, 12 let jsem tam ucila. Vím, jak nárocná a vycerpávající práce je to pro ucitele a pro menší 
deti casto stresující. Mnohé prestupky žáku se casto prehlédnou v tom množství detí a kázen se tak 
rapidne zhoršuje. Jsou to kasárna pro malé deti. V denním tisku jsem se docetla, že na Sokolovské 
mají nové sociální zarízení a jaká je to výhoda pro ruprechtické deti. Opravdu jsou stavena ta zarízení 
tak, aby vyhovovala 6tiletým detem? Ale nebylo tam nic o tom, že škola v Ruprechticích má novou 
kuchyn s jídelnou, nové upravené hrište, nové osvetlení tríd, keramickou dílnu, dve pece atd. Každým 
rokem se na této škole neco vylepšilo. Když by nekdo po 1989 roce rekl, že to ci ono by se za 
komunistu nestalo, mrzelo me to. V tomto prípade bych však musela ríci totéž. Vážení zastupitelé, 
prosím vás, zvažte, zda je logické a zvlášte prospešné pro deti, aby v jedné ctvrti mesta byly tri 
základní školy a v sousední byla zrušena škola s více jak stoletou tradicí a navíc dobre fungující. 
Nedopustte, aby se v kronice mesta objevila veta, že za vašeho vedení se stala nespravedlivá vec. 
Dekuji vám. 

Václav Ríha, obcan mesta 
Prednesl diskusní príspevek, který je prílohou zápisu a je zarazen pod císlem 4. 

Petr Urbánek, jeden z autoru studie 
Vážený pane primátore, vážené zastupitelstvo. Já jsem jedním z tech, který participoval na studii, o 

které tady byla dlouhá diskuse nebo mnoho recí. Myslím si, že pan kolega Dr. Václavík tady rekl, že ta 
studie byla jakousi podkladovou. V posledních nekolika asi 4 dnech se toho událo, tolik telefonu 
z významných míst tohoto mesta u me nezvonilo za celý muj život, cili já vám za to velmi dekuji, to se 
mi dlouho nestalo a snad už ani nestane, ale považuji za nutné tady vystoupit, protože nekteré veci by 
se mely zcela jednoznacne vysvetlit. Jednak bych chtel s potešením konstatovat, že když se projednává 
cosi o školství, tak to zajímá tolik lidí. Me to osobne velmi teší, protože jsem pedagogem sám a 
myslím si, že jindy tomu tak nebývá. Kéž by tomu bylo tak vždy.  

Chtel bych ríct tolik, že si plne uvedomuji, že optimalizace síte škol je velmi problematická vec, o 
tom není vubec pochyb. Mužeme na ni nahlížet z ruzných aspektu, jak tady bylo již receno, 
z ekonomických, sociálních faktoru, pedagogických, psychologických atd. Mne dovolte, abych se 
zmínil v kostce nekolika pripomínkami k tem pedagogickým aspektum. Jednak se domnívám, že 
materiál, o který se magistrát, koneckoncu i rodice žáku, opírá, domnívám se osobne, že nebyl 
dostatecne zvažován pri té komplexní  studii. Mne je velmi nepríjemné, pokud mne zvoní telefony a 
nekdo mi ríká, co jsme to tam napsali, že práve naši školu ruší. Myslím si, že byste se meli v první 
rade seznámit s tou studií samotnou, ve které je napsáno, že rozhodne není konecným stavem, že se 
pocítá s dalším výzkumem, s dalším šetrením, s další prací na tomto materiálu. Já jsem osobne 
neocekával, že se takto velmi rychle, v podstate behem jednoho týdne po predložení, vubec takový 
zámer doporucí.  
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Chtel bych doporucit, smím-li samozrejme ve vztahu k tomu materiálu, doporucit následující. 
Jednak by bylo asi dobré v dalších fázích dále pracovat na dalších krocích té optimalizace. 
Optimalizace by mela být prezentována komplexne, ne jenom abychom rekli v první fázi tato škola, 
ale meli bychom s výhledem nekolika let koncepcne jednoznacne vedet, co nás ceká, prípadne co nás 
neceká. Chtel bych zduraznit, i prestože chápu, že se nejakým zpusobem musí problém, o kterém je 
tady dnes rec, rešit, chtel bych upozornit, aby to rešení bylo velmi citlivé, uvážlivé, neuspechané a 
komplexní. V pedagogické teorii se o kvalite škol leckde píše a já si myslím, že to není nerešitelné, že 
o tom leccos víme. Domnívám se jenom, že nekdy nechceme akceptovat hlasy a názory pedagogu. Že 
se nám pohodlneji poslouchají názory ekonomu, protože tam jde o císla, ta se dají vyjádrit, tam jde o 
peníze. Dekuji za pozornost.  

Marek Pazderský, obcan mesta 
Dobrý podvecer, jsem student posledního rocníku fakulty Pedagogické, tedy se hodlám stát 

budoucím ucitelem a hned na úvod se chci zeptat, jiste už máte deti a nebo budete mít deti nebo jste již 
meli deti na základní škole. Také jiste chcete, aby tyto deti byly dobre a kvalitne vzdelávány a 
vychovávány. Pokud budeme deti dávat do velkých škol, tak se to tak nestane, protože, jak se tady již 
hovorilo, hrozí kriminalita, hrozí agrese, drogy apod. Je to zhruba tak, že vaším cílem je, aby deti byly 
vzdelávány co nejekonomicteji a ne co nejkvalitneji. Uvedu lehký príklad. Koupíme si botasky u 
Vietnamcu, vydrží mi dva mesíce a znicím si nohu. Tu budu poté draze a nákladne lécit.  

Vrátím se ješte ve zkratce k té studii, kterou zpracovávala Technická univerzita. Dr. Václavík jiste 
o tom ví, že spousta odborníku, kterí na té studii ze zacátku pracovali, se v pozdejš í dobe odmítli pod 
tuto práci podepsat, protože ta práce nebyla dokoncena tak, jak mela být, nebot ta práce tak, jak byla 
zpracována, je dobrá, ale obsah není plnohodnotný. Je potreba tu práci dopracovat a za další, je to 
pouze analýza soucasného stavu a ne koncepce do budoucnosti, kterou byste se meli vy pri tomto 
duležitém rozhodování rídit. Proto doufám, že zvážíte rozhodnutí typu den ze dne, jak bude 
optimalizace školských zarízení pokracovat a doufám, že to prospeje celému mestu Liberec. Dekuji za 
pozornost. 

Ing. Kittner 
Já dám slovo panu Václavíkovi, i když musím ríci, že po vete spousta odborníku bych ocekával 

jméno alespon jednoho z nich. 

PhDr. Václavík 
Jsem rád, že studenti Pedagogické fakulty se zajímají o to, jak vypadá situace ve školství. Také 

jsem velmi rád, že mají tu odvahu vystoupit na verejném fóru. Nicméne bych byl také velmi rád, aby 
nepoužívali demagogické argumenty. Studie skutecne, a já to po padesáté opakuji a potvrzuji to, co 
ríkal kolega Urbánek, ta studie je skutecne pouze vstupní studií, která analyzuje soucasný stav. Nikdy 
žádnou jinou ambici nemela. Studie nenavrhovala, nenavrhuje a nebude navrhovat žádná konkrétní 
opatrení, protože to je na zastupitelstvu, ona má zpracovat základní vstupní informace. To je jedna 
vec.  

Druhá vec, neznám žádného kolegu, který se na té studii podílel a odmítl se pod ní podepsat. To 
máte špatné informace. Pokud mi reknete jediné jméno, budu velmi rád. Studie skutecne vznikala 
velmi dlouho a jediné, co se zmenilo, byl vedoucí týmu, a to z jednoho prostého duvodu. Puvodní 
vedoucí týmu byl pracovne vytížen, nemohl tým vést, nicméne zustal cástí toho týmu a zpracoval 
druhou demografickou cást. Stací si jenom, pane kolego, zjistit dukladné informace, potvrdí vám to 
jak kolega Urbánek, tak vám to potvrdí doc. Horák, tak vám to potvrdí další lidé. Mne by zajímalo, 
který ten clovek nebo spousta lidí se odmítla podepsat.  

PaedDr. Alena Balcarová, zástupkyne školy 
Ráda bych vás seznámila se stanoviskem vedení školy v Ruprechticích, prectu vám príspevek Mgr. 

Vencla, který nemuže na tomto plénu vystoupit, protože již není obcanem Liberce, lec je tady stejne 
prítomný.  

Diskusní príspevek je prílohou zápisu a je zarazen pod císlem 5. 
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Ing. Jaroslav Mazura, obcan mesta 
Dobrý podvecer, vážení, dovolte, abych vám nabídl pohled a argumenty, které, podle mého názoru, 

tady ješte nezaznely. Jsem rodic, který bojuje na dvou frontách. Nebylo tady príliš zdurazneno to, že 
se jedná o optimalizaci celého resortu školství, ne jenom základního, ale i predškolní zarízení, kdy 
horizonty casové jsou delší, rádove rok 2005 – 2006, nicméne i tech se to týká. Jsem otcem dvou dcer, 
dva a šest let, tzn., že obe budou touto optimalizací nejakým zpusobem zasaženy. Ríkám zasaženy, 
není to nic pejorativne, nicméne je to jediný výraz, který me za soucasného stavu napadá. Myslím si, 
že emoce jsou u detí ze strany rodicu na prvním míste. I ta úcast tady, potlesky pri plusových 
príspevcích a mlcení pri minusových to dokládá, nicméne myslím si, že emoce by v tomto prípade 
mely jít cástecne stranou, protože argumenty, které zde byly predloženy urcite nejakým zpusobem 
závažné jsou. Nicméne v poslední dobe se mi zdá, že stát, mesto, nevím, jestli je možné ríct i obcan, 
nedelá vubec nic proti tomu, aby ten nepríznivý demografický vývoj se podarilo nejakým zpusobem 
alespon zmírnit. Myslím si, že opatrení a optimalizace, která je tady navrhovaná, rozhodne této snaze a 
této prognóze spíše nahrává, než aby nejakým zpusobem stavila nejakou preventivní hráz nebo 
alespon sít, aby k tomu nepríznivému vývoji nedocházelo, jak všichni zde prednáší. Myslím si, že rada 
rodicu, jejichž deti z již zmínené školy, která je predmetem soucasného projednávání, potvrdí, že jak 
v oblasti Ruprechtic, kterou uprímne receno znám lépe, protože tam bydlím od svého narození, tak i 
oblast té druhé školy, jak z pohledu dostupnosti, tak z pohledu domácího prostredí jsou pro rodice, 
které deti do té školy posílají, si myslím, možná to nejduležitejší a nejrozhodujícnejší, co pri jejich 
rozhodování je pro ne duležité. Navíc musím souhlasit s tím, jelikož v té oblasti bezprostredne žiju, že  
v té oblasti, speciálne Horská, je obrovský nárust populace, i ve školce se to projevuje, kdy obe 
školky, které jsou predmetem uvažování o zrušení, F. L. Veka, tak i Tovacovského, jsou plne 
naplneny a ty deti dorazí urcite i do základních škol a myslím si, že by velice rády dorazily do 
Základní školy na nám. Míru. Já osobne jsem si celou tuto optimalizaci spíš nazval ekonomickým 
rezem, který je prováden na resortu školství, protože se obávám, že optimalizace by mela být opravdu 
o necem jiném. Dekuji za pozornost. 

Mgr. Jirina Machácková, obcanka mesta 
Dobrý den vážení zastupitelé a milí spoluobcané. Mé vystoupení se bude velmi podobat mému 

predrecníkovi. Bydlím v Ruprechticích v oblasti Slunecních lázní a mám dve malé deti. Minulý týden 
jsme se z novin dozvedeli, že se bude rušit škola na nám. Míru a dnes ve 13.00 hodin, že nám zruší i 
obe školky. Tzn., že z Ruprechtic zmizí rozumne dostupná zarízení s dlouholetou tradicí. Rozumne 
dostupná, tím myslím taková, kam své malé deti v horizontu šesti let nebudu muset vozit denne autem. 
Takže bydlím v té oblasti, kde se velmi staví. Nemluvím jenom za sebe, ale i za ostatní rodice, kterí 
tam bydlí a kterých skutecne není málo. Ptám se vás, vaše predstava je, že budeme denne naše deti 
vozit ze školy i do školy? Pokud zrušíte školky, ptám se, kam naše deti umístíme? Umístit tríleté díte 
v Liberci do školky je problém. Nevím, zaznelo tady, že kapacity nejsou naplnené, nevím kde, protože 
v Liberci, když chcete umístit tríleté díte do školky, máte mladší díte, nemáte nárok. Prípadne nárok 
mají deti narozené na podzim, deti narozené na jare vzít nemužeme, ale to zamestnavatel vám težko 
bude respektovat, protože, když jsou díteti tri roky, musíte se vrátit do práce. Takže já se ptám, kam 
budou deti z techto dvou zrušených školek chodit? Potom kam bude chodit moje díte do školy? Pokud 
spadáme do Lesní, tak velmi pochybuji o odbornosti provádené studie, zajímalo by me, jestli ten, kdo 
studii delal, se vubec u nás byl podívat, protože škola na nám. Míru je pro nás dostupná, deti tam 
chodí zástavbou, kde je rychlost omezená na 30 km/hod. Na školu v Lesní by musely chodit po 
Horské, která je podstatne frekventovanejší, navíc v onom úseku dvou kilometru není ani vybavená 
chodníky. Toto je postoj obcana, který má dve deti a kterého se vaše rozhodnutí bude týkat.  

Takže vás žádám, abyste své rozhodnutí zvážili, protože jste tady pro nás, alespon tak nám to 
všichni ríkají. Zvlášt se obracím na paní Helšusovou, jejíž strana dostala ve volbách muj hlas a musím 
ríct, že pomalu svého rozhodnutí zacínám velice litovat, protože se tady mluvilo o výstavbe 
multifunkcní haly, která má do Liberce pritáhnout mladé. Považuji se za mladého obcana Liberce a 
podstatne víc než multifunkcní hala me zajímá, je stli v blízkosti místa, kde bydlím, je funkcní školka, 
funkcní škola a funkcní hrište. 
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Viktorie Lepierová, obcanka mesta 
Prednesla diskusní príspevek, který je prílohou zápisu a je zarazen pod císlem 6. 

PaedDr. Dana Studnicková, reditelka Zvláštní školy, Sázavská 556/8, Liberec 10 
Troufla jsem si vstoupit pred vás z duvodu, který me k tomu primel príspevek pana zastupitele 

Václavíka. On doslova rekl, že reditelé zvláštních škol se meli údajne vyjádrit k té navrhované studii. 
Je mi práve líto, že tomu tak nebylo, protože v opacném prípade bychom to udelaly velice rády, my 
všechny ctyri reditelky zvláštních škol a rozhodne si troufnu ríci, že výsledek by byl asi trochu jiný. 
Všechno, co vám zde budu ríkat, tu prakticky zaznelo. Jsou to výchovné problémy, neomluvená 
absence, šikanování, problémy s drogami. Já na rozdíl od svých kolegu ze Základní školy na nám. 
Míru musím ríci, že to všechno my už ve škole musíme rešit a rešíme to, jak nejlépe umíme, ale 
musím zároven i ríci, že ne vždy to dokážeme vyrešit tak, jak bychom si vždy práli, protože jiste 
všichni víte, že škola má urcité pravomoci, které nemuže prekracovat. Stejne tak tyto pravomoci mají 
kurátori, stejne tak tyto pravomoci má policie. Násobme si všechno toto tremi, sloucíme tri zvláštní 
školy, bude už toto v naší moci vubec zvládat? Ted už nebudu ríkat rešit.  

Jinak, abych vysvetlila, jak je to v prípade naší školy, to zase musím priznat, že v soucasné dobe 
vyucujeme žáky ve dvou naprosto nevyhovujících budovách, a proto jsem uvítala v kvetnu rozhodnutí 
vedení mesta, že budeme prestehováni do vyhovujících prostor. Ale opravdu nás zaskocilo rozhodnutí, 
že toto prestehování zároven bude znamenat sloucení s dalšími dvema zvláštními školami a mám 
strach, že ten efekt bude úplne jiný, než jsme si všichni predstavovali, že budeme na Králove háji 
nežádoucí, nechtenou školou, kam rodice nebudou chtít umístovat žáky, dokonce mám obavu, aby se 
to nestalo v prípade základní školy, která bude s námi sousedit, abychom optimalizaci v tomto prípade 
nerešili za pár let znovu.  

Irena Lipská, obcanka mesta 
Vystupuji jako jeden z rodicu za ZŠ Ružodolská. Za prvé škola je umístena mimo centrum 

v klidném prostredí, rodice školy pripravují petici, nebot jsme se o tom dozvedeli velice pozde, ucitelé 
a deti mají k sobe blíž než ve velkých školách, tam ucitelé nosí zasedací porádek trídy, aby vubec 
vedeli, kde a které díte sedí. V této škole se pro žáky vytvárí ruzné zájmové kroužky, nikdy ve škole 
nebyl problém s návykovými látkami, s alkoholem atd., jako je to ve velkých školách. Zrušení této 
školy se místních velice dotýká, nebot poblíž je i zdravotní ošetrení a vše blíž a je velký problém 
s dopravou, kam ty deti vubec vozit. Jsme ochotni se po rozumné dohode vzdát budovy prvního stupne 
a jídelny a spojit je na druhý stupen, kde je budova družiny, udelat výdejnu a pocítacovou trídu. Naše 
škola se zúcastnuje souteží v celostátním kole, nezapomínejte na deti, které tímto rozhodnutím utrpí 
ztrátu kamarádu a oblíbených ucitelu, ale už se to i ukazuje, co se týká psychické stránky a co s detmi, 
kam se umístí, když v okolí jsou školy preplneny.  

MUDr. Kolomá 
Já bych chtela upozornit na liberecký casopis Zpravodaj mesta Liberce. Zde je clánek - Liberecané 

se cítí ve meste bezpecne. Mesto Liberec zadalo firme AMA, s r. o., výzkum o bezpecnosti obyvatel. 
Udelal se pruzkum u 610 respondentu. Mohu se zeptat, tady je 610 respondentu a tomuto císlu mám já 
verit. Proti tomu stojí petice, kde je 1000 obyvatel a tem lidem já nemám verit? Tak mi ted reknete, 
jak se já mám k tomuto stavet? 

Ing. Kittner 
Já skutecne težko mohu radit zastupiteli, jak se má k cemu stavet.  

RNDr. Príkaský 
Mám technický dotaz. Tato studie Optimalizace síte škol s temi 5 mapami to je ona studie, o které 

se tady bavíme? Chtel jsem se zeptat, mela být soucástí materiálu na dnešní zasedání? Nemela. V tom 
prípade je to v porádku. Já jsem ji nedostal, takže jsem si ji pujcil od kolegyne a dost me to prekvapilo, 
proc nebyla … 
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Ing. Kittner  
Studii jsme dávali zastupitelum do schránek a jestli ji nemáte, tak došlo k omylu.  

RNDr. Príkaský 
Je mi velice líto, nedostal jsem ji a nekolik kolegu ji také nedostalo, vybíral jsem si ze skrínky 

materiály v pátek mezi 17.00 – 18.00 hodinou. Ani dnes tam nic nebylo. Jiste chápete, že behem 
zasedání nejsem schopen nastudovat 52 stran.  

Ing. Kittner 
Vy musíte jiste chápat, … jsem presvedcen, že studie byla dána do skrínek a jestliže se to dozvím 

behem jednání zastupitelstva, tak já opravdu neumím na to odpovedet, že ji nemáte. Já to proverím, ale 
nevím.  

PhDr. Václavík 
Já se pokusím situaci vysvetlit. Studii dostali k dispozici clenové vašeho klubu, kterí jsou cleny 

výboru. V tom prípade mám pocit, že jejich povinností je informace prenášet dál. Dostali ji 
v nejbližším možném termínu. Dispozici dostali predsedové klubu, ta studie je k dispozici také 
verejnosti na informacním centru. Je mi líto, že váš klub nekomunikuje, ale všechny kluby dostaly 
studii s predstihem a dostaly ji zacátkem ríjna.  

MUDr. Samek 
Jsem chtel podotknout. Jak je videt z uvedených príspevku, které trvají 3 hodiny, je videt, že nebyl 

návrh úprav síte škol a školských zarízení rádne prodiskutován s obcany v oblasti Ruprechtic atd. Já 
bych byl pro, aby studie Optimalizace síte škol byla, pokud možno, dopracována a tento bod ted 
stažen z programu, protože ani zastupitelé nemají optimální informace a hlavne lidé z Ruprechtic 
nejsou na tuto eventualitu vubec pripraveni.  

Ing. Kittner 
Pane doktore, zastupitelstvo schválilo program, jediné, co mohu udelat, dát znovu hlasovat, prejí-li 

si zastupitelé, o stažení. Já proste nemohu rozhodovat svévolne o tom, co budu delat, jestliže 
zastupitelstvo neco schválí. Dáváte-li to jako návrh, nechám hlasovat o tomto bodu. Byl bych rád, 
abychom opravdu zvážili, o cem hlasujeme, protože mi to pripadá podivné. Za hodinu hlasujeme o 
necem, co jsme si odhlasovali. Na návrh zastupitele pana Samka dávám hlasovat o stažení bodu c. 9 
z programu.  

Poznámka: Zapocaté hlasování c. 11 bylo z techn. duvodu anulováno, spušteno nové hlasování. 

h l a s o v á n í  c .  12 - pro 16, proti 19, zdržel se 1  - návrh neprošel 

Ing. Vajner 
Já jsem v podstate chtel ríci neco podobného. Já jsem studii, musím ríci, také doted nevidel a 

myslím si, že ji nevidelo spousta lidí, kterí by ji videt meli. Žil jsem v domnení, že ta kolecka, to co 
jsem tady dostal, co považuji úplne, nechci to pomlouvat, není dostatecne dobrý podklad k tomu, 
abychom tady vubec mohli o tom rozhodovat. Jak tedy tady máme rozhodovat o necem, co jsme 
porádne nevideli, co je uspechané, v podstate to, co obcané tady chtejí, v podstate ríkají: „zvažte to 
minimálne ješte jednou“. Já jsem pro to tento bod prerušit, ne stáhnout, ale prerušit, aby se o nem 
jednalo príští zastupitelstvo dál. Do té doby predpokládám, že se mne dostanou do ruky materiály 
takové, abych mohl adekvátne ríci, co si o tom mám s klidným a cistým svedomím myslet. Dekuji.  

Ing. Kittner 
Nevím, jaký je rozdíl mezi prerušením a stažením bodu z programu. Nicméne nechci zde 

rozpoutávat zbytecné neplodné diskuse, beru to jako návrh a prosím o hlasování, kdo je pro prerušení 
tohoto bodu. Považuji za prerušení a stažení to samé.  
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Ing. Vajner 
Nezlobte se, já to nepovažuji za to samé, protože stažení znamená nové zarazení a v podstate celý 

kolobeh znovu. Prerušení znamená doprojednání tohoto, v podstate otevrení této problematiky 
v príštím mesíci znova a pokracování. 

Ing. Kittner 
Není tomu tak, návrh programu stanovuje vedení mesta, tedy primátor prímo ze zákona a o 

programu musí zastupitelé hlasovat a potom, bod tam zase dát. Není tomu tak, automaticky to tak 
neznamená. Nechám ješte jednou hlasovat, kdo je pro prerušení projednání tohoto bodu? 

h l a s o v á n í  c .  13 - pro 16, proti 20, zdržel se 1  - návrh neprošel 

Jirina Jehlicková, MŠ F. L. Veka, Ruprechtice 
Chtela jsem vystoupit i za rodice, kterí budou teprve dávat deti do základní školy, ale i k celkové 

optimalizaci. Pripojuji se k tomu, že to není propracováno, mám tady seznam predškolních detí, které 
by mely nastupovat do první trídy, tech detí je 24. Predbežne vlastne bez zápisu si mužete zjistit, kolik 
detí by melo nastoupit do základní školy, že ta škola bude zase naplnena. Chtela bych navázat na 
príspevky rodicu s tím, že obcané si vyhledávají místo na bydlení podle toho, jestli tam je materská 
škola, základní škola, jaká je tam infrastruktura. Když to bude zrušeno, budou obcané treba hledat jiné 
lokality. Mohu se považovat za odborníka, pracuji již 17 let v materské škole, myslím si, že malé 
školy a malé školky jsou jednoznacne výhodnejší a nejvýhodnejší je návaznost materské školy na 
základní školu. Pokud tuto návaznost zrušíte, vlastne zrušíte zase koreny a tradice, co tam byly. A 
ješte jedna otázka, kterou mám hlave, a neslyšela jsem tady odpoved. Proc se ruší základní škola 
v jedné oblasti a v oblasti, kde jsou 2 základní školy tesne naproti sobe, zustávají dve základní školy 
naproti sobe? Další oblast zustane bez základní školy. Dekuji. 

Ing. Kittner 
Zapomnel jsem na pana Ivana Potužáka, omlouvám se.  

Ing. Ivan Potužák, obcan mesta 
Mám své díte v Materské škole v Ružodolské ul. Školka Ružodolská Jablícko je navržena na 

zrušení. Zároven se ve stejné spádové oblasti vyskytuje škola V zahrade, nová škola uvedená do 
provozu v lonském roce – otazník uvést do provozu novou školku, když je demografický vývoj 
takový, jaký je, a ta na zrušení navržená není. My jsme si tu školku Jablícko vybrali proto, protože tam 
se detem dostává v podstate péce individuální a náš syn tam chodí druhým rokem a musím ríci, že 
jsme naprosto spokojeni. Otázka stojí, zda Jablícko nebo školka V zahrade, je treba rešit 3 aspekty. 
Aspekt císlo jedna, financne príliš neuchopitelný, je poloha. Poloha školy Jablícko je opravdu 
v klidové zóne, má vybavenou zahradu, je blízko do zelene, „špunti“ to pešky dobre dojdou. Školka 
V zahrade je mezi dvema frekventovanými ulicemi, jedna je Žitavská a druhá je, tuším, Londýnská a 
mezi temi dvema ulicemi, kde jezdí nakládáky atd., všichni víme, jak to tam vypadá, si malé deti na 
zahrádce hrají – smog, hluk.  

Zrejme i proto, a to je aspekt císlo dve, otázka naplnenosti tohoto zarízení, školka Jablícko je 
naplnena maximálne 42 detí, podle mých informací škola V zahrade naplnena není, byt je nová a v té 
souteži, bereme-li to tedy po stránce tržní, ackoliv nejsem zastáncem tohoto pohledu a to musím, 
bohužel, tady ke svému zklamání dát za pravdu prítomné strane komunistické, která to zminuje, po 
stránce tržní zvítezila škola Jablícko, škola nová v této souteži neobstála.  

Aspekt císlo tri finance - škola Jablícko, co mi rekla informaci paní reditelka Soucková, dostává 
z mestské pokladny na provoz rocne 400 tis. Kc pri plné vytíženosti 40 detí, to je necelá tisícovka asi 
860,- Kc. I kdyby uspel argument, že školka je stará, že se do ní léta neinvestovalo, vyjádrím se: 
nasypalo se do ní nejakých 5 milionu s financním úverem na nejakých 20 let, pripadá na jedno díte 
zase podle mého propoctu dalších 860 Kc na provoz, jsme na nejakých šestnáctistech. Ekonomické 
zhodnocení školy Jablícko - tam bylo, pokud já vím, a to informace nemusí být správná, asi 30 mil. Kc 
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investice. Když si vezmu, že to je opet úver na 20 let, je jenom na provoz jednoho žáka za mesíc 
2000,- Kc jenom z úveru a k tomu se potom pripocítají další veci. V otázce nákladu opet škola 
Jablícko vychází lépe.  

Nemyslím si, že ta císla, která zde dávám, jsou správná a že po nich jezdí vlak. Nicméne dávám na 
zvážení tyto 3 argumenty a domnívám se, že ucinené rozhodnutí  ne zcela odpovídá podmínkám ci 
aspektum, které jsem nastínil. Dekuji vám za pozornost.  

Ing. Morávek 
Myslím si, že jsme tady byli seznámeni s velkým množstvím informací predevším rodicu, ale i 

pedagogických pracovníku a že podle toho budeme zvažovat svá rozhodování. Protože o materských 
školkách nebylo tolik diskuse, tak já tady predávám písemné stanovisko, které mne predala paní Mgr. 
Monika Soucková k MŠ c. 16 Nad prehradou, kde jsou také nesouhlasná stanoviska k zámeru v této 
studii. Jenom k té studii – jsem rád, že jste tady potvrdila, že to byla studie, že závery jste nedelali vy 
jako takoví a že bychom meli ty názory, které se zde dnes projevily a masove projevily , také skutecne 
ctít. Dekuji. (Stanovisko k  plánovanému rušení MŠ Klášterní ul. 16 je prílohou c. 7 tohoto zápisu.) 

Ing. Pavlová 
Jsem clenkou školského výboru, nemyslela jsem si, že dneska vystoupím, protože se mi velmi 

težko pripouští vlastní chybu a vlastní omyl. Já jsem opravdu pro tuto koncepci zvedla ruku, ale 
prohlašuji, že jsem byla mylne informována. Bylo nám receno, že všechno bylo projednáno jak 
s odbornou, tak s laickou verejností, že to bylo projednáno, že to bylo projednáno s rodici, 
pedagogicko-psychologickou poradnou a že veškeré ohlasy, že byly pozitivní, proto jsem pro tuto 
koncepci zvedla ruku, dnes se za to stydím. 

Ing. Krenk 
Já mám pocit, že asi ted chtel reagovat pan Václavík jako predseda výboru. 

PhDr. Václavík 
Já bych byl velmi rád, abychom nekteré veci rešili s chladnou hlavou a dávali pravdivé argumenty. 

Paní inženýrko, nikdy me nenapadlo, že kolegiálne budeme stát proti sobe, ale vy sama ted víte, že 
jste neríkala pravdu. Na výboru nezaznelo to, na výboru zaznelo skutecne to, že studie byla probírána 
s odborníky. Studie školství, která byla delána podkladem, a na tom si trvám, já bych znovu poprosil, 
aby se nezamenovaly dve veci – studie na jedné strane a návrh optimalizace tak, jak vám byl 
predložen, na strane druhé. I ten návrh optimalizace byl bezesporu projednáván s odborníky, protože já 
nevím, jestli je nejaký vetší odborník v tomto meste, na tomto úradu, než jsou lidé, kterí dlouho delali 
na školském úradu na okrese, než jsou lidé, kterí jsou  z krajského školského úradu, než jsou další lidé. 
Nikde, paní inženýrko, nezaznelo, že ta studie byla projednána s rodici, nikdy to tam nezaznelo na tom 
výboru. Já nevím, jestli jste na tom výboru byli, pokud nejste clenem výboru, ale podle mých 
informací, zasedání výboru jsou neverejná a zúcastnit se mohou pouze clenové. Byl bych velmi rád, 
aby se veci prenášely s pravdivostí bez emocí a já jenom znovu podotýkám, jak vy, tak všichni ostatní 
kolegové, kterí jsou v tom výboru, meli k dispozici materiály minimálne 14 dnu predtím, pokud byla 
nejaká nejasnost, pokud bylo potreba se na nejaké veci zeptat, byl dostatek casu, abyste se zeptali, jak 
tech lidí, kterí materiál zpracovávali, tak úredníku. Nikdo z vás to neudelal. Kvuli tomu, aby byl 
dostatek casu, se presunulo jednání výboru o týden a já  jsem na tom trval, že minimálne o týden se 
musí presunout jednání výboru. Ani po tomto presunutí nebyl jediný dotaz. Já jsem nezaznamenal 
dotazy toho rázu, které tady jsou ani na tom výboru. Mne je velmi líto, že najednou se nekteré veci 
mení a já trochu mám pocit, že to je zmena úcelová.  

Ing. Pavlová 
Já jsem si ty dotazy práve nechala na výbor a na výboru jsem na všechny, i paní kolegyne, jsme 

dostali dobrou odpoved, uspokojující odpoved, paní kolegyne obzvlášte upozornovala na slucování 
zvláštních škol. A byly jsme opravdu ujišteny, že to je projednáno jak s reditelkami, tak i s rodici a že 
je všechno v porádku.  
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Jana Leflerová, obcanka mesta 
Dovolte mi mou smelost a troufalost zde vystoupit jako obycejný obcan Ruprechtic. Do této 

základní školy chodili mí rodice a jejich sourozenci, tou základní školou jsem prošla i já od první do 
deváté trídy. Jedno mé díte už prošlo a to chodilo s peticí a nechtelo, aby se tato škola zrušila. Druhé 
mé díte tam ješte chodí a já vám chci k tomu ríci jedno jediné, co bych neprála ani tem, kterí budou 
hlasovat, aby se ta škola zrušila. Školní docházka do Ruprechtic byla prerušena mezi druhou a tretí 
trídou, do které jsem chodila s tím, že jsme pešky z Horské chodili do dnešní ZŠ Sokolovská a kdyby 
to byl zážitek z mého detství hezký, nestála bych tady s touto mou pripomínkou, mou troufalostí. Ješte 
bych chtela ríci, že když cas plynul, tak jsem se z Ruprechtic a z Liberce odstehovala, ale po 5 letech 
jsem se vrátila do Ruprechtic a víte, proc jsem se do tech Ruprechtic vrátila, protože usnadním detem 
školní základní vzdelání, spojit, že mají kousek od svého bydlište školu, mají tam konecnou autobusu, 
je tam sportovní vyžití, je tam detský lékar, dospelý lékar, je tam zubní stredisko, vše co jsem tam 
v detství prožila dobrého, to tam trvalo. Když jsem se vrátila po 5 letech, postavila dum a zacala žít, 
presvedcila manžela až z Plzne, aby se sem se mnou prestehoval, abych mu dokazovala, jaké 
Ruprechtice jsou krásné, co všechno poskytují našim detem, tak vlastne jsem dostala první facku 
vlastne už pritom, když jsem žádala o umístení do školky, prišla jsem o lukrativní zamestnání jenom 
proto, že se rušila školka v Katerinkách a prednostní umístení v této školce v Ruprechticích meli ti 
lidé, kterým se zrušila školka. Já mám obavy, pokud tady zrušíte Základní školu v Ruprechticích je to 
pocátek konce všeho v Ruprechticích, neskoncí zrušením základní školy, kdovíco se bude dál dít 
s majetky a kdovíco s temi Ruprechticemi vubec bude.  

Ing. Krenk 
Nechtel jsem zasahovat do diskuse na téma optimalizace, nicméne panu kolegovi dlužím omluvu 

za to své neobratné vyjádrení, protože to, co jsem rekl, jsem smeroval zcela jednoznacne na stranu 
našich komunistických prátel, protože oni jsou ti, kterí pod heslem cím hur, tím lépe, tak vždycky     
pitomost, která se protlací parlamentem, tak oni ji vždy rádi podporí. Tak jsem to myslel, že se 
omlouvám. 

C. Jech 
Jsem clenem školského výboru a úcastnil jsem se toho jednání, at tady chápu a rozumím všem tem 

pripomínkám a názorum rodicu a se zá jmem to poslouchám, tak absolutne jsem konsternován 
vyjádrením kolegyne z tohoto výboru a absolutne podporuji predsedu tohoto výboru, protože ten 
dokument byl projednán rádným zpusobem a informace všichni meli. 

Ing. Pavlová 
Ale ne s verejností. 

C. Jech 
Já mluvím o jednání školského výboru v tu chvíli.  

Ing. Palouš 
Myslím si, že už toho tady zaznelo hodne, ale neodpustím si takovou poslední vetu. Zaznelo zde 

plno pripomínek odborných i lidských a jasne vyplývá z nich, že tento materiál není dobre pripraven, o 
cemž svedcí vlastne i zmeny provedené na poslední chvíli. Já jenom doufám, že zastupitelé se rozhodli 
tento bod projednávat dále pouze jenom proto, že tento materiál je ušit príliš horkou jehlou a 
projednáváme ho snad pouze proto, abychom ho v konecném dusledku odmítli.  

JUDr. Vondruška 
Já jsem predpokládal, a doposud se ta sáhodlouhá diskuse ubírala tím smerem, že budeme držet 

prece jen víceméne obsahu, tu a tam nekdo z nás více ci méne zabredne do citu, ale vždy to bude mít 
jeden smer. Na základe projevu pana námestka Krenka, bych doporucoval takový zlepšovák - židé 
vždy ke konci roku meli takový institut, proste kozla nebo berana obtížili svými hríchy a rituálne ho 
vyhnali do poušte. Takže bychom si pro príští období zvolili komunistického kozla, naložili mu do 
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tlumoku to, co kdo jako podle koho neudelal dobre a mohli bychom ho rituálne vyhnat nekam za 
Ješted. Byl by zase chvíli klid. Dekuji. 

Ing. Krenk 
Takhle levne vám tech 40 let neprojde, pane Vondruško.  

Jan Kristián, obcan mesta 
Jsme tady svedky ruzných vášní. Já bych se pokusil shrnout jedno duležité faktum. Pan Václavík je 

podepsán pod usnesením dnešního bodu 9, který podle mého názoru se snažil, predkladatelem je paní 
Helšusová, abych to nepopletl, tak je to vec, která je zpracována, má urcitou koncepci, optimalizuje 
školství v Liberci. Já si opravdu troufám opakovat ten svuj již zmínený apel, na stránce 4 se v jednom 
odstavci pred 24 hodinami hovorilo o sloucení školy pro 1 050 detí. Ted jsme tady hovorili o tom, že 
zastupitelé dostali prostor nad projednáváním, možnosti se vyjádrení k tomu usnesení, ale v tomto 
konkrétním bode ten prostor já tam proste nevidím. Nepresvedcíte me o koncepcnosti, jestliže jste 
vcera zmenili, že nebudeme slucovat školy 3, ale najednou pouze dve. Dekuji. 

D. Helšusová 
Na materiálech, které doznaly tohoto výstupního stavu, se pracuje zhruba od poloviny ledna 

letošního roku. Tzn., že od poloviny ledna letošního roku pracovníci magistrátu seskupují všechny 
faktické informace, císla, tabulky a další veci pro podklad k tomu, abychom mohli rozhodovat o 
nastavení síte základních škol. Samozrejme ty podklady byly konzultovány s krajským úradem, 
podklady byly konzultovány s jednotlivými ruznými odborníky, musím ríci, že podkladová studie byla 
predána, materiály v bodech tak, jak jsou, byly predány na universitu zhruba v dubnu a následne se 
pracovalo na podkladové studii. Znovu opakuji, že to byla opravdu jenom podkladová studie pro 
rozhodnutí, které bylo treba pripravit v nejaké podobe. Musím ríci, že se provádí a že to není situace, 
která dnešním dnem jakkoliv nejak koncí. Dnešní den je jakýmsi krokem, který bud bude, nebo 
nebude prijat. V každém prípade bych ted mohla žádat jednotlivé úredníky, aby vám ríkali, na cem 
všem se ješte dodnes a dále bude pracovat. Byla provedena komple t technická pasportizace všech škol, 
schází se technický odbor s odborem školství, aby zpracovával další výhledy na rekonstrukci škol, 
naplánování investic do škol. Toto není jednorázové rozhodnutí, které nastaví navždy sít techto škol.  

Pokud se mluvilo o školkách, u kterých jste se báli uzavrení, tj. Tovacovského – ty dve školky, 
které jsou tam spolu, k tomu kroku muže dojít tehdy, pokud vznikne nová školka v tomto prostoru.  
Obcané: my se bavíme … 

Já nevím, možná vám všem vyhovuje chodit do zchátralých školek, vy dnes nevíte, co stojí, nebo 
možná, že nekdo z vás tady je, ale máme zde odborníky, kterí vám reknou, co stojí vyhovet novým 
hygienickým predpisum, které pro nás pro všechny budou platné od 1. 1. 2005, spousta našich 
školských zarízení je Hygienou povolena v provozování jenom podmínene se slibem, že od 1. 1. 2005 
nastane jiný stav. Pokud chcete opravit starou školku, kde se kríží provozy, kde potrebujete vyhovet 
všem hygienickým predpisum, tak pak vás to stojí mnoho milionu korun a dostanete se do situace, že 
tam mužete otevrít jenom jednu trídu. Nedomnívám se, že by se meli rodice obávat toho, že jim 
uzavreme bez náhrady školská zarízení.  

Petr Dufek, obcan mesta 
Ješte jednou dobrý vecer. Já se omlouvám za prerušení, ale rád bych tady paní Helšusové 

pripomnel její prohlášení, potvrzené prohlášením pana Dr. Václavíka ve ctvrtek minulý týden, kdy jste 
nám rekli, že studie, která se tady pripravuje zrejme již od ledna, a byla spousta casu na to, aby se 
prozkoumala a prostudovala, tak byla údajne predána až nekdy koncem zárí t. r. Podle me porád 
všechny ty argumenty už je pouze tápání ve tme a v podstate nejaká marná snaha tady presvedcit 
zastupitele, aby se rozhodli proste pro podporení tohoto materiálu. Dekuji. 
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Mgr. Lysáková 
Technická poznámka 

Já bych si prosím vás osvojila požadavek místních obcanu s tím, že by rádi videli, jakým zpusobem 
se jednotliví zastupitelé budou k problému stavet, abychom pri hlasování zvedali ruce. 

Ing. Kittner 
Jednak výsledky hlasování zverejnujeme, není žádný problém si je vyžádat, já zvedám ruku vždy a 

jak se zachovají ostatní zastupitelé, opravdu, já nebudu plnoletým lidem ríkat, co mají delat.  

Nevidím žádný návrh, ani protinávrh, budeme hlasovat o usnesení tak, jak je predloženo. 

Ing. Vajner 
Já si myslím, že tady obcané, já jsem to pocítal pres 30 obcanu, tady vystoupilo a v podstate mimo 

pana Gamby, který vlastne byl predrecník, takže všichni zásadne s tímto postupem nesouhlasí, ale 
myslím, že to nejde jenom o 30 obcanu, ale ono jich je 300 a tisíce atd. Výsledek je, že tady akorát 
uvidíte, že to bude 19 ku tomu zbytku. To znamená, že aspon z toho vidíte to, co tady bylo 
navrhováno, necht aspon ti lidé zvednou ruku, když už aspon hlasují proti vaší vuli, tak aspon at 
vidíte, kdo to je a jak se chová. Dekuji.  

Ing. Kittner 
Bez komentáre. Prosím tedy, není žádný jiný návrh, nechám o usnesení tak, jak bylo navrženo. Kdo 

je, prosím, pro toto usnesení?  

h l a s o v á n í  c .  14 -  pro 23, proti 13, zdržel se 0  - materiál byl prijat 

K bodu c. 3/ 

Predkupní právo – garáž na pozemku p. c. 6242, k. ú. Liberec 

K bodu nebylo diskutováno, hlasováno o predloženém návrhu usnesení. 

h l a s o v á n í  c .  15 -  pro 33, proti 1, zdržel se 0  - materiál byl prijat 

K bodu c. 4/ 

Vyjmutí nemovitostí  ze seznamu „Nemovitosti vyrazené z privatizacního 
procesu“ 

Ing. Kittner 
Vloudila se nám tam chyba, vysvetlí to paní Kocárková. 

Ing. Kocárková 
K tomuto materiálu jste ješte dostali snímek pozemkové mapy, abyste si mohli ujasnit, o které 

konkrétní objekty se jedná. U toho tretího prípadu Barvírská je správné popisné císlo 128 nikoli tech 
26, jak je tam uvedeno. Kdybyste si ten materiál takto opravili. Jinak je k nemu ta príloha.  

Ing. Morávek 
V jakém casovém horizontu se predpokládá, že tyto budovy budou zrejme nabízeny do 

privatizacního procesu, protože ve stávajících budovách, doufám, zatím jsou naši úredníci?  
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Ing. Kittner 
Predpokládáme, že až ty budovy budou prázdné, my abychom vubec mohli zahájit ten privatizacní 

proces, tak nejprve musí být ty domy z toho seznamu vyrazeny.  

h l a s o v á n í  c . 16 -  pro 29, proti 0, zdržel se 0  - materiál byl prijat 

K bodu c. 5/ 

Vklad majetku Statutárního mesta Liberec do základního kapitálu SAJ a. s.  

K bodu nebylo diskutováno, hlasováno o predloženém návrhu usnesení. 

h l a s o v á n í  c .  17 -  pro 29, proti 0, zdržel se 1 - materiál byl prijat 

K bodu c. 6/ 

Harcov 66 bytových jednotek - Smlouva o sdružení investoru a Mandátní 
smlouva o vykonávání správy domu, zajištování provozu domu a pozemku  

Ing. Kittner 
Je to bod, který jsme zde nekolikrát schvalovali. Jedná se dve smlouvy, jednak o sdružení investoru 

a jednak mandátní smlouva o správe. Nikdo není prihlášený do diskuse, nechám hlasovat. 

h l a s o v á n í  c .  18 - pro 30, proti 0, zdržel se 0  - materiál byl prijat 

K bodu c. 7/ 

Vlnarská 221 bytových jednotek - Smlouva o sdružení investoru a 
Mandátní smlouva o vykonávání správy domu, zajištování provozu domu a 
pozemku 

Ing. Kittner 
Tento bod je podobný, akorát se týká Vlnarské ul. 221, což je nová bytová výstavba. 

h l a s o v á n í  c .  19 -  pro 30, proti 0, zdržel se 0  - materiál byl prijat 

K bodu c. 8/ 

Souhlas se zrízením zástavního práva ke spoluvlastnickým podílum Mesta a 
Stavebního bytového družstva SPEKTRUM 

Ing. Kittner 
Opet bod, který jsme zde schvalovali již nekolikrát v souvislosti s družstevní výstavbou v lokalite 

Starý Harcov. 

h l a s o v á n í  c .  20 -  pro 30, proti 0, zdržel se 1  - materiál byl prijat 
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K bodu c. 10/ 

Zrízení Fondu pro podporu a rozvoj vzdelávání 

Ing. Kittner 
Materiál je pripravený již delší dobu, v duvodové zpráve je, že na jednání výboru dne 1. 9. již byl 

diskutován obsah statutu a jednacího rádu. Aby toto mohlo dostat podobu nejakých oficiálních 
materiálu, musí nejprve zastupitelstvo projevit svoji vuli, že takovýto fond si zrídit preje. Poté bude 
standardní cestou navržen, projednán a zastupitelstvem schválen jak statut fondu, tak i správní rada 
fondu a také pri schvalování rozpoctu na rok 2004 musíme urcit zdroje, ze kterých bude tento fond 
financován. Toto je první krok, kdy zastupitelstvo projeví svoji vuli zrídit další fond. 

h l a s o v á n í  c .  21 - pro 32, proti 0, zdržel se 0 - materiál byl prijat 

K bodu c. 10a/ 

Prijetí a poskytnutí daru – výsledek verejné sbírky v rámci akce Primátorský 
den solidarity, konané dne 27. 9. 2003  

Ing. Kittner 
Je zde výsledek sbírky a také návrh jejího rozdelení. V prípade schválení budou prostredky 

zarazeny do rozpoctu mesta, protože musí projít rozpoctem mesta.  

h l a s o v á n í  c .  22 - pro 32, proti 0, zdržel se 1 - materiál byl prijat 

K bodu c. 11/ 

Zpráva likvidátora státního podniku Silnice 

Ing. Kittner 
Je to výsledek nejakého dlouhého procesu. Blížíme se konci likvidace státního podniku. 

V materiálu je to popsáno. 

h l a s o v á n í  c .  23 - pro 32, proti 0, zdržel se 2  - materiál byl prijat 

K bodu c. 12/ 

Plnení usnesení zastupitelstva mesta za III. ctvrtletí 2003  

Ing. Kittner 
Vidíte, že posouváme hlavne podnety se zrízením územního plánu. Príprava tech materiálu je 

pomerne zdlouhavá, je jich hodne, pracuje se na nich. 

MUDr. Kolomá 
Jestliže mesto kupuje 100 % úcast na s. r. o. Sportovní areál Liberec, proc tato spolecnost ješte není 

evidovaná na internetových stránkách ministerstva financí?  

Ing. Kittner 
Já nevím, jestli spolecnost je, nebo není evidována, ale my tu spolecnost teprve kupujeme … 
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MUDr. Kolomá 
Mohli bychom dostat informace o této spolecnosti jako zastupitelé, abychom pak neschvalovali 

neco, co se nám treba nelíbí? Myslím si, že když mám zvedat ruku, tak bych mela vedet, na co ji 
zvedám. 

Ing. Kittner 
Tady již nemáte co schvalovat. Vy jste už úcast schválili. 

MUDr. Kolomá 
Ale já o té spolecnosti neco chci vedet.  

Ing. Kittner 
Samozrejme informaci dostanete, ale je to obsah dlouhého jednání na zastupitelstvu 2. 9. a nyní již 

probíhají jen veci, treba podepsat zápisy do obchodního rejstríku a tyto veci. Ten proces již beží, ale 
samozrejme, informaci dáme. 

h l a s o v á n í  c .  24 - pro 32, proti 0, zdržel se 2 - materiál byl prijat 

K bodu c. 13/ 

Zpráva o vyrízení podnetu, dotazu a pripomínek 

Ing. Kittner 
Co jsme zjistili, tam byla jediná vec, a to jsou ty pozemky. Predkládáme smlouvu tak, jak byla 

schválená. 

Ing. Morávek 
Chtel bych informovat, že k jednomu z bodu zítrejšího jednání financního výboru navrhnu, 

abychom dostali konecnou informaci o stavu vyrízení dlouholetých žádostí nekterých obcanu tohoto 
mesta o tzv. ekologický príspevek na prechod na ušlechtilá paliva. Byl jsem prítomen na našem 
ekonomickém úseku dokonce už pred mesícem, kdy tam prišly obcanky s tím, že to už žádají na nás 6 
let a nedostaly uspokojivou odpoved, dokonce nebyly jednoznacné odpovedi ani od ministerstva pro 
místní rozvoj, ani od ministerstva financí. Myslím si, že bychom meli vedet a znát jednoznacne, jestli 
tady máme my nejaké povinnosti z našeho rozpoctu, nebo jestli tato akce byla centrálne ukoncena. 

Ing. Kittner 
Dekuji, to zjistíme, já bych dal ted hlasovat k ukoncení bodu o vyrízení podnetu, dotazu a 

pripomínek. 

h l a s o v á n í  c .  25 - pro 30, proti 0, zdržel se 3  - materiál vzat na vedomí 

K bodu c. 14/ 

Informace, diskuse 

RNDr. Príkaský 
Chtel bych se zeptat, jak pokracuje kauza Lázne. Pred rokem to tady byla dost pretrásaná záležitost, 

pro hodne stran se to stalo predvolebním tématem a mám pocit, že ta kauza už nejak vyšumela. 
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Ing. Kittner 
Kauza Lázne pokracuje, ale není tak úplne v našich rukou. Stále máme zájem koupit Lázne, pan 

Veselka neustále jedná, ale vyhlášení prípadné dražby je na likvidátorovi, resp. správci konkurzní 
podstaty, a to my nejsme schopni nijak ovlivnit. Všude deklarujeme, že máme o Lázne zájem, máme 
na ne peníze v rozpoctu. Jakmile to bude možné, budeme se to snažit koupit. V tuto chvíli to ale 
neumíme nijak ovlivnit.  

D. Helšusová 
Chtela bych uvést na pravou míru nekteré veci, které me velmi mrzí. Ted, když tady není verejnost 

a mužeme o tom jednat bez emocí a to je nedorozumení, které vzniklo mezi kolegyní Pavlovou a 
pravdepodobne mezi výborem a mnou. Ráda bych to vysvetlila ostatním clenum zastupitelstva. Vcera 
na jednání predstavitelu klubu bylo zrejmé, že pan Ing. Hruša není vubec o té optimalizaci nebo o tom 
informován. Lépe receno, ptala jsem se ho, jestli jednal s paní Pavlovou, že tam mel dve 
predstavitelky jejich klubu na výboru. Ukázalo se, že neví, že nejde o to, že by se nacpala škola nám. 
Míru prímo do toho pavilonu, že by se tam nevešla atd. To se muže stát, že se nestihne sejít klub a že 
clenové výboru nejsou schopni prenést informace ostatním, protože nekdo se nezúcastní. Následne 
jsem se tady ptala kolegyn behem zacátku jednání, když hlasovali na tom výboru, že pan Ing. Hruša o 
tom príliš nevedel, takže jaký k tomu zaujímají postoj. Paní Pavlová mi rekla, že byly uvedeny v omyl, 
že se domnívala, že byla presvedcena, že ten materiál na výboru, že bylo receno, že bude predložen 
k verejné diskusi. Pak tedy vubec nerozumím, paní kolegyne, tomu, proc jste naopak verejnosti 
sdelila, že na výboru vám bylo receno, že ten materiál byl verejne diskutován s rodici a odbornou 
verejností, protože to je pro me ten nejzákladnejší problém, který ted mám a neumím mu porozumet. 
Protože si myslím, že tyto veci si mužeme ríkat prímo. 

MUDr. Krutský 
Chtel bych se trochu vrátit se svým osobním názorem, se kterým nechci polemizovat k celé té 

kauze školy. Já i další clenové, kterí hlasovali pro usnesení tak, jak bylo navrženo, celou tu záležitost 
velmi zkoumali. Zvažoval jsem všechny pro i proti, všechny ty argumenty, které jsou z jedné strany 
pochopitelné, z druhé strany logické a racionální. Proste ve mne vyústily v to, že jsem hlasoval tak, jak 
jsem hlasoval. Plne akceptuji a priznávám právo k jakémukoli nekoalicnímu seskupení, aby využilo 
této situace a neztotožnilo se s názorem koalicním. Rád bych pripomenul pamet, kdy mnozí z opozice 
volali po jakémsi smazání rozdílu mezi koalicí a opozicí. Kdy volali o to, aby to rozhodování bylo 
spolecné, aby se promítly ty názory tak ci onak nejakým spolecným zpusobem. Velmi dobre si na to 
vzpomínám. Chtel bych ríct, že mým názorem a to, co si z toho odnáším, je, že mnozí z clenu opozice 
využili té prirozené a zcela normální reakce tech obcanu, kterí zde byli k tomu, aby si prihráli svoji 
politickou polívcicku a pro mne je to jasným dukazem toho, že jakákoli spolupráce na ruzná témata 
proste možná není. Nemusím mít pravdu, je to muj názor. 

Ing. Pavlová 
Nechci nejak dlouho polemizovat s paní námestkyní, my si to vyríkáme ve školském výboru. My 

jsme ale opravdu byli informováni na výboru, že to bylo projednáno s temi školami, s rediteli. Paní 
kolegyne tady se prímo ptala a vyjádrila obavu, že sloucení tech zvláštních škol vyvolá problémy a vy 
jste nás ujistila, že to s rediteli je projednané. 

D. Helšusová 
Já jsem vám sdelila, že jsem s každou z reditelek soukrome mluvila a že reditelka ze školy 

Kašparova dokonce rekla, že podle žáku, kterí tam jsou už dávno, si myslí, že k necemu takovému už 
dávno musí dojít. Bylo tam ale také receno, že druhý den po projednání výborem ten materiál jde do 
rady, a pokud ho rada schválí, jde do zastupitelstva. Nevím, kde jste z toho usoudili, že ten materiál 
pujde do jakési hlasité mestské verejné diskuse. Krom toho, že my jsme se dostavili na nám. Míru, 
byli jsme tam, protože tam odtud zaznívaly nejsilnejší hlasy, já jsem tam nejprve i ve škole 
v Ružodole i na nám. Míru mluvila s pedagogickým sborem, následne na Mírovém nám. bylo svoláno 
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rodicovské sdružení. Na škole v Ružodole nás to teprve ceká a pujdeme tam zase. Absolvovali jsme 
tam tríhodinovou diskusi s rodici, kterí prišli dneska sem. 

Ing. Kittner 
Toto téma nelze udelat dobre. Všechno volání po jiných variantách, a nikdo nenavrhnul ani 

jedinou. Všichni víte, a je to jen otázkou osobní odvahy si priznat, že není žádná dobrá varianta. 
Jestliže máme kapacitu 9 tisíc žáku, znamená to príslušný pocet škol zavrít. Víme to všichni, 
uznáváme to všichni, na tom se shodnou i reditelé škol, kterí, když u toho není verejnost, po tom 
opatrení volají. Shoda koncí v okamžiku, kdy oznacíme kterou. A je naprosto libovolné, kterou školu 
oznacíme. V tom okamžiku veškerá shoda koncí a nedá se s tím nic delat. Predstava, že zavreme 
školu, zmeníme školu, presuneme ji za souhlasu tech, jichž se to týká, je nesmyslná. Bohužel, jenom 
tem, co toho využili, preji hodne úspechu, až my tady nebudeme a oni to budou muset také delat. Já se 
na to velmi teším. 

MUDr. Kolomá 
Chtela bych podotknout, reagovat na slova pana Dr. Krutského, že si myslím, že v solidní a slušné 

spolecnosti se lidé neliší podle politických stran, ale podle toho, co chtejí dokázat a kam se chtejí 
dostat. Myslím si, že tady jsme všichni na práci a ne na to, abychom se napadali za to, kdo ke které 
strane prísluší. Meli bychom si to vždy uvedomit a zachovávat urcitou formu slušnosti. Dekuji. 

Ing. Kittner 
Mohu mít otázku? Kdy pan Krutský nezachoval formu slušnosti?  

MUDr. Kolomá 
Já jsem reagovala na pana Ing. Krenka. K tomu mne nahrál Dr. Krutský, ale to byla reakce celkove.  

Ing. Hruša 
Mám dve veci. Za prvé si vyprošuji, aby paní námestkyne hodnotila moji pripravenost. Nejsem ani 

váš žák, ani clen vaší strany, takže príšte opatrne.  

Za druhé chápu, to bylo jedno z tech špatných rešení, takže jsem se tady zdržoval jakýchkoliv 
poznámek, si myslím, prestože jsem hlasoval proti, chápu, že to je na vás a vy máte s tím problémy 
vuci nám. 

Ing. Palouš 
Vždy jsem se domníval, i tak jako jsem to konzultoval s naším kolegou, který delá predsedu 

školského výboru pr i krajském zastupitelstvu a myslím si, že optimalizace znamená to, že když mám, 
dejme tomu, spádove vedle sebe blízko dve školy a jedna má treba nevyhovující jídelnu a obe tu 
kapacitu nemají naplnenou, že se ta nevyhovující zavre a žáci z jedné školy budou používat jídelnu 
druhou. To je jeden z príkladu optimalizace. Je mi jasné, že když rozhodneme zavrít nejakou školu, že 
ten, koho se to týká, pripomínky mít bude. Presto nejsem presvedcený v tomto prípade o tom, že to je 
tak, jak je to uvedeno v tom materiálu a at už ta škola v Ruprechticích nebo v Machníne to 
opodstatnení nemá. 

Ing. Kittner 
Presto jste nemel odvahu navrhnout jiné rešení, protože byste to byl vy, kdo oznacil tu jinou školu, 

kterou zavreme.  

D. Helšusová 
Myslím si, že pokud jsme slyšeli dobre to, co ríkal Dr. Gamba, takže ty cesty jsou nevyhnutelné.  

Druhé vec je, že at tady dneska hlasoval, kdo chtel, jak chtel, tak já bych chtela ríct, že se to týká 
nás všech. Prestože nekterí byli pro a nekterí proti a bude se nás to týkat všech dál.  
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Kolegovi Hrušovi chci ríct, že jsem ho ani nepeskovala, ani nenapomínala, jenom jsem si chtela 
vyjasnit ty informacní toky. Jinak chci ješte upozornit na to, co tu bylo zminováno, co jsem zapomnela 
v prvním príspevku a to je to, že ten materiál doznal ješte vcera zmen. Zmen doznal také proto, 
abychom vyšli vstríc tem rodicum, kterí se tady dneska hnevali, protože jejich obava, když se 
administrativne sloucí ty tri budovy, tak v této chvíli jsme opravdu ustoupili od administrativního 
sloucení tech trí budov.  

Co se týká tech zvláštních škol, rozdelení toho, aby byly samostatne, aby byla samostatne zvláštní, 
a ríkala jsem to vcera na klubech, a samostatne základní škola, došlo po konzultaci s reditelem 
pedagogicko-psychologické poradny, která byla provedena následne poté, když vám byl materiál 
odeslán. Tou studií a tím podkladem se všichni, kterí na ni pracovali, zabývali až do vcerejšího vecera, 
aby se zmírnilo všechno, co se dá, aby se našly cesty, které umenší problémy, které jsou s tím spojené. 

Ing. Vajner 
Chtel bych reagovat na to, co se tady za poslední dobu odehrálo, resp. odvcera. Když jsem se 

dozvedel o slovu optimalizace škol, tak mne tady MUDr. Kolomá volala, co si o tom myslím. Ríkal 
jsem, že jsem doted nemel v ruce materiály, nevím. Ale v principu jsem pro, tzn., byl jsem zásadne 
spíš pro, protože i logicky, že se nejaký rez, nebo neco musí dít. A není možné aby toto ..., proste tech 
20 - 25% žáku tady chybí a výhledove bude chybet.  

Precetl jsem si materiály a vcera jsem byl na klubech a trošku me zacalo mrzet to, že nikdo se 
nechce zabývat tím, co bude dál. Zarízneme tady nekolik škol, ale další alternativu už tady rešit 
nebudeme. Tzn., jak se tam budou dostávat žáci. My tady tem lidem nic nenabízíme, my jim tady 
prevedeme iks detí nekam a zbytek se nejak rozpustí. Když jsem se vcera ptal, jak vypadá 
demografické rozložení, v podstate spádovost, tak jsem se víceméne dozvedel, že je to v podstate 
syrové a že nemáme žádné porádné informace k tomu. Proto jsem chtel tuto vec oddálit, aby se o tom 
rozhodovalo za mesíc v klidu. Tady by se to emotivne pretrelo, spousta lidí, kterí tady byli, tak by 
odešli a príšte by neprišli. Ono by se nic nestalo, ale bylo by to pro ty obcany jakési uvážení. Ale to, že 
se to tady politicky hrnulo dopredu za každou cenu, bez ohledu na to … Já vám reknu treba rešení, ale 
nemohu ríct to, že zavreme jednu velkou a rozpustme ji do tech malých. To je jenom matematicky. A 
prijdeme na to, že nám budou treba pretékat, že ekonomicky to bylo všechno nejlepší. Vcera jsem se 
ptal, kde mám nejaké ekonomické podklady, kolik která škola stojí, nic takového jsem se nedozvedel. 
Kolik konkrétne která stojí, ptal jsem se na konkrétní sumu. V tomto materiálu není nic. Je nic 
neríkající. Vcera jsem ješte naznacoval to, že kdybychom rozrastrovali Liberec do nejakých ctvercu a 
rozkopírovali jsme to 25krát a dali to tem školám vyplnit, odkud jim deti dojíždejí, tak máme velmi 
dobrou statistiku k tomu, abychom kvalifikovane mohli rozhodnout o tom, jak se budou tyto deti 
dopravovat do škol. Je spousta vecí, které by šlo rozumným zpusobem rešit a ne to politicky hrnout 
pred sebou. Nemá to nic spolecného s tím, kdo je z kterého klubu a je to o uvážení jednotlivých lidí. 
V principu je to potreba rešit, v dlouhodobém hledisku ješte více. Ale tato koncepce tady opravdu 
chybí. Dopredu se tady vedelo, jak se bude hlasovat. Vcera tady bylo receno, že náš klub bude 
jednoznacne pro – vždyt to je politická záležitost, nemá smysl to komentovat. 

Ing. Kittner 
Já se domnívám, že jestli neco nezaznelo z vašich úst vcera na klubech, tak to je žádost o odložení.  

Ing. Vajner 
To navrhoval nekdo jiný. 

PhDr. Václavík 
Už jsem k tomuto materiálu rekl hodne. I ve ctvrtek pred temi rodici jsme si museli odestát my tri 

palbu, která tam byla. Pro me ta situace je trochu prekvapivá z mnoha hledisek. Mám pocit, že v tomto 
státe všichni rozumí školství, všichni presne vedí, co školy potrebují. Bez ohledu na to, jaké mají nebo 
nemají vstupní informace. Jsem nemile prekvapen a chápu, že rodice budou se chovat emocionálne a 
budou zduraznovat nekteré veci. Zaráží me, že my zastupitelé, kterí bychom se meli chovat trošku 
jinak, máme k dispozici materiály, poprípade pokud víme, že nám neco schází, tak máme právo si ty 
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veci vyžádat, se takto nechováme. Válcujeme to na poslední chvíli v mnoha vecech  a jen chci znovu 
pripomenout techniku, která tady probehla. Paní Helšusová rekla, že problematikou optimalizace jsme 
se zacali zabývat v lednu. V lednu se zacaly shromaždovat první informace technického rázu, 
pasportizace, ekonomické výhledy atd.  

Druhá vec, která byla, že mesto si zadalo studii. Ta nemela rešit optimalizaci, mela být podkladem, 
který mel rešit minimálne dve hlavní veci a to byly demografické záležitosti. Kdybyste si, pane 
inženýre, prostudoval neco jiného než ty mapy, které mají spíše didaktický charakter a podíval se do 
dvou tech variant, tak víte, že se skutecne zvažuje spádovost, resp. clení se území mesta do nekolika 
souvislých celku, logicky do sebe spadajících celku. Že se nezvažuje demografický výhled v celém 
Liberci, ale v jednotlivých cástech zvlášt, že nekolikrát je v tech variantách psáno, že je potreba 
pristupovat k tomu diferencovane s ohledem na Liberec. Tady z toho hlediska informace byly a presto 
v tech lokalitách, o kterých my se bavíme, tam k tomu poklesu dojde.  

Tady se neustále ohánelo spádovostí, nespádovostí. Spádovost je vec, která je daná administrativne. 
Spousta tech detí, které dnes dojíždí do spousty spádových škol, logicky patrí nekam jinam. My 
mužeme nastavit jinak školské okrsky. Další vec, kterou je potreba zmínit, ono není tak jednoduché 
zavrít velkou školu a rozprášit ji. Deti musíte nekam dát. Pro me jako pedagoga je nejlepší rešení, 
když presouváte celou trídu, celou školu. Nejhorší, co mužete udelat, je to, že celou tu trídu rozstrelíte. 
Já neríkám a nikdy jsem to neríkal, že presun té školy do jiného pavilonu bude znamenat zachování té 
školy v té podobe, jaká dneska je. Ale z tech špatných variant je to ta varianta nejlepší. Mrzí me, že 
spousta vecí se politizuje a že se dopredu informace nezjištují. Ty informace jste dopredu meli, byla 
možnost si je doplnit. Nestalo se tak, je mi to líto, i když na druhou stranu chápu, že to je docela 
vdecný politický boj. Toto je jedna z vecí, kdybychom se meli chovat vecne. 

Ing. Vajner 
Nemel jsem tušení o další diplomové práci mimo toho, co jsme dostali do schránek. Kdyby nekdo 

rekl, treba máte tady … Kdo z vás to videl, cetl? To je tento materiál, my se bavíme o jiném materiálu, 
který údajne tady mel být v predstihu. 

PhDr. Václavík 
Pane inženýre, to je stejný problém jako u CSSD. Vy máte ve výboru svého zástupce. Je mi líto, že 

s ním nekomunikujete. 

Ing. Vajner 
Možná ani netušil, že ten materiál, jestli on ho má, možná ani netušil, že my ho nemáme. Tady bylo 

receno, že to dostali všichni predstavitelé klubu. Patrne nekde se vloudila chyba. 

JUDr. Vondruška 
Zarazilo me tu, vzájemne se obvinujeme z politizování, vzájemne se na druhou stranu chápeme, 

kdo by tu situaci, jak využil, nevyužil. Jsme v urcitém objetí politiky a ta nám vymezuje nejaké 
mantinely. Byl bych rád, kdybychom do toho netahali neco víc, než je nutné tady v rekci na pana 
MUDr. Krutského, prípadne na pana námestka Krenka. Uvedomte si jednu vec. Kdyby dopadlo jen 
trochu to proroctví, co tady pronesl jeden z tech odcházejících, že muže se stát, že tady budete sedet vy 
tri a jinak samí komunisté. Osobne tomu neverím, že by to bylo až tak drastické, ale nicméne v tech 
intencích by se mohlo svého casu ledacos odehrát, tak my, co tu sedíme dlouhé období, víme, že 
radnicní koalice nastavila urcité investice nebo smery, které jsou opravdu nevratné. A kdyby tu vládl 
sám Belzebub, natož pak komunisté, tak s nimi nehne, on v nich musí pokracovat. Pak vy jako opozice 
si predstavte, v jaké budete situaci, kdybyste meli hlasovat proti svým vlastním výplodum. Jinak byste 
museli hlasovat s temi komunisty. Ono je to obousecné a ta spolupráce té koalice a opozice není vždy 
jen o tom, že opozice bude souhlasit s koalicí, ale prece jenom v nekterých tech projevech bychom 
meli uznávat jeden druhého natolik, abychom se ušetrili zbytecných výroku, protože me také napadly 
více ci méne vtipné repliky. Bylo by to pro pobavení verejnosti, novináru, ale zbytecne by to 
nevnášelo do spolupráce, která tu chte nechte, jak jsem predeslal, bude muset v budoucnosti být, nic 
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dobrého. Nechci mentorovat, ale prece jen povznesme se nekdy nad necím, co jsme nemysleli až tak, 
jak bylo receno. Budme velkorysí. Dekuji.  

Ing. Krenk 
Mám zásadní reakci na ten názor, že dnešním rozhodnutím jsme do neceho rízli a tím to pro nás 

koncí. To nemá objektivní reflexy ani v minulosti. Zaznelo to tady nekolikrát a já bych zduraznil, že 
to, co tady zastupitelstvo dneska projednávalo, a z mého pohledu zaplatpánbuh, schválilo, je 
výsledkem práce mnoha desítek lidí a rekl bych, že je to výsledek práce nekolika let, analytických 
materiálu, schranování podkladu apod. Stejne tak to nemá reflexy ani do budoucnosti, protože já 
nejenom jako zastupitel, ale hlavne jako clen vedení tohoto mesta vím, že tímto ta práce zacíná. 
Myslím si, že nereknu nic tajného, když vyjádrím náš názor, který jsme meli jako predstavitelé strany, 
co se týce razantnosti startu té reformy. Naše predstavy byly trochu radikálnejší a nakonec práve po 
mnoha diskusích jsme zvolili tuto variantu. Úcastnit se toho procesu, a to je, rekl bych, druhá cást, 
kterou bych chtel zduraznit, mohl kdokoliv. Koneckoncu, když jsme v tomto zastupitelstvu 
ustanovovali školský výbor, tak základní argument, se kterým jsme souhlasili v prurezu celým 
zastupitelstvem, bylo, že nás ceká obrovská práce práve na optimalizaci škol. A protože nechceme, 
aby zustalo zastupitelstvo odtrženo od rady a chteli jsme do toho zatáhnout v podstate celé politické 
spektrum, tak proto se ten školský výbor dával dohromady. A proto také ta stežejní práce, 
argumentace a vysvetlování probíhala pres školský výbor tak, jak byla organizována, což si myslím, 
že je dobre a hlavne chtel bych apelovat na to, aby ten školský výbor dál spolupracoval, at už lépe 
nebo hure, jak s radou, tak s príslušnými úredníky, protože ta práce pro nás teprve zacíná.  

Nechci tady zbytecne polemizovat na téma, jestli jsme vcera hovorili nebo nehovorili o tom, že 
jsme pripraveni delat zásadní zmeny i v síti MHD. Máme pripraven projekt dokonce ve spolupráci se 
svetovým  výrobcem autobusu na téma školních busu, což by byl pilotní projekt v republice. To jsou 
všechno veci, o kterých jsem mluvil, a nevím, co si mám myslet o tom, když v rámci politické diskuse 
tady se potom tyto veci popírají nebo neuvádejí. Myslím si, že je potreba takto se k tomu stavet a 
k tem narážkám na to politizování, myslím si, že je obcas potreba si pripomenout, jaká je realita a 
nestydet se za to, co v minulosti kdo hlásal a dával dohromady. 

Ing. Kocárková 
Už se mi nechce opakovat znovu to, co jsem ríkala v diskusi kolem tech císel financování škol. 

V reakci na pana Ing. Vajnera se nemohu tomu ubránit. Už nevím, jak podrobneji bychom meli 
rozpocet pripravovat. My máme rozpocet rozpitvaný na každou jednotlivou školu. Všichni ho znáte a 
máte ho. Takže to, že neznáme financování techto jednotlivých objektu, proste není pravda.  

Ing. Vajner 
Netvrdím, že není možné vycíst, kolik stojí která škola rocne. Ale tam chybí, jaký je její soucasný 

hospodárský stav. Kolik bylo nainvestováno, jaké jsou potreby, jaké jsou zámery s nejakým výhledem. 
Tzn., že jestli mám doma starý barák a vím, že dnes mi slouží, jeho údržba stojí nejaké peníze, ale 
vím, že do nej budu muset tolik a tolik nainvestovat, pak je treba lepší se ho zbavit nebo naopak. Tento 
rozbor tam jednoduše chybí a toto je úplne základní vec pro další rozhodování, jestli se neceho chci 
zbavit nebo ne. 

Ing. Kittner 
Pane inženýre, musím opet ríct a najdeme to v zápisech zastupitelstva, kdy jsem nekolikrát 

upozornoval, že existuje materiál Pasportizace škol a školských zarízení. Je k dispozici na technickém 
odboru, jenom jste si ho nevyžádal.  

MUDr. Kolomá 
Všichni jsme se tady shodli na tom, že jsme dost casto v casové tísni, chtela bych požádat, jestli by 

bylo možno pripravit materiály na jednání zastupitelstva místo ve stredu už v pondelí. Tím pádem 
bychom meli dost casu si to precíst a event. si nekteré veci i overit a nedopadlo by to tak, jak to 
vypadá ted. 
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Ing. Kittner 
Nebylo, protože druhá rada casto bývá týden pred zastupitelstvem. To bychom potom automaticky 

predpokládali, že veci z druhé rady se budou zpoždovat o mesíc.  

MUDr. Kolomá 
Tak by se to posunulo o mesíc, protože si myslím, že je lepší rozhodnout rádne a kvalifikovane než 

ukvapene. 

Ing. Kittner 
Mužeme to delat, je to zmena i jednacího rádu a podobných vecí. Mužeme se na tom dohodnout. 

Bude to fungovat do první žádosti o urychlení. 

MUDr. Richter 
Predevším souhlasím s MUDr. Krutským, co tady rekl o polarizaci mezi námi. Já ten pocit mám 

také takový. Mám pocit v poslední dobe, že se blíží volby a že mnohé strany si tady zacínají volební 
kampan. Dneska jsme toho byli svedky. Pan JUDr. Vondruška by rád, abychom byli velkorysí. To, co 
jste tady predvedli s temi rodici behem tech ctyr hodin, to proste velkorysost žádná nebyla. Vy jste 
normálne zneužili neštestí tech lidí. Také jsem mel težké rozhodování a chápu, jak tem lidem bylo a 
dovedu si predstavit, že jim to zpusobuje velké obtíže. Vy jste se v tech jejich ranách tady pekne 
porýpali s tím, že ten úcet za to zaplatíme my. Takto to chápu. Ty opakované výstupy, opakování vecí, 
reagování na tu jejich bolest, to jsem bral jako nefér hru, to co jste tady predvádeli. Velký problém 
jsem mel, když tady vystoupila paní ucitelka Slavíková a povídala o tradici té školy, o výtvarnictví, o 
pecích. Také jsem mel problém, ale vsadil jsem na odborníky, vsadil jsem na to, že to sestavovali lidé, 
kterí té práci rozumí, vsadil jsem na RNDr. Gambu a verím tomu, že ta optimalizace bude vždy 
bolestivá a že se nejspíš udává správným smerem, když to dávají dohromady lidé, kterí tomu rozumí. 
Co tady rekl pan Ing. Vajner, nevím, jestli jste cetl ten slabý materiál, který jsme dostali do 
zastupitelstva, máte tam mzdové a provozní náklady všech škol. Myslím si, že kdybyste to peclive 
studoval, že byste byl možná pak o neco moudrejší.  

A ješte k tomu politickému hrnutí. Nemyslím si, že by v Ruprechticích nebydlel ani jeden volic 
DRS, myslím si, že to rozložení tech lidí je rovnomerné. Když budu neco politicky hrnout, tak to budu 
hrnout smerem tam, kde mi to bude prospívat. A ne tak, že odstrelím, podle vás, jednu ctvrt, kde je to 
rozložení volicu treba zrovna v náš prospech. Mezi temi rodici jsem poznal plno príznivcu a plno 
známých a presto jsem pro zrušení té školy. Presto jsem pro to zvedl ruku, i když jsem byl první, kdo 
tady dostal sodu od tech rodicu. Dekuji vám za to, co jste tady predvedli a znovu opakuji, souhlasím 
s tím, co tady rekl MUDr. Krutský.  

Ing. Hruša 
Znovu se ohrazuji, aby nás tady kolegové z jiné strany hodnotili, jak nejsme pripraveni, to 

zodpovídáme jiným lidem, ne jim, takže to je naše vec. Pokud jde o tu prípravu, me tady fascinoval 
jeden okamžik. Tady zaznela v prvních vstupech veta v tom smyslu, že Dr. Píša coby reditel 
pedagogické poradny tu zprávu videl a ríkal, že se má urychlene vyrídit. Bylo to v takovém kontextu, 
že s tím souhlasí. Pak vystoupí dve jeho zamestnankyne, pokud tam u nej delají, úplne opacne. 
Zkusme se nad tím zamyslet. Já jsem jenom laik v oblasti psychologie. Je to otázka príprava této akce. 

RNDr. Príkaský 
Chtel jsem reagovat na tu druhou poznámku pana PhDr. Václavíka. U té první jsem to velkoryse 

prešel, ale už mi to proste nedalo. Myslím si, že jakým zpusobem si rešíme problémy v sociální 
demokracii, je naše vnitrní záležitost. Já treba s klubem nemusím vubec komunikovat. Jestliže máme 
takovýto fascikl materiálu, který prejdeme v bloku a pak je  tady problém, který tady rešíme 3,5 - 4 
hodiny, tak si myslím, že to je šetrení na nesprávném míste, protože udelat pro všechny zastupitele 
kopii tady té studie, si myslím, není žádný problém, a proto bych se primlouval, jestliže budeme 
propríšte ocekávat takovýto závažný problém, o kterém bude diskuse, aby to dostali všichni 
zastupitelé do schránky.  
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Mgr. Kalous 
Mám jenom technickou poznámku k tomu predávání materiálu. Ty materiály v okamžiku, kdy jsme 

je obdrželi, tak šly do výboru, poté radním a zastupitelum všem do schránky s tím, že jsme, 
priznávám, reagovali na poslední chvíli a zjistili jsme, že cca 4 zastupitelé si vyzvedli ze schránky své 
materiály a tem paní Zuzana Jadrná telefonovala domu a hovorila s nimi. Takže my jsme meli zato, že 
všichni zastupitelé ty studie i s temi grafy mají dokonce i v barevné verzi. Nejsem si vedom toho, že 
by nekdo ten materiál nemel ve schránce, nebo že by ho posléze v tech 4 prípadech, a ted nedokážu 
vyjmenovat, že by to nekdo nedostal. Muselo dojít k nejakému pochybení, nevím v jakém okamžiku.  

JUDr. Vondruška 
Mne se prvne stalo, že jsem tak pozde vyzvedával, ale bylo to v pondelí odpoledne, nebo 

v poledne. Pozdeji to snad ani nelze, a presto jsem tam ty materiály nemel, jestliže jsem tam byl 
v pondelí ve dvanáct … 

Ing. Kittner 
To musíme prošetrit, já nevím. Já jsem žil v domnení, že všichni tu studii dostali, byl to muj príkaz 

a já v tuto chvíli nevím. Nezlobte se, prosím vás, musím to vyšetrit, já jsem se to dozvedel tady, že jste 
ji nemeli. Já jsem predpokládal, že ji máte, já to neumím overit, protože já materiály do schránky 
nedostávám, tak jsem to nezjistil. My to zjistíme a já se to pokusím se nejak uvést. 

Dámy a pánové já vám dekuji a teším se presto všechno za mesíc na shledanou. 
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