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Z Á P I S  

Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 

MĚSTA LIBEREC, 

 KONANÉHO DNE 27. 11. 2014 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 11 

 

I. část 

 

K bodu č. 1 
Zahájení 

Mgr. M. Rosenbergová 
Zahajuji dnešní zasedání a omlouvám se za malé zdržení, máme nějaké technické problémy. Pokud 

by se nám to nepodařilo včas odstranit, tak budeme hlasovat postaru, ručně. Ale snad se to podaří. 
V souladu s ustanovením §91 zákona č. 128/2000, o obcích, zahajuji ustavující zasedání Zastupitelstva 
města Liberec zvoleného ve dnech 10. a 11. října roku 2014. Vítám všechny zvolené členy 
zastupitelstva a přítomné hosty. Zasedáním bylo svoláno dosavadním primátorem města řádně a včas 
v souladu s ustanovením §91 a §93 zákona o obcích. V souladu s ustanovením §91 odst. 1, zákona o 
obcích, budu jako dosavadní primátorka předsedat zasedání do doby než bude zvolen nový primátor. 
Bod č. 7 dnešního jednání je vyhrazen pro všeobecnou diskusi. Občané se však mohou vyjádřit ke 
všem projednávaným bodům.  

Dovoluji si upozornit, že na zasedání zastupitelstva může vystoupit občan, který má trvalé bydliště 
v Liberci nebo na území města vlastní nemovitost. Pokud má někdo z přítomných zájem vystoupit na 
zasedání, je třeba přihlásit se u stolku u dveří a prokázat se dokladem totožnosti, popřípadě výpisem 
z katastru nemovitostí. Hovoří se u řečnického pultu po mé pravé ruce a upozorňuji, že maximální 
délka příspěvku činí 3 minuty. Po uplynutí tohoto časového limitu zazní zvukový signál, pokud 
vystupující nebude respektovat tento zvukový signál, a svůj příspěvek neukončí, může mu být vypnut 
mikrofon.  

Upozorňuji, že z dnešního zasedání zastupitelstva města je statickou kamerou digitálně pořizován 
obrazový a zvukový záznam zasedání, který je živě přenášen na webové stránky města Liberce. 
Veřejnost tedy může sledovat přenos tohoto zasedání také na internetu, kde je každému volně 
přístupný. Přejdu k bodu č. 2. 

 

K bodu č. 2 

Zpráva registračního úřadu o výsledku voleb do Zastupitelstva města 
Liberec  

Mgr. M. Rosenbergová 
Požádám vedoucí odboru správního a živnostenského paní Mgr. Jitku Štíchovou, která měla na 

starosti zajištění úkolu registračního úřadu, aby přednesla Zprávu registračního úřadu o výsledku 
komunálních voleb na území statutárního města Liberec. 
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Mgr. Jitka Štíchová, vedoucí odboru správního a živnostenského, MML 
Vážená paní primátorko, vážení zastupitelé, dámy a pánové. Volby do zastupitelstev obcí se dle 

rozhodnutí prezidenta republiky ze dne 20. června 2014 uskutečnily ve dnech 10. a 11. října 2014. Ve 
volbách do zastupitelstva statutárního města Liberec byly podle výsledků převzatých od okrskových 
volebních komisí zjištěny výsledky voleb za město Liberec takto: celkový počet volebních okrsků: 87, 
počet okrskových volebních komisí, které předaly výsledek hlasování: 87, počet volebních obvodů: 1, 
celkový počet osob zapsaných ve výpisech ze seznamu voličů a jejich dodatků: 80.577, celkový počet 
voličů, kterým byly vydány úřední obálky: 28.752, a celkový počet odevzdaných úředních obálek: 
28.748. Mandát vznikl zvolením těmto zastupitelům:  

Volební strana č. 2: ČSSD – paní Mgr. Martina Rosenbergová, pan MUDr. Jan Mečl, pan Jan 
Čmuchálek, pan Jiří Suchánek.  

Volební strana č. 3: SLK – pan Mgr. Jiří Šolc, pan RNDr. Michal Hron, pan Ing. Jaroslav 
Zámečník, CSc., paní Ing. Květa Vinklátová, pan Mgr. Jan Berki, pan doc. David Václavík, pan Mgr. 
Antonín Ferdan, pan Mgr. Jan Marek.  

Volební strana č. 4: Změna pro Liberec – paní Bc. Zuzana Kocumová, pan PhDr. Jaromír Baxa, 
pan Mgr. Jan Korytář, pan prof. Josef Šedlbauer, paní Ing. Karolína Hrbková, paní MUDr. Kateřina 
Absolonová, pan Mgr. Ondřej Petrovský, paní Mgr. Zuzana Tachovská, pan PhDr. Ivan Langr, paní 
Pavla Haidlová, pan Jiří Čeček, paní Ing. Marie Pavlová.  

Volební strana č. 8: TOP 09 – paní Mgr. Zora Machartová, pan MUDr. Peter Hromádka.  

Volební strana č. 11: KSČM – paní Mgr. Dana Lysáková, paní Mgr. Věra Skřivánková.  

Volební strana č. 12: ODS – pan Ing. Ondřej Červinka a pan MUDr. Jiří Chalupa.  

Volební strana č. 13: ANO 2011 – pan Tibor Batthyány, pan Ing. Filip Galnor, paní Ing. Radka 
Loučková Kotasová, pan Tomáš Kysela, paní Mgr. Libuše Vítová, pan Ing. Martin Čulík, pan Jakub 
Zobín, pan Zbyněk Šrámek, pan Ing. Pavel Šulc.  

Celkové výsledky voleb do zastupitelstev obcí byly oficiálně státní volební komisí vyhlášeny dne 
14. října 2014. V souladu s ustanovením §60 zákona č. 491/2001 Sb. o volbách do zastupitelstev obcí 
byla v zákonné lhůtě dne 24. října 2014 podána k místně příslušnému Krajskému soudu v Ústí nad 
Labem, pobočka v Liberci jedna stížnost a jeden návrh na neplatnost volby kandidátů týkající se voleb 
do Zastupitelstva statutárního města Liberec. Dále byla podána stížnost na volby do zastupitelstev obcí 
obecně, kde však Magistrát města Liberec nebyl účastníkem řízení. Oba návrhy byly Krajským 
soudem v Ústí nad Labem, pobočka Liberec, pravomocně zamítnuty. Poslední rozhodnutí ve věci 
nabylo právní moci dne 13. listopadu 2014, a od tohoto data počíná lhůta pro svolání ustavující 
zasedání zastupitelstva. Ke svolání zasedání musí dojít nejpozději 7. den po nabyté právní moci 
rozhodnutí soudu a ustavující zasedání se musí konat do 15 dnů ode dne právní moci rozhodnutí 
soudu. Děkuji vám za pozornost. 

K bodu č. 3  

Představení členů zastupitelstva města a složení slibu  

Mgr. M. Rosenbergová 
Já děkuji paní Mgr. Štíchové a podle ustanovení §69 zákona o obcích nyní přistoupíme ke složení 

slibu členů zastupitelstva města. Pro akt složení slibu bude tento postup: po přednesení slibu na 
vyzvání přistoupíte v abecedním pořadí k řečnickému pultu, slib složíte pronesením slova „slibuji“ a 
podpisem na archu umístěném vedle pultu. Žádám přítomné, aby povstali.  
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Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat 
svědomitě, v zájmu města a jeho občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky. Děkuji.  

Mgr. Štíchová 
Prosím paní Mgr. Martinu Rosenbergovou, aby jako první složila slib člena Zastupitelstva 

statutárního města Liberec.  

(Poté přichází v abecedním pořadí jednotliví členové nově vzniklého Zastupitelstva města Liberec, 
s výjimkou nepřítomného MUDr. Petera Hromádky,  k řečnickému pultu a pronesením slova: „slibuji“ 
a svým podpisem stvrzují platnost předneseného slibu stávající paní primátorce.)  

Mgr. M. Rosenbergová 
Děkuji Mgr. Štíchové za spolupráci a všem členům zastupitelstva přeji hodně úspěchů v jejich 

odpovědné práci. Přistoupíme k části II., k té pracovní části. Připomínka? Pan kolega Batthyány? 

T. Batthyány 
Paní primátorko, asi nedopatřením jeden ze zastupitelů nesložil slib. 

Mgr. M. Rosenbergová 
To se omlouvám. Přehlédla jsem ho. Takže poprosím pana Ing. Pavla Šulce. (Ing. Šulc v tuto chvíli 

skládá dodatečně slib). 

 

II. část 

K bodu č. 1  

Schválení programu zasedání; určení ověřovatelů a zapisovatele zápisu  

Mgr. M. Rosenbergová 
Teď už máme opravdu všechny zastupitele. Podle prezenční listiny bylo pozváno 39 členů 

zastupitelstva města, z nichž je přítomno 38, což je nadpoloviční většina členů zastupitelstva a jednání 
je tedy usnášeníschopné. Ze zasedání se omluvil MUDr. Hromádka. Na stole mezi informačními 
materiály naleznete návod pro obsluhu hlasovacího zařízení. S dovolením jej ve stručnosti zopakuji. 
Začátek a konec hlasování je oznámen zvukovým signálem. Pro vyjádření své volby zhruba 2 sekundy 
přidržíte příslušné tlačítko pro, proti nebo zdržel se. Pokud budete své rozhodnutí chtít změnit, 
podržíte nově zvolené tlačítko, pokud nestisknete tlačítko žádné, je tím vyjádřena nepřítomnost při 
hlasování. Pokud se chcete přihlásit do diskuse, stiskněte tlačítko pro. Stisknutím tlačítka proti, se 
z diskuse odhlásíte. Pokud byste měli technické problémy, prosím přihlaste se, jsou zde připraveni 
pracovníci z technického zázemí. Hovoříme na mikrofon, abychom příspěvek měli také na zvukovém 
záznamu zasedání. Mikrofon je třeba nejdříve aktivovat tlačítkem. Vystoupení by nemělo přesáhnout 
délku tří minut. Program dnešního zasedání jste obdrželi na pozvánkách, zeptám se, má-li někdo 
nějakou připomínku k programu? Není tomu tak. Pan RNDr. Hron. 

RNDr. Hron 
Já si dovoluji navrhnout změnu programu v tom, že by bod 3) a bod 4) se přehodil. Myslím si, že 

volba primátora a její výsledek, by mohl ovlivnit potom návrh na usnesení v bodě 3), tak abychom ho 
nemuseli pak vzápětí revokovat, pokud bychom ho přijali předtím. 

Mgr. M. Rosenbergová 
Děkuji za připomínku. 
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Mgr. Korytář 
Já nepředpokládám žádná dneska překvapení, tak si myslím, že program můžeme nechat tak, jak je, 

alespoň za Změnu pro Liberec.  

Mgr. M. Rosenbergová 
Tak ještě někdo má nějakou připomínku? Není tomu tak. Zeptám se, pane doktore, je to váš 

protinávrh? Mám nechat o něm hlasovat?  

RNDr. Hron 
Je to. 

Mgr. M. Rosenbergová 
Je to protinávrh. V tom případě budeme hlasovat. Kdo je pro protinávrh pana RNDr. Hrona, aby se 

přehodily body 3 a 4.  

Hlasování č .  1 -  pro -  16,  proti  -  11,  zdržel  se – 10,  návrh nebyl př i jat .  

Mgr. M. Rosenbergová 
Pojedeme tedy podle programu, jak je navržen a já o něm dám hlasovat. Kdo je pro program tak, 

jak byl navržen původně? 

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

Mgr. M. Rosenbergová 
Zeptám se, jestli pan Kysela nehlasoval, nebo mu nefunguje hlasovací zařízení? Tak to zkusíme 

příště. Zapisovatelkou dnešního jednání navrhuji Zuzanu Škodovou, pracovnici organizačního 
oddělení. Máte někdo jiný návrh? Pokud ne, nechám o tomto návrhu hlasovat.  

Hlasování č .  3 -  pro -  38,  proti  -  0,  zdržel  se – 0,  návrh byl  př i jat .  

Mgr. M. Rosenbergová 
Zapisovatelkou dnešního zasedání je tímto schválena slečna Zuzana Škodová, a to 38 hlasy. Za 

ověřovatele zápisu v souladu se zákonem o obcích navrhuji Mgr. Jiřího Šolce a Ing. Karolínu 
Hrbkovou. Máte někdo jiný návrh? Pokud ne, nechám o tomto návrhu hlasovat.  

Hlasování č .  4 -  pro -  37,  proti  -  0,  zdržel  se – 1,  návrh byl  př i jat .  

Zastupitelstvo města př i jalo usnesení č .  274/2014. 

Mgr. M. Rosenbergová 
Ověřovatelé byli schváleni 37 hlasy. Na stole máte předložený dosud platný Jednací řád 

Zastupitelstva města Liberec a Volební řád pro volbu orgánů města Liberec, který byl schválen 
usnesením č. 196/06 na ustavujícím zasedání zastupitelstva města dne 2. listopadu 2006. Oba řády jste 
dostali předem k dispozici. Máte někdo návrh na změnu způsobu hlasování nebo na nějakou úpravu 
jednacího či volebního řádu?  

T. Batthyány 
Velice se omlouvám, je to moje premiéra. Já mám drobný návrh na změnu jednacího řádu. 

V článku 5, odst. 18 se hovoří, že veřejnost, která není pro účely této směrnice definována jako občan 
podle čl. 6, bod 14 atd. je to v podstatě jenom překlep, má tam být čl. 5, nikoliv čl. 6, stejně tak 
později nepřístojné chování veřejnosti se obdobně použije čl. 6, odst. 17. Má to být čl. 5. 
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Mgr. M. Rosenbergová 
Děkujeme za připomínky. Pokud nejsou žádné další, budeme postupovat podle platného jednacího 

řádu a přejdeme rovnou bez hlasování k dalšímu bodu. 

 

K bodu č. 2  

Zřízení volební komise a návrhové komise a schválení jejích členů a 
předsedy 

Mgr. M. Rosenbergová 
Úkolem této komise je zajistit volby dle volebního řádu a zrekapitulovat usnesení zastupitelstva 

vzešlé z voleb na tomto zasedání. Každý zastupitelský klub si může navrhnout do komise jednoho 
zástupce. Já jsem vás již obešla a nyní vám tedy řeknu vaše návrhy. Změna pro Liberec – Mgr. 
Petrovský. SLK – pan Antonín Ferdan. Hnutí ANO – Mgr. Vítová. TOP 09 – Mgr. Machartová. ČSSD 
– pan Jan Čmuchálek. ODS – Ing. Červinka. KSČM – Mgr. Skřivánková. Zároveň navrhuji, aby se 
předsedou volební a návrhové komise stala Mgr. Skřivánková. Pokud nejsou jiné návrhy, nechám 
hlasovat o zřízení volební komise v tomto složení.   

Hlasování č .  5 -  pro -  36,  proti  -  0,  zdržel  se – 2,  návrh byl  př i jat .  

Ustanovení volební komise bylo schváleno. Nyní ještě jednou budeme hlasovat o předsedovi 
volební komise. Navržena byla Mgr. Skřivánková.  

Hlasování č .  6 -  pro -  37,  proti  -  0,  zdržel  se – 1,  návrh byl  př i jat .  

Zastupitelstvo města př i jalo usnesení č .  275/2014. 

Předsedou volební komise byla schválena Mgr. Skřivánková. Nyní přejdeme k bodu č. 3 

 

K bodu č. 3  

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

Mgr. M. Rosenbergová 
Nyní je třeba stanovit počet členů rady města, počet dlouhodobě uvolněných členů zastupitelstva, 

určit jejich funkce včetně určení náměstků primátora, který zastupuje primátora v době nepřítomnosti. 
Nejdříve přistoupíme ke stanovení počtu členů rady města. Podle ustanovení §99, odst. 3, zákona č. 
128/2000 Sb., zákona o obcích, počet členů rady je nejméně 5, nejvýše 11, přičemž počet členů rady je 
lichý. Mám tady jeden návrh od hnutí ANO, a to aby počet členů rady bylo 9 členů. Je nějaký jiný 
návrh?  

RNDr. Hron 
Já navrhuji počet členů rady 11.  



 6

 
 
Mgr. M. Rosenbergová 

Nejprve tedy budeme hlasovat o tomto protinávrhu. Kdo je, prosím, pro protinávrh pana RNDr. 
Hrona, aby rady měla 11 členů? 

Hlasování č .  7 -  pro -  10,  proti  -  11,  zdržel  se – 11,  návrh nebyl př i jat .  

Mgr. M. Rosenbergová 
Návrh nebyl přijat. Budeme hlasovat o původním návrhu, aby rada byla devítičlenná. Budeme 

hlasovat, 9 členů. 

Hlasování č .  8 -  pro -  28,  proti  -  4,  zdržel  se – 6,  návrh byl  př i jat .  

Mgr. M. Rosenbergová 
Navržený počet členů rady města byl schválen 28 hlasy. V souladu s ustanovením §99, odst. 3 

zákona 128/2000 Sb. bychom měli stanovit pro následující volební období počet členů zastupitelstva 
města dlouhodobě uvolněných pro své funkce. Mám tady návrh hnutí ANO na počet členů 5 a to 
primátor a 4 náměstci. Je nějaký jiný návrh? Není tomu tak, budeme tedy hlasovat o tomto návrhu.  

Hlasování č .  9 -  pro -  35,  proti  -  0,  zdržel  se – 3,  návrh byl  př i jat .  

Mgr. M. Rosenbergová 
Návrh byl přijat 35 hlasy. Nyní je třeba v souladu s ustanovením §99, odst. 3 zákona č. 128/2000 

Sb. stanovit počet náměstků primátora města a určit jejich funkce. Mám tady jeden návrh hnutí ANO, 
a to je náměstek pro ekonomiku, rozvoj a dotace, druhý náměstek pro technickou správu majetku 
města, třetí náměstek pro územní plánování, veřejnou zeleň a životní prostředí, čtvrtý náměstek pro 
školství, kulturu, sociální věci a cestovní ruch. Zeptám se, je-li jiný návrh? 

Mgr. Korytář 
Já bych jenom, věřím, že se s předkladatelem shodneme, navrhl do toho jednoho náměstka ke slovu 

rozvoj dát strategický. Tam jenom drobná chyba. 

Mgr. M. Rosenbergová 
Přehlédla jsem, je tam strategický rozvoj. Je nějaký jiný návrh? Není tomu tak, můžeme tedy 

hlasovat.  

Hlasování č .  10 -  pro -  30,  proti  -  0,  zdržel  se – 8,  návrh byl  př i jat .  

Mgr. M. Rosenbergová 
V souladu s ustanovením §104, odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. je třeba stanovit náměstka, který 

zastupuje primátora města v době jeho nepřítomnosti. Mám tady návrh hnutí ANO, aby tímto 
náměstkem byl náměstek pro ekonomiku, strategický rozvoj a dotace. Je jiný návrh? Není. 

Hlasování č .  11 – pro -  32,  proti  -  0,  zdržel  se -  6,  návrh byl  př i jat .  

Zastupitelstvo města př i jalo usnesení č .  276/2014. 

Mgr. M. Rosenbergová 
Vážené dámy, vážení pánové, přistoupíme k dalšímu bodu jednání, a sice k volbě orgánů města. 

Nejdříve to bude volba primátora města. 
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K bodu č. 4  

Volba primátora  

Mgr. M. Rosenbergová 
Nejdříve se zeptám, máme-li přihlášeného do diskuse někoho z řad občanů? Nemáme, takže 

přistoupíme k volbě primátora města. Na stůl jste obdrželi volební řád zastupitelstva. Platí schválený 
volební řád, který stanoví volbu tajnou. Volby budou probíhat po mé pravici, od členů volební komise 
obdržíte hlasovací lístek, za plentou je upravíte. Vyberete pouze jediného kandidáta, u kterého 
zakroužkujete pořadové číslo. Chcete-li se volby zdržet, lístek nevhodíte do urny. Máte někdo dotaz 
nebo připomínku? 

Mgr. Korytář 
Připomínku nemám, ale chtěl jsem navrhnout kandidáta.  

Mgr. M. Rosenbergová 
To teprve přijde. Vydržte. Poprosím předsedu volební komise, aby se ujal své funkce. Podle 

volebního řádu členové zastupitelstva navrhují ze svých řad kandidáty. Žádám vás, abyste z pléna 
podali návrhy na své kandidáty. 

Mgr. Korytář 
Můj návrh je, aby se stal kandidátem na primátora pan Tibor Batthyány.  

Mgr. Berki 
Za klub Starostů pro Liberecký kraj navrhuji pana RNDr. Hrona. 

Mgr. M. Rosenbergová 
Pan RNDr. Michal Hron. Takže já zopakuji všechny návrhy. Pan Tibor Batthyány, pan RNDr. 

Hron a žádám kandidáty, aby si zde, u řečnického pultu … ještě návrh? Pan Zámečník. 

Ing. Zámečník 
Já bych měl také návrh, který není návrh žádného klubu, je to můj návrh, a já ho se pokusím 

zdůvodnit. Já navrhuji na primátora města Liberce paní Zuzanu Kocumovou, a to z toho důvodu, že 
jednak jsem jí slíbil můj hlas, když bude kandidovat. Druhým důvodem je, že získala v těchto 
komunálních volbách nejvíce hlasů a třetí důvod je, že jsem se dozvěděl, že primátor má být spojen 
s funkcí pro sport a já si myslím, že v oblasti sportu je tady z nás z 39 opravdu nejzkušenější člověk, 
který se v tomto prostředí dokáže nejlépe pohybovat. Takže takovýto návrh dávám. Doufám, že to 
paní Zuzana Kocumová neodmítne a kdyby to odmítla, tak mě to bude mrzet, a rád bych alespoň 
slyšel, proč to odmítá. Děkuji. 

Mgr. M. Rosenbergová 
Takže posledním návrhem je návrh Ing. Zámečníka na paní Zuzanu Kocumovou. Poprosím 

všechny kandidáty, aby se představili u našeho pultíku. Poprosím nejprve pana Tibora Batthyányho. 

Tibor Batthyány, kandidát na primátora města 
Vážená paní primátorko, vážené zastupitelky, vážení zastupitelé, dámy a pánové z řad veřejnosti. 

Nezastírám, já jsem opravdu dneska hodně nervózní. Většinou na mě tréma nedoléhá, ale v tuto chvíli 
by to zvládl opravdu jen někdo s nervy ocelovými. V průběhu volební kampaně, i po volbách, jste se 
mohli leccos o mně dočíst. Byly to pravdy i nepravdy, ale já tu dnes nestojím proto, abych tyto pravdy 
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nebo nepravdy nějak korigoval. Já tu stojím proto, abych se vám představil, abyste věděli, kdo tím 
Tiborem Batthyánym vlastně je. Jmenuji se Tibor Batthyány a jsem hrdým Liberečanem. Jsem 
Liberečan, před 37 lety jsem se tady narodil. Mám elektrotechnické vzdělání. Vysokou školu jsem 
nedokončil a celý život, až na jednu výjimku, pracuji v IT. Téměř celý život pracuji v Praze, ale nikdy 
jsem ani na vteřinu nepřemýšlel o tom, že bych se z Liberce odstěhoval. Mám Liberec rád a ani já, ani 
moje rodina na něj nedají dopustit. Mám krásnou ženu a dvě úžasné děti. Jako každý, kdo se stane 
otcem, začne kolem sebe to prostředí vnímat trochu jinak. Žil jsem si a žiji si spokojený život, ale 
právě děti byly ten impuls, který mě do politiky přivedl. Chci pohnout Libercem a chci, aby v Liberci 
chtěly žít i moje děti. Vím, že znáte tenhle slogan z našich billboardů, z našich PR materiálů, ale já si 
skutečně myslím a chci, aby moje děti tady žily.  

Post primátora je jedním z postů, na který se asi nedá připravit. Tím neříkám, že nejsem připraven. 
Připravoval jsem se usilovně, ale hned jak jsem před vás předstoupil, tak vše, co jsem se naučil, jsem 
okamžitě zapomněl. Ale myslím si, že to byl úděl všech kandidátů na primátora. V tuto chvíli mohu 
slíbit jen to, že budu-li zvolen, budu funkci primátora vykonávat podle svého nejlepšího svědomí a 
vědomí, ve prospěch města a jeho občanů. Nikoliv ve prospěch můj, nějaké spřátelené firmy nebo 
úzké skupiny osob. Ano, já si myslím, že to je dost dobrý předpoklad do začátku. Své schopnosti 
vidím především v exekutivní činnosti. Neumím říct, zda budu tím nejlepším řečníkem, zda budu 
nejlépe reprezentovat město, ale mohu slíbit, že se o to pokusím a budu pro to dělat maximum. 
Především se chci zaměřit na činnost, která nebude na první pohled možná tolik viditelná. Mluvím o 
intervencích na různých ministerstvech a institucích, protože si myslím, že to Liberci může jedině 
pomoci. Vznikla tu většinová koalice. Je tu předpoklad, že takto možná koalice má Liberci vládnout. 
V demokracii to tak funguje, ale v demokracii má fungovat i to, že nebude upozaďována menšina, 
bude se jí naslouchat a já bych k tomu chtěl přispět. Jsem přesvědčen, že funkci zvládnu dobře pouze 
za předpokladu, že mi budou oporou koaliční partneři, čemuž věřím, a že získám důvěru konstruktivní 
opozice, které hodlám naslouchat. Je nás tady 39, kteří jsme před chvílí slíbili věrnost České republice 
a městu. A já si to město beru za své. Naše město potřebuje, aby politici spolu přestali válčit a začali 
táhnout za jeden provaz. A teď se z nás ti politici stali. Někteří po několikáté, už vidím, jsou ostřílení, 
mají zkušenosti, ale někteří, jako třeba já, poprvé. Dostanu-li vaši důvěru a stanu se primátorem města 
Liberce, budu s vámi táhnout za jeden provaz a udělám vše pro to, abychom netáhli proti sobě, ale 
spolu. Děkuji vám za pozornost. 

RNDr. Michal Hron, kandidát na primátora města 

Vážená paní primátorko, vážené zastupitelky, vážení zastupitelé, vážení spoluobčané. Zeptáte-li se 
mě na můj věk, tak musím chtě nechtě odpovědět, že jsem pamětník. Jsa narozen 1949 toho opravdu 
pamatuji dost. Už v roce 1972, protože jsem studoval pilně, jsem vystudoval matematicko-fyzikální 
fakultu v Praze, avšak musím říct, že jsem matematiku ve svém životě nepotřeboval. Nepotřeboval 
jsem počítat diferenciální rovnice, ani další matematické vymoženosti. Přesto mě ve všech třech mých 
profesních obdobích matematika doslova pronásledovala. Ať už jako programátor v liberecké 
Textilaně nebo do neznámé volby hozený náměstek primátora po listopadu nebo daňový poradce, 
poté, jsem se po matematicku snažil každý problém nejdříve z gruntu poznat a pak teprve hledat 
řešení. A ne ledasjaké řešení, ne řešení pro chvíli, ale řešení pro delší dobu. Já jsem tomu vždycky 
říkal a myslím, že se tomu tak říká, systémové řešení a pro taková řešení já jsem většinou zapálený a 
také jich mám pár za sebou. Kromě těchto svých vzdělanostních a profesních dispozic nabízím své 
letité zkušenosti z veřejného života. V tomto sále jsem působil coby zastupitel 8 let. Vyzkoušel jsem si 
na vlastní kůži pozici ekonomického náměstka, ale i pozici opozičního zastupitele. Obé vždy jako 
průkopník. Možná se vám to může zdát příliš vzdálená, pro někoho dětská, pro někoho dokonce 
prenatální minulost, ale věřte, připadám si dnes jako bych odešel z libereckého zastupitelstva včera. Je 
to zřejmě tím, že jsem byl vždycky v uskupení, které mělo v zastupitelstvu své zastupitele, a já jsem 
měl možnost být u řady problémů hodně blízko. Pracuji také již od roku 2000 s přestávkou jednoho 
volebního období ve Finančním výboru Zastupitelstva Libereckého kraje a myslím, že tam vždy 
patřím k těm, kteří jednáním svými připomínkami a podněty někdy až nesnesitelně zdržují. Ale 
nezaznamenal jsem přitom, že bych byl za kverulanta. Mám-li být úplný, působil jsem 6 let ve 
významné neziskovce, ve správní radě nadačního fondu Obětem holocaustu. Z toho asi rok jako její 
předseda. Fond spravoval 300 mil. Kč a i tam jsme řešili problém, který je vlastní každému 
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zastupitelstvu města. Měli jsme 100 mil. Kč, abychom je rozdělili mezi žádosti o 800 mil. Kč obětem 
holocaustu z celého světa. Věřte, že to byl tenkrát těžký oříšek a poradili jsme si s ním. Díky své 
profesní specializaci na oblasti odvodů za porušení rozpočtové kázně, což naše legislativa vymezuje 
jako typ daně, mám detailní vhled do agendy dotací, ať už českých nebo evropských. A to do celého 
procesu od přidělování dotací až po ono jejich neblahé odvádění. Mýma rukama prošlo široké 
spektrum různých pochybení. Takže jsem musel nahlédnout do všelijakých zákoutí jiných, než 
daňových zákonů. Např. zákon o veřejných zakázkách, stavební zákon, energetický zákon a 
samozřejmě oba dva zákony o rozpočtových pravidlech. V řadě měst, obcí, krajů i neziskovkách, 
čítaje v tom Liberec, Jablonec a Liberecký kraj jsem pomohl ochránit stovky milionů Kč.  

Před Libercem stojí hodně těžkých problémů. Starostové pro Liberecký kraj si dali tu práci, že 
zjišťovali někdy více a někdy méně detailně navrhli ve svém volebním programu pro období 2014 – 
2018 přístupy k jejich řešení. Nechci vám zde číst náš volební program, ale vyjmenuji alespoň ty 
problémy, kterým se chci věnovat. Je to městský dluh, kde bych chtěl trvale hledat cesty ke snižování 
nákladů na tento dluh a zbavit se garancí městským majetkem. Dále je to modernizace centrálního 
vytápění, kde musíme zpracovat studii proveditelnosti a zajistit koordinovaný přechod k přijaté 
koncepci. Chtěl bych rozšířit spektrum nástrojů komunikace s veřejností, zabezpečující účast 
veřejnosti na přípravě projektu od fáze záměru až po realizaci projektu. Za nezbytné považuji najít 
spolu s krajem společnou řeč na společném řízení a z toho odvozeném financování městských a 
krajských organizací. Mojí úplnou představu, ovlivněnou dosavadními koaličními jednáními, vám 
předkládám nebo mohu předložit písemně. Je to tento materiál, leží u mě na stole ve více 
vyhotoveních. Dovolte mi, abych za sebe stručně shrnul období volební kampaně a sedmi týdnů 
koaličních vyjednávání. Do kampaně jsme šly všechny volební strany každá s vlastní představou 
politického stylu směrem k voličům i k politickým konkurentům. Kdesi v médiích jsem zaznamenal 
následující hodnocení realizace těchto našich představ. Cituji: „Předvolební hysterie přerostla 
v šílenství a kampaň se zcela vymkla ze všech pravidel slušnosti a zdravého rozumu. Tolika zášti, lži a 
podlosti nikdy v minulosti nebylo.“ Konec citace. Já bych tak příkrá slova nevolil, ale je nepochybné, 
že styl, výroky a prohlášení volebních stran a jejich aktérů zásadním způsobem omezily možnosti při 
hledání optimální varianty vedení města, kterážto varianta by odpovídala vážnosti situace, v níž se 
Liberec nachází. Volební kampaň také nikterak nezlepšila politickou atmosféru ve městě, ba naopak, ji 
zhoršila. My jsme se po celou volební kampaň, myslím my Starostové, i v průběhu povolebních 
vyjednávání vytrvale snažili o naplňování naší základní programové teze, změnit politickou atmosféru 
nepřátelské konfrontace na atmosféru vzájemného respektu a spolupráce. Proto jsme odmítali všechny 
pokusy vtáhnout nás do všelijakých půtek. Proto jsme před volbami ani po volbách neřekli žádné ze 
stran, které nás oslovily ke spolupráci, ono tolik frekventované slůvko NE. Jde nám totiž o město, jde 
nám o nastavení politického stylu, stylu spolupráce, nikoliv politického stylu, stylu boje všech proti 
všem. Současná dvoukoalice, které svojí kandidaturou v tuto chvíli čelím, je jenom důsledkem 
dosavadních politických praktik a nemůže proto na stylu liberecké politiky nic změnit. Její vznik se 
opírá o jediné. Popření slov voličům a popření vlastních slov směrem k politickým partnerům. 
Obávám se, že to má vážný důsledek pro nás pro všechny. Slova libereckých politiků díky této koalici 
a okolnostem, za nichž vznikla, již dnes nic neváží.  

Vážené zastupitelky, vážení zastupitelé, zvažte, prosím, všechna pro a proti o budoucím směřování 
města a způsobu, jak toho dosáhnout. Pokuste se neporovnávat nominované kandidáty koaličně 
opoziční optikou, posuzujte nás kandidáty optikou prospěšnosti pro naše město, optikou toho, kolik 
budou vážit naše slova. Nabízím vám své profesní i mentální schopnosti, své zkušenosti a pracovitost. 
Avšak hlavně vám nabízím svoji vůli dávat všechny naše hlavy nad libereckými problémy dohromady 
a držet slovo. Naše krásné město právě tohle potřebuje jako sůl. Děkuji za pozornost. 

Bc. Zuzana Kocumová, kandidátka na primátorku města 

Vážené zastupitelky, vážení zastupitelé, vážená přítomná veřejnosti. Možná můj projev nebude tak 
plynulý, nemám ho napsaný, protože byť by to byla skvělá taktika, tak má nominace dohodnutá 
nebyla. Proto budu mluvit víceméně z patra. Já si velmi vážím vaší nominace, děkuji a věřím, že to od 
vás je upřímné. Vážím si zároveň podpory a důvěry všech voličů, kteří mi dali své hlasy. Vážím si jí i 
z toho důvodu, že jsem od počátku říkala, že chci svůj čas a energii věnovat i nadále práci ve vedení 
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kraje a proto jsem také kandidovala na 4. místě a nepočítala jsem s tím, že bych šla do vedení města. 
Po volbách probíhala velmi dlouhá jednání. Myslím si, že všichni jsme v tom nechali spoustu času, 
spoustu energie a mohu říct, že jsou určitě lidé z řad, které budou zřejmě opoziční, se kterými bych 
velmi ráda spolupracovala. A věřím, že spolupracovat budeme. Přesně tak, jak zde před chvílí řekl pan 
Hron, akorát, že ta slova, která byla řečena a možná i styl, kterým byla řečena, tak mě úplně 
nepřesvědčila o tom, že je tam vůle pracovat s kýmkoliv a jakkoliv. Myslím si, že v této chvíli koalice, 
která vzniká, tak je to koalice dvou stran, které získaly největší mandát. Koalice Změny a koalice 
ANO. Dvě strany i přesto, že tam byla pro mě nepříjemná, možná i, zkrátka nepříjemná část, 
vymezování si vzájemného těsně před volbami a po volbách, tak přesto si myslím, že ti lidé, kteří 
volili tyto dvě strany, tak volili proto, že znamenají určitou šanci na změnu. Proto si v žádném případě 
nemyslím, že koalice Změny a ANO by byla zrazení vůle voličů. Naopak si myslím, že nejlepší 
varianta by možná byla trojkoalice, která by právě dávala všechny tři strany, které byly voleny 
z důvodu důvěry voličů, že přinášejí určitou změnu. Tato možnost ale byla odmítnuta a v této chvíli to 
vypadá na dvoukoalici a já z toho důvodu, že nechci upřednostňovat svůj osobní zájem, byť by to 
možná byla pro mě velká satisfakce po úterních událostech přesednout z jednoho křesla do druhého, 
tak se budu držet toho, co je dohodnuté.  

Je to dohoda, která je součástí té druhé strany politiky. Napřed získáte důvěru voličů, ale potom 
musíte získat nadpoloviční většinu hlasů v zastupitelstvu. Ta dohoda, bohužel, i přes mé velké 
nasazení a víru v to, že by se to podařilo se Starosty, nakonec nedopadla. Nemyslím si, že by 
nedopadla z naší strany. My jsme v tom nechali opravdu hodně energie, ale prostě těch 20 hlasů, 
jistých 20 hlasů, které by stačily jedné i druhé straně, se tam nenašlo. Jistých 20 hlasů se našlo až 
v koalici Změny a ANO. Proto, a věřím, že to nebude bráno jako ztráta důvěry nebo zklamání důvěry 
voličů, svou nominaci musím odmítnout. V této chvíli upřednostním zájem, který tady je, 
upřednostním zájem realizovat program, který má Změna pro Liberec a kde jsme z velké části našli 
shodu s ANO, v této chvíli, byť jsem měla a mám určité pochybnost,i a pevně věřím, protože vím, jak 
je těžké být ve vedení města, tak přeji všechno dobré kandidátu, který je náš společný, a svůj hlas dám 
Tiboru Batthyánymu. Pevně věřím, že tato koalice postupně otupí všechnu nedůvěru, která tady od 
některých zaznívá. Já ji možná chápu, ale na druhou stranu je to koalice, která má možnost ukázat, že 
chce věci dělat jinak. To si myslím, že poměrně jasně vyznělo i při volebních výsledcích.  

Takže ještě jednou děkuji panu Zámečníkovi, já věřím, že ten způsob, jakým bude tato koalice 
fungovat, že nakonec dokáže, že politická kultura se dá změnit, že ji mohou realizovat ti lidé, kteří tam 
byli zvoleni a že postupně ta nedůvěra, kterou od některých cítím, a od některých možná právě proto, 
že jsme tam viděli svoji programovou blízkost, toto je viděno jako určitý klín mezi to, jestli spolu 
spolupracovat budeme nebo nebudeme, tak nakonec zjistíme, že ta spolupráce bude možná. Toto je 
začátek čtyřletého volebního období a já pevně věřím, že se tady budeme scházet s lepší náladou, že ty 
mezilidské vztahy budou úplně někde jinde, než byly v čtyřletém volebním období. Přeji všem 
zvoleným, kteří dnes dostanou nadpoloviční počet hlasů, aby se nemuseli za své zvolení jednak stydět, 
ale hlavně, aby se za ně nestyděli ti, kteří jim dají hlas. A já věřím, že těch hlasů bude více, než těch, 
které máme nyní domluvené a které jsou podepsané pod koaliční smlouvou. 

Mgr. M. Rosenbergová 
Přistoupíme k volbě. Do zpracování volebních lístků vás žádám, abyste setrvali na svých místech. 

Volební lístky zkontroluje volební komise u pracovnic organizačního oddělení a zajistí jejich 
distribuci členům zastupitelstva. Po obdržení hlasovacího lístku s kandidáty odvolíte a vrátíte se zpět 
na svá místa tak, abychom po vyhlášení výsledků mohli pokračovat v našem programu. Volba bude 
probíhat v této zasedací místnosti po mé pravici a volební komise zajistí volby. Poprosím nyní 
předsedu volební komise, aby se ujal své funkce. 

Mgr. Věra Skřivánková, předsedkyně volební komise 
Dobře, děkuji. Poprosím členy volební komise, abychom se shromáždili u stolečku, u kterého jsme 

se prezentovali u příchodu. Děkuji. 
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PhDr. Baxa 

Promiňte, paní primátorko, nebyla by teď příležitost nebo nebyl by teď vhodný čas pro případnou 
diskusi zastupitelů a diskusi voličů poté, co proběhly projevy kandidátů na primátora? Považoval bych 
to za vhodné a považoval bych to před volbou za důstojné k tomu, o jaké funkci se teď vlastně bavíme. 
Děkuji. 

Mgr. M. Rosenbergová 
Škoda, že jste ten návrh nedal, když jsme schvalovali program, protože jsme nasměrovali diskusi 

občanů do bodu č. 7 po volbě všech orgánů a já si myslím, že je tak lepší. Takže pokud to budete 
akceptovat a nevznesete to jako protinávrh, mohu nechat ještě o tom hlasovat. 

doc. Václavík 
Dobré odpoledne, já tady souhlasím s panem PhDr. Baxou a myslím si, že ta debata by měla 

probíhat po návrzích na všechny uvolněné náměstky, protože dovedu si představit, že jednotliví 
zastupitelé budou mít ke kandidátům dotazy, což považuji za naprosto relevantní. Konec konců 
jednací řád sám také umožňuje, aby ke každému bodu, bez ohledu na to, jestli je to bod diskuse nebo 
není, občané vystupovali. Takže bych považoval za poměrně logické, aby teď byla otevřena diskuse a 
tak, jak to zná náš jednací řád, nejdříve diskuse pro zastupitele a pokud se zastupitelé k bodu 
nepřihlásí, tak by měli dostat prostor občané.  

Mgr. M. Rosenbergová 
Tak k bodům samozřejmě můžeme diskutovat.  

PhDr. Baxa 
Děkuji, využiji tedy svého práva vystoupit v diskusi zastupitelů ještě před volbou. Vážení přítomní, 

dovolte mi, abych před volbou primátora vystoupil se svým osobním stanoviskem k volbě, a to proto, 
že řada těch koaličních jednání za minulé týdny byla vedená na osobní úrovni a že jsem ke vznikající 
koalici a jejímu personálnímu složení se opakovaně vyjadřoval i veřejně. Kandidátem na funkci 
primátora města je pan Tibor Batthyány z hnutí ANO. Myslím, že existuje řada důvodů, proč vůbec 
jeho podporu do funkce primátora zvažovat. V jeho minulých aktivitách nenalezneme příliš důvodů, 
které by k nárokování takto vysokého postu opravňovaly, zvláště v situaci, kdy nejde o reprezentanta 
strany, která by získala nejvíce hlasů ve volbách. Z těchto důvodů je možné jeho kandidaturu na místo 
primátora, vzešlou z politických dohod, považovat za jeden z projevů naší stále ještě nepříliš vysoké 
politické kultury, kde hlavní roli hraje spíše vyjednávací síla než přání voličů vyjádřené ve volbách. 
Akceptací této volby svým způsobem pomáháme tento stav udržovat a bude na vzniklé koalici, aby 
svým konáním přesvědčila občany, že tento ústupek obecnějším principům se vyplatil.  

Zároveň mám ale i pádné důvody, proč právě Tibora Batthyányho ve volbě podpořit. Nelze přejít 
mávnutím ruky, že jsem byl zvolen na kandidátce Změny pro Liberec, jejíž členové se ve své většině 
pro koalici s hnutím ANO za těchto podmínek vyslovili. Je známo, že jsem preferoval koalici jinou a 
že jsem se spolu s dalšími členy zastupitelstva snažil udělat hodně pro to, abych napomohl právě 
vzniku jiné koalice, která měla být právě se Starosty pro Liberecký kraj, popřípadě trojkoalice, kde by 
byly zastoupeny všechny tři největší strany v zastupitelstvu. Jiná varianta koalice s námi však 
nezískala podporu u našich partnerů a po těchto odmítnutích ani uvnitř Změny pro Liberec samotné. 
Dnes s jistotou nevíme, jaká koalice by pro naše město spravovala nejlépe, nevíme ani, kdo by se jako 
primátor zachoval nejlépe a zároveň v koaličních jednáních více než kde jinde platí, že koalice je 
uměním možného a že vybíráme z možností, které jsou na stole a ne z možností, které bychom třeba si 
přáli. I proto mám za to, že v určitý moment je zapotřebí respektovat dohodu, smířit se se stavem, jaký 
je a pracovat s ním i dále, a že tento moment má být před tím, než dojde k samotné volbě primátora.  

Proto jsem se rozhodl při volbě primátora podpořit Tibora Batthyányho a můj nesouhlas 
s nerespektováním některých principů, které snad považuji za podstatné, zůstane vyjádřený mým 
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odmítnutím nabídky funkce v radě města i v jeho vedení. Liberci a jeho občanům přeji, aby nový 
primátor, spolu s dalším vedením města, dosáhli ve vedení města řady úspěchů a pomohli Liberec 
posunout ze stagnace, ve které se již řadu let potácí a v tom jim chci jako zastupitel pomáhat. Děkuji 
vám za pozornost. 

doc. Václavík 
Děkuji. Já také využiji své možnosti a rád bych se zeptal kandidáta pana Tibora Batthyányho. Na 

rozdíl od mnoha jiných já se nedomnívám, že je nutné mít nějaké velké životní zkušenosti a mít za 
sebou silné CV, na to, aby člověk mohl vykonávat primátora, myslím, že k tomu je potřeba také jiné 
kompetence. Zeptám se na jednu věc, že rád bych znal konkrétní odpověď na konkrétní otázku. 
Primátor města je pro mě a předpokládám, že pro většinu z vás, garantem toho, že naše město bude 
fungovat konsisně, konsensuálně, ale fungovat také v souladu se zákonem. Já v momentě, kdy byla 
uzavřena koaliční smlouva, jsem narazil na jeden princip v té nové koaliční smlouvě, který mě 
poněkud překvapil a rád bych věděl, jak se bude technicky řešit. Ten princip koaliční smlouvy zní, že 
se v radě nebudou ty dva subjekty přehlasovávat a budou přijímat usnesení v poměru 6:3. Rád bych 
věděl, co se stane v momentě, kdy proběhne hlasování 5:4 tak, jak to určuje zákon o obcích. Bude 
docházet k revizi toho hlasování?  Nebo bude porušován zákon o obcích? Nebo bude probíhat nějaké 
předběžné jednání na radě? Tzn., bude to rada jedna, rada dvě a teprve na základě nějakého dohodnutí 
na radě jedna se bude hlasovat na radě dvě? Rád bych to věděl, protože pokud má toto město opravdu 
vytvořit novou tvář, má fungovat tady nová politika, tak jsem přesvědčen, že ta nová politika by měla 
fungovat v souladu se zákonem. To je první otázka.  

Druhá otázka, všechny nebo většina stran, které vstupovaly do volebního klání, včetně té naší, 
dávaly velký důraz na transparentnost politiky. Já jsem rád, že se v mnoha ohledech transparentnost 
politiky nejenom v Liberci, ale i na jiných místech posunula. Já za jeden z největších přínosů té 
transparentnosti považuji to, jakým způsobem už několik let probíhá jednání v radě, respektive jakým 
způsobem se zveřejňuje to, co se na radě probírá. A já bych rád věděl, zda to nové vedení, respektive 
nový primátor, počítá s tím, že bude pokračovat v té praxi, která tady byla doposavad, tzn., budou se 
zveřejňovat veškeré kompletní zápisy z jednání rady? To je první otázka.  

Druhá otázka, jestli se připravuje v této souvislosti nějaká změna jednacího řádu rady města, 
případně jednacího řádu zastupitelstva, protože to je pro mě také poměrně klíčová věc. A třetí otázka 
se bude týkat zveřejňování materiálů do zasedání rady. Zda platí ten slib, který tady zazníval 
několikrát, že opoziční kluby budou dostávat materiály do jednání rady s dostatečným předstihem tak, 
aby si je mohly prostudovat, případně k nim vznést nějaké připomínky. Děkuji vám. 

T. Batthyány 
Já děkuji kolegovi Václavíkovi. Vezmeme to postupně. Pan Václavík se mě ptal na tu radu. 

Samozřejmě to, o čem mluvíte vy, je tzv. gentleman agreement. Právní nárok na to nemáme, podle 
zákona o obcích, ale já chci věřit lidem, chci věřit, že dohody platí, aniž by musela nutně být opora 
v zákoně. Zákon, to je jenom morální minimum, a pokud můj koaliční partner tvrdí, že bude směřovat 
všechny kroky k tomu, abychom usnesení přijali více než těsnou nadpoloviční většinou, tak já mu 
věřit chci. Usnesení se revidovat v mnoha případech nemohou. Já, jako případný primátor, mohu toto 
usnesení vetovat, ale to není cesta k plynulému fungování radnice. Takže věřím našemu partnerovi, a 
věřím, že seženeme do rady 9. radního, kterého nabídneme buď přistupivšímu politickému subjektu 
nebo případně opozici. Ale jak už jsem řekl na začátku, jdu do koalice se Změnou, jdeme do koalice se 
Změnou a já jim chci věřit.  

K otázce č. 2. Zveřejnění všech záznamů a zápisů z rady města. Ano, chceme otevřít radu i opozici, 
konec konců bylo to součástí i programového prohlášení koalice, která vznikala na půdorysu se 
starosty a nevidím důvod, proč bych to měl měnit. Takže ano, otevřenost rady vůči ostatním 
zastupitelům i opozičním tady bude.  

A třetí otázku, tak tu jsem zapomněl. 
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Mgr. M. Rosenbergová 
Poprosím kolegu Václavíka, jestli by zopakoval třetí otázku. 

doc. Václavík 
Děkuji, pane Batthyány, ta třetí otázka byla, jestli připravujete nějaké změny jednacího řádu jak 

rady nebo zastupitelstva města. Jenom drobné doplnění. Jestli budete primátorem, nemáte žádné právo 
veta. Žádné právo veta nemáte, jste první mezi rovnými, tzn., máte jeden hlas. Jestliže vás bude chtít 
kdokoliv přehlasovat, tak vás přehlasuje v poměru 5:4. To jenom pro drobné doplnění. Jinak děkuji za 
ty odpovědi. Já jsem rád, že tady zazněly, že jsme to všichni slyšeli a těším se na to, jak ty jednotlivé 
věci budou jaksi otvírány, budou naplňovány a já rád na nich budu spolupracovat. Děkuji. 

T. Batthyány 
Pan Václavík mě vyvedl zcela z míry. Ta třetí otázka byla ohledně včasného…změny v jednacím 

řádu. Pane Václavíku, jsem tu nováček a musím se na to podívat, ale pakliže to bude zapotřebí, tak to 
samozřejmě uděláme. 

Mgr. Korytář 
Tři informace pro všechny. Myslím, že v této diskusi má pravdu pan Batthyány, neboť v zákoně o 

obcích je ustanovení, které říká, pokud primátor nesouhlasí s usnesením rady a považuje ho za špatné, 
tak toto usnesení, jeho výkon může přerušit a dá ho do zastupitelstva, které o něm rozhodne. Takže to 
ustanovení tam je. To je jedna věc. Druhá věc je, k tomu hlasování pane kolego, nemáte aktuální 
koaliční smlouvu, vy asi čerpáte z nějakých těch novinových článků. My jsme si to samozřejmě byli 
vědomi tohoto problému, takže je tam gentlemanská dohoda, která zní tak, a my tu koaliční smlouvu 
dnes i zveřejníme, ta gentlemanská dohoda zní tak, že pokud jeden z těch účastníků koaliční smlouvy 
bude jako jeden muž nebo ve všech členech rady s nějakým usnesením nesouhlasit, tak nedojde k jeho 
hlasování, ale tento bod bude stažen. Toto usnesení koaliční smlouvy jsme navrhly obě dvě strany. My 
jsme to navrhovali po té zkušenosti, kterou máme na kraji, kde jsme se ocitli v roli slabšího partnera a 
být přehlasován 5:4 není příliš dobrá pozice, tak proto jsme, jako silnější partner, tady navrhli tuto 
pojistku. K těm zápisům, určitě budeme chtít pokračovat minimálně v té praxi, jaká byla doposud, ale 
rád bych k tomu dopověděl to, že ani nyní nebyly zveřejňovány kompletní zápisy. Byla to jenom ta 
část, která byla ke zveřejnění, rada někdy jednala i bez záznamu. Tak to je všechno. 

prof. Šedlbauer 
Kolega Korytář za mě podal vysvětlení aktuálního stavu koaliční smlouvy. To řešení, které je tam 

teď navrženo, pokud všichni členové rady zvoleni za jednu koaliční stranu jednomyslně vyjádří 
odlišné stanovisko k nějakému návrhu usnesení, tak tento bod bude z projednávání stažen. A to je 
zcela v souladu se zákonem o obcích.  

Mgr. Šolc 
Děkuji za slovo. Vážené dámy, vážení pánové, samozřejmě k této dílčí debatě bych se rád zeptal na 

jednu věc, která mě trochu naplňuje nejistotou, protože naše politické neshody či půtky mohou být 
nějaké, umíme to pochopit, nicméně vždycky musí zájem města převyšovat, a tady padla informace 
tak trochu pod čarou, že se bude shánět devátý radní? Tomu já nerozumím. A hlavně je tady velké 
riziko toho, když nebude zvolena celá rada, takže funguje rada původní a já do takové blamáže bych 
město na vašem místě hnát nechtěl, protože si to dost dobře nedovedu představit, judikáty k tomu asi 
moc nejsou, a asi bych tady poprosil pana tajemníka úřadu, aby nám tu sounáležitost osvětlil, protože 
kdyby tedy dneska bylo zvoleno pouze 8 radních a přesto by toto zastupitelstvo odhlasovalo, že jich 
má být 9, jak by se celá ta exekutiva chovala? 

Ing. Jindřich Fadrhonc, tajemník MML 
Dobrý večer dámy a pánové, já se pokusím vysvětlit, jestli je to možné úplně vysvětlit, tu záležitost 

s radou města. Je pravda, že existuje metodické stanovisko ministerstva vnitra, které říká, 
zjednodušeně řečeno, pokud není zvolena celá, míněno kompletní, nová rady města, pak dle názoru 
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ministerstva, funguje nadále stará rada města, neboli ta, která byla před dnešním jednáním, kdybych to 
řekl takovýmto příměrem s tím, že jejím členem ani nově zvolený primátor, ani nově zvolení náměstci 
primátora, ani další radní. Pokud to není kompletní. Pravdou ovšem je na druhou stranu, že toto je 
metodické stanovisko ministerstva vnitra, není to výklad zákona, který by provedl soud, když bych to 
řekl z druhé strany, protože jedině ten má právo vykládat zákon, pokud by došlo k nějaké žalobě. 
Takže je to otázkou, jestli dát na metodické stanovisko ministerstva vnitra.  

Mgr. Machartová 
Dobrý den dámy a pánové. Já bych měla otázku na oba dva kandidáty a to trošku konkrétnější. 

Jaký je váš postoj k územnímu plánu? Jak byste v něm postupovali? 

Mgr. M. Rosenbergová 
Chcete odpovídat hned nebo až na vás přijde řada? Můžete hned. 

T. Batthyány 
Hned jak na mě přijde řada? 

Mgr. M. Rosenbergová 
Ne, hned, abyste si to pamatoval. 

T. Batthyány 
Děkuji. Co se týče územního plánu, tam si myslím, že vycházíme z těch programových priorit. My 

považujeme za důležité, aby došlo ke schválení územního plánu, ale nevím zcela přesně, zda ho 
chceme schválit v podobě přesně tak, jak je navrhován nebo zda určité kapitoly neuzavřeme. Jedná se 
o nějaké sporné body. Toto by vám spíše od nás sdělil člověk, který se tím zabývá dopodrobna a tím je 
pan Tomáš Kysela. Takže toliko za ANO. 

RNDr. Hron 
My to máme ve volebním programu a je to součástí onoho programového prohlášení, které jsem 

avizoval, že je tady u mě k dispozici. Chceme schválit územní plán po vyřízení námitek a předložit ho 
zastupitelstvu ke schválení, pokud by ten proces schválení nebo ten schvalovací proces 
v zastupitelstvu vedl k zamítnutí toho návrhu, ovšem nevím, jak se tomu říká přesně, s výhradami, 
které by ovšem byly takového charakteru, že by se to umožnilo schválit ještě v roce 2015, ten územní 
plán, tak s touto procedurou bych souhlasil. Tzn., mám-li to zjednodušit, územní plán chceme schválit 
v roce 2015 nejpozději. 

doc. Václavík 
Děkuji za vysvětlení a doplnění. Já mám jenom jednu poznámku a řekněme jeden dotaz nebo spíš 

prosbu. Poznámka se týká toho práva veta, ono to skutečně není právo veta, je to nějaká možnost, 
kterou primátor může použít, ale není to právo veta ve smyslu, že by mohl zamítnout rozhodnutí rady. 
Ale pro mě je důležitá teďka jedna věc. Já jsem docela překvapen, že tady je nějaký návrh koaliční 
smlouvy nový, se kterým nikdo není seznámen. Já bych vás chtěl poprosit, jestli by bylo možné nám 
ho dát k dispozici, protože to považuji za poměrně důležitý text i s ohledem na to, co tady bylo řečeno 
ve vztahu třeba k tomu hlasování. Já bych si v tom chtěl udělat jasno, protože tak, jak jste mi to tady 
vysvětlili, tak já tomu rozumím tak, že body se budou předjednávat ještě před radou a v momentě, kdy 
před radou dojde už k tomu nesouhlasu, tak na radu ani nepůjdou? Nebo to bude znamenat, když se na 
radě bude hlasovat a hlasování proběhne 5:4, tak ten bod se stáhne? 

T. Batthyány  
Pokud to byla otázka na mě, je to ten případ jedna. Opět, nejdříve dohoda, potom hlasování. 

V obráceném pořadí hrozí i konflikt se zákonem, takže asi takhle. 
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Mgr. Šolc 
Vážené zastupitelky a zastupitelé, já vím, že mnozí jste tady úplně noví a máte mně možná za 

protivného starého mazáka, ale ve dvou věcech jsme se tady doslechli, že se snažíte jít na okraj 
něčeho, čemu zákon do jisté míry nerozumí. Jestliže tady existuje nějaké metodické stanovisko 
ministerstva vnitra jako nadřízeného orgánu nad samosprávou, které říká něco, co ještě není soudem 
rozhodnuto a vy úplně dobrovolně jdete do toho, že ještě nezvolíte 9. radního, tak to je první hazard. A 
druhá věc s tím územním plánem. Územní plán je pořizován městem právě na rozhraní samosprávy a 
přenesené působnosti státní správy. Vyřizují se ty připomínky v režimu správního řízení a podle mé 
znalosti, ale rád si to nechám vysvětlit od nějakého odborníka, nelze prostě a jednoduše jenom část 
toho územního plánu pozastavit a zbytek vydat a tvářit se, že ten územní plán je platný. To prostě 
nejde a já prosím o to, aby nová koalice, a opravdu o to prosím, v zájmu města, aby nová koalice se 
takových hazardů nedopouštěla, protože nějaká správní žaloba na územní plán je věc, kterou ti 
nespokojení investoři použijí, a připomenul bych, že územní plán se tady pořizuje již od roku 2007. 
My jsme s tím tenkrát nesouhlasili, nicméně nad městem v mnoha ohledech vládne fakticky stavební 
uzávěra a nějaká správní žaloba na špatný postup při vydávání územního plánu by tu stavební uzávěru 
prodloužila o dalších třeba 5 let a to město si toto prostě nezaslouží. Tak já bych poprosil tady v těch 
věcech, které jsou, řekněme v rozporu se zákonem nebo v možném rozporu se zákonem, postupovat 
korektně. Děkuji. 

Ing. Zámečník 
Já bych měl poznámku k tomu, co říkal pan Mgr. Korytář. Já myslím, že to, co jste říkal, že když se 

nedohodne rada v tom poměru 6:3, tak se to dá k zastupitelstvu k vyřešení, tak to nemůže fungovat, 
protože třeba rada podle zákona o obcích např. jedná v působnosti valné hromady u obchodních 
organizací města anebo schvaluje např. účetní závěrky příspěvkových organizací. A tam v podstatě 5:4 
to se stát může, že 5 členů si může myslet, že účetní závěrka třeba není dobrá, 4 si budou myslet, že je 
dobrá a co teď? Tzn. ten návrh tak, jak si představuje dvoukoalice u jednání v radě si myslím, že bude 
způsobovat pro město řadu nepříjemností, které například mohou Technické služby města Liberce na 
jednání valné hromady rovná se rady města třeba zkomplikovat. Takže bychom neradi, abyste 
zkomplikovali osud těchto městských společností a příspěvkových organizací a dalších.  

Mgr. Korytář 
Pane kolego, ale já myslím, že tady jsme ve shodě. My určitě nekandidujeme do těch funkcí, 

abychom komplikovali fungování města nebo městských společností. Můžeme se potom sejít a rád si 
s vámi popovídám. Pan kolega Václavík, předpokládám, že je někde v kuloárech, tak já počkám, až se 
vrátí a odpovím mu na jeho otázku. S tím územním plánem, já bych vás poprosil, my tam máme 
jednoho náměstka, respektive náměstkyni, kandidátku na náměstkyni, která bude kandidovat právě pro 
tu oblast územního plánování, tak jestli byste ty dotazy mohli směřovat na ni, protože žádný primátor 
asi nemůže obsáhnout celou tu agendu. My ji máme rozdělenou mezi naše náměstky, a pokud vás tato 
problematika skutečně zajímá, tak kandidátka společná naše je Ing. Karolína Hrbková. Snad jsem 
neprozradil nic tajného, tak vám na to určitě ráda odpoví. Já tady mám ještě jednu poznámku, obrátil 
bych se na kolegy ze Starostů pro Liberecký kraj. Vy jste nás v minulosti kritizovali za to, jak se v té 
opozici chováme. My jsme si to vzali k srdci a chceme se chovat jinak. Ať už budeme v opozici nebo 
v koalici a možná bych vás poprosil o nějaký větší soulad těch slov a následujících činů. Říkám to 
poroto, protože já v některých těch větách, které tady slyším, tak slyším ozvuky úterního krajského 
zastupitelstva, kdy jsem tam z úst vašich kolegů slyšel o tom, jak kolegyně Kocumová ohrozila 
krajské zdravotnictví nebo dopravní zakázku, a oni ty věty nebyly příliš ověřitelné. Tak možná, je tady 
dneska hodně lidí z řad veřejnosti, já osobně bych byl rád, kdyby ten proces dneska mohl proběhnout 
standardně, aby se lidé dozvěděli, jaké bude nové složení rady města a k těm 9 členům, já nevím, kde 
berete ty informace, pane kolego Šolci. Možná bude zvoleno 5 lidí, možná 7, možná 8, možná 9, to 
přeci nikdo nemůže předjímat, jak volba dopadne. Budou tady návrhy, zastupitelé budou volit, no 
počkejte, ale pan Batthyány určitě nemůže odhadnout, jak ta volba bude probíhat. Nechme volbu 
proběhnout a můžeme se o tom pobavit až později.  
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Poslední věc pro pana kolegu Václavíka. To je koaliční smlouva mezi dvěma partnery, nevidím 
žádný důvod, proč bychom ji zrovna vám měli nadstandardně ukazovat. My ji zveřejníme dneska, 
pošleme ji do médií, tam si ji každý, kdo bude mít možnost, bude možnost si ji přečíst. I vy jste měl 
možnost, pokud byste neblokoval vznik určité koalice, být účastí té koalice a pak byste tu koaliční 
smlouvu už znal. To je všechno.  

Ing. Hrbková 
Dobrý večer. Jak již bylo prozrazeno, aspiruji na funkci náměstkyně pro územní plánování, 

veřejnou zeleň a životní prostředí, takže si dovolím zodpovědět otázky, které se týkaly územního 
plánu tak, jak jsme se o nich bavili. V současné době nebudu tak odvážná, jako pan Hron a nebudu 
říkat rok, kdy by měl územní plán být vydán. Já hned vysvětlím proč. My jsme územní plán 
dlouhodobě připomínkovali, byla jsem předsedkyní výboru pro rozvoj a územní plánování a jak jistě 
mnozí vědí, hodně jsme usilovali o to, aby se do územního plánu dostala územní studie zeleně. Takže 
minimálně ta územní studie zeleně je důvod, proč si neodvažuji nyní určit, kdy bude územní plán 
vydán. Co se týká vydání územního plánu, tak my nejsme vydání, ani nemůžeme být proti vydání 
územního plánu, ale dohodli jsme se s koaličním partnerem, že územní plán tak, jak je nyní 
připravován, zrevidujeme, sedneme si nad něj. Jsou tam některé problematické kapitoly, které bychom 
chtěli nejprve řešit v koalici. Pokud bude zájem konstruktivní opozice, tak samozřejmě i s nimi, a 
v nejbližší době bychom vydali aktualizaci harmonogramu pořizování územního plánu tak, aby se 
každý mohl seznámit s naší představou a nějakým časovým harmonogramem, jak územní plán bude 
zpracováván a vydán. 

T. Batthyány 
Já se omlouvám, ale za mě už řekl vše pan Korytář. 

Mgr. M. Rosenbergová 
Nikdo jiný přihlášen není, můžeme tedy přistoupit zpátky k volbám. Poprosím předsedkyni volební 

komise. 

Mgr. Skřivánková 
Poprosím členy volební komise ještě jednou k zapisovacímu stolečku. Děkuji. 

Mgr. Korytář 
Já bych vás chtěl, paní primátorko, poprosit, jestli byste mohla, vzhledem k tomu, že jsou tady 

nováčci, ještě potom před samotnou volbou zopakovat proceduru kroužkování jenom než začneme. 
Děkuji. 

Mgr. M. Rosenbergová 
Pokud nováčci mají zájem, mají před sebou volební řád, ale já jim ho klidně přečtu. Členové 

zastupitelstva na volebních lístcích označí zakroužkováním svého kandidáta. Kroužkem se označuje 
právě jeden kandidát, jinak jde o neplatný hlas. O neplatný hlas jde také tehdy, je-li hlasovací lístek 
podepsán. Zvolen je ten kandidát, který obdrží nadpoloviční většinu hlasů všech členů zastupitelstva. 
Rozumíme tomu všichni?  

Mgr. Skřivánková 
Prosím, byla dokončena kontrola volební urny a byly vypracovány volební lístky na volbu 

primátora města. Postup bude následující. Já budu číst ze jmenného seznamu zastupitelů zastupitele, 
který hlasuje a toho, který se připraví, abychom urychlili tu proceduru, a pan kolega Červinka vydá 
příslušný volební lístek. Takže začínáme. 

 (Paní předsedkyně volební komise v tuto chvíli čte jména zastupitelů dle abecedy a jednotliví 
zastupitelé přistupují k tajné volbě. Po ukončení volebního aktu se volební komise odebrala ke sčítání 
hlasů obou kandidátů, navržených na post primátora města.)  
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Mgr. Skřivánková 

Vyhlašuji výsledky tajného hlasování o volbě primátora statutárního města Liberec. Celkem bylo 
vydáno 38 hlasovacích lístků. Odevzdáno bylo 38 hlasovacích lístků. Na 2 hlasovacích lístcích nebyl 
označen žádný kandidát. Volba pro pana Michala Hrona pro - 14 hlasů, volba pro pana Tibora 
Batthyányho 22 hlasů. Celkem 38 hlasů.  

Mgr. M. Rosenbergová 
Já děkuji předsedovi za přednesení zprávy o výsledku voleb primátora. Jménem všech členů 

zastupitelstva blahopřeji panu Tiboru Batthyánymu ke zvolení primátorem města.  

T. Batthyány 
Já bych možná svůj úvodní proslov ještě pronesl z řečnického pultu, neumím to spatra a s těmi 

papíry se mi to bude lépe přednášet.  

Vážené dámy zastupitelky, vážení pánové zastupitelé. Ještě včera se mě nějaký z novinářů ptal, 
jestli si uvědomuji, kam kandiduji, jestli z toho mám nervy. Já jsem mu řekl, že si to ještě zcela 
neuvědomuji. Teď už si to uvědomuji. Chci vám poděkovat za vaše hlasy a za důvěru, kterou jste mně 
před chvílí v tajné volbě svěřili. Nebudu tvrdit, že jsem překvapený, že jsem to nečekal. Ostatně tento 
papír mluví za vše, ale potřeboval jsem se na tento proslov připravit. Jsem mezi vámi nováčkem. Vaše 
volba byla ztvrzením dohody, která v uplynulých dnech vznikla. Jsem rád, že jste se definitivně 
podepsali pod koalici, o které jsem ještě před dvěma měsíci řekl, že nepřipadá v úvahu. Mýlil jsem se. 
Nakonec se ukázalo, že koalice z naší strany právě se Změnou pro Liberec je koalicí, která si zaslouží 
šanci. A vy jste nám svou volbou tu příležitost dali. Jménem vzniklé koalice ANO a Změna pro 
Liberec vám za tuto příležitost děkuji a prosím, dejte stejnou podporu i členům vedení města, které 
vám jako koalice předkládáme. Média mně nedávno dala přezdívku pan Nikdo. Skoro jako kdybych 
k té kariéře přišel jako slepý k houslím. Když zůstanu u té muzikantské paralely, tak já bych spíše řekl, 
že jsem čerstvá krev, která od vás před chvílí dostala dirigentskou hůlku. Když to ještě rozvinu, tak 
teď jste to vy, ten můj orchestr. Jen na každém z nás záleží, jak spolupráce bude po celé čtyři roky 
znít.  

Jako politik nezatížený minulostí věřím, že dokážu být tou osobou, která pomůže zahrnout příkopy, 
jež mezi jednotlivými zastupitelskými kluby nebo jednotlivci jsou. Tady chci dodat, že i my jako ANO 
jsme nechtěně jistý drobný příkop nakopli a jako zastupitelský klub ANO uděláme všechno pro to, 
abychom to zahrnuli. Jako řadový občan jsem totiž velmi negativně vnímal to hašteření, které jednání 
zastupitelů provázelo. Někdy to byl tristní pohled a byl nedůstojný vašemu postavení. Jako primátor 
na vás teď apeluji, vraťme společně zastupitelstvu důstojnost a úroveň, která mu náleží. Mějme 
názorové střety. Utkejme se spolu v diskusích nad tématy, které rozdělují společnost, ale nebuďme my 
tím elementem, který tu společnost dělí. Každý z nás, který usedl v zastupitelstvu, reprezentuje názory 
části voličů Liberce. Neplivejme jim do tváře tím, že se budeme navzájem urážet a jinak dehonestovat. 
Riskovali bychom, že příště přijde k volbám zase o něco méně lidí a to si myslím, že si nikdo z nás 
nepřeje. Nyní vidím v této místnosti 38 zastupitelů, 38 svobodných občanů města Liberce. Na první 
pohled není patrné, kdo je tady za ODS, kdo je tady za ČSSD, kdo je tady za Změnu, za ANO, TOP 09 
či za Starosty. Já si myslím, že jsme tu všichni za Liberec, protože všichni jsme Liberečané. 
Pamatujme, prosím, na to. Veřejnost nás bude bedlivě sledovat a za 4 roky nám vystaví účet. Snahou 
celé koalice bude, aby ten účet byl co nejpříznivější, fungující město přívětivé a naslouchající svým 
občanům a já věřím, že takovým městem ten Liberec zase bude.  

Dámy a pánové, přeji nám všem dobré a úspěšné 4 roky. Závěrem zase jeden náš slogan. Ano, 
bude lépe a v koalici se Změnou to prostě zařídíme. Děkuji za pozornost i za vaše hlasy. Díky moc. 
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Zastupitelstvo města př i jalo usnesení č .  277/2014. 

 

K bodu č. 5  

Volba náměstků primátora 

T. Batthyány 
Dámy a pánové, pokračujeme. Nyní přistoupíme k volbě jednotlivých náměstků primátora. Táži se, 

máme do diskuse přihlášeného někoho z občanů? Nemáme. Takže bude se opakovat předchozí scénář. 
Postupujeme dle platného volebního řádu a já prosím o návrhy kandidátů na funkce náměstků 
primátora pro jednotlivé rezorty. Vaše návrhy budou napsány na volební lístek. V tajném hlasování 
označíte kroužkováním číslo kandidáta, kterému dáte svůj hlas. Pokud se budete chtít zdržet, hlasovací 
lístek nevhodíte do urny. Náměstky budeme volit dle schválených funkcí podle volebního řádu 
postupně. Takže já bych vás chtěl požádat, abyste nyní nahlásili své návrhy kandidáty na funkci 
prvního náměstka primátora, a to náměstka pro ekonomiku, strategický rozvoj a dotace. Jelikož tím, 
kdo by ho chtěl navrhnout, jsem já, tak já si dovolím za klub zastupitelů ANO navrhnout pana Mgr. 
Jana Korytáře. Má, prosím, někdo další návrh na tento post? 

Mgr. Berki 
Za klub Starostů pro Liberecký kraj navrhujeme Mgr. Jiřího Šolce. 

T. Batthyány 
Děkuji. Ještě nějaký návrh, prosím? Nikoli. Nyní zopakuji všechny návrhy a žádám nominované, 

aby se tady zde představili u řečnického pultu. Děkuji. Je jím pan Mgr. Jan Korytář a pan Mgr. Jiří 
Šolc. Poprosím nejprve pana Mgr. Korytáře. Děkuji. 

Mgr. Jan Korytář, kandidát na náměstka primátora 

Vážený pane primátore, vážené zastupitelky a zastupitelé, vážení občané. Představovat se asi 
dlouze nemusím. Jmenuji se Jan Korytář, zastupitelem jsem již 8 let, kromě několikaměsíční epizody 
většinu času jako opoziční. K tomu, co tady řekli někteří mí předřečníci, nechci se dnes k minulosti 
příliš vracet. Chci se dívat spíš do budoucna a na to, co říkal pan primátor, bych také řekl, že mám také 
krásnou ženu a tři děti. Ale proto předpokládám, že mě asi volit nebudete. Rád bych vám řekl, 
s jakými prioritami kandiduji na tuto funkci. Co se týče ekonomiky, tak bych rád navázal na vše dobré, 
co se podařilo mým dvěma předchůdcům. V první řadě Jaromíru Baxovi, se kterým jsme se pět měsíců 
pokoušeli řídit město, bohužel jsme neměli víc času. Díky za tu předchozí spolupráci a doufám, že 
budeme spolupracovat i nadále a podobně úspěšně. Chci poděkovat i předchozímu náměstku panu 
Jiřímu Šolcovi, který přebíral město v nelehké situaci. S tou situací se dokázal vypořádat a věřím, že 
dnes budu moci, nebo zítra, budu moci ten rezort převzít v lepším stavu, než jsme ho přebírali my před 
těmi 4 lety, po předchozí vládě. K tomu, co v rezortu ekonomiky vidím jako moje, a věřím, že i naše, 
společné priority, tak je určitě pokračovat v oddlužování města. Rádi bychom se jako koalice více 
zaměřili na zvýšení efektivity hospodaření města a zejména městských společností, ať už se jedná o 
obchodní společnosti nebo příspěvkové organizace. Rád bych také zapojil do přípravy městského 
rozpočtu více veřejnost tak, aby se v rozpočtu více objevovaly priority, které veřejnost má a ta naše 
koalice, která vznikla, by mohla pro Liberec přinést jeden velký efekt, ale to je běh na dlouhou trať, 
pokud by se nám společně podařilo změnit rozpočtové určení daní, Liberec by začal získávat na 
dotacích víc než má dnes, tak si myslím, že to velice ekonomické situaci, v jaké je naše město, 
pomůže.  

Co se týče odboru dotací a strategického rozvoje, tam bych se rád zasadil o to, aby strategický plán 
města nebyl jenom kusem papíru, ale aby to byl živý dokument, o kterém se diskutuje, který se 
využívá při rozvoji města, a do jehož aktualizací a přípravy jsou zapojeni všichni klíčoví aktéři 
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v našem městě. Rád bych také více do strategického rozvoje města zařadil ty principy, které jsou 
obsaženy ve strategii udržitelného rozvoje. A pomalu přejdu k dotacím. Uvědomuji si, že jeden 
z prvních, hlavních prioritních úkolů je zvládnout přípravu na čerpání peněz z integrovaného plánu 
rozvoje území. Tak to vidím, že je věc, na kterou, pokud budu zvolen, a dostanu vaši důvěru, se začnu 
zaměřovat hned příští týden. Poslední dvě poznámky k dotacím, rád bych prosadil, aby do dotačního 
fondu šly městské prostředky ve větším objemu než posavad, a aby organizace, které žádají, měly 
jednodušší podmínky pro jejich čerpání. Poslední věc, co se týče dotací, chci se zaměřit na větší 
využívání evropských i státních dotací. Tady si myslím, že město v minulosti zdaleka nevyužilo toho 
potenciálu, který tady byl. Bude to spojeno asi i s rozšířením nebo budu navrhovat, aby se rozšířilo 
oddělení, které evropské dotace získává. Myslím si, že to bude investice, která se nám vyplatí.  

Ještě pár vět ke vztahu opozice a koalice. Považuji to za důležité tady sdělit. I mým cílem je zlepšit 
vztah opozice a koalice, a to v mnoha směrech, a určitě mnozí z vás víte, že vím, o čem mluvím, 
protože to, v jaké jsme byli tady v situaci jako opozice, tak nebylo příliš příjemné a nedávalo nám to 
mnoho prostoru pro to, abychom uplatnili ten mandát, který jsme získali od voličů. Rád bych se 
zasadil o to, aby budoucí zastupitelé, kteří budou pracovat v opozici, aby podmínky pro svou práci 
měli lepší v mnoha ohledech. Závěr, poslední věta. Rád bych vás přesvědčil o tom, že pro mě osobně, 
i Změnu pro Liberec, jedna etapa skončila, teď začíná jiná, a proto si vás dovolím také požádat 
všechny o to, zda byste mě podpořili v této kandidatuře a předem děkuji za vaši podporu. 

T. Batthyány 
Děkuji panu kolegovi Korytářovi a poprosím pana kolegu Jiřího Šolce. 

Mgr. Jiří Šolc, kandidát na náměstka primátora 
Vážený pane primátore, vážená bývalá paní primátorko, vážené dámy, vážení pánové. Dovolte mi, 

abych zde promluvil. Přicházím zde jako kandidát na funkci statutárního náměstka na funkci pro 
ekonomiku, pro dotace a pro strategický rozvoj. Je to funkce, kterou jsem zastával necelé 4 roky a 
myslím si, že mám na co navázat. Na začátek bych možná pokračoval v tom úsměvném představování, 
byť mě mnozí z vás znají, ale jsou tady tací, kteří ne. Tak mám také krásnou ženu a 4 děti. Naše rodina 
v tomto městě žije již více než 200 let a rozhodně za žádnou cenu se odsud nehodláme stěhovat a 
mimo jiné můj přístup k městu je charakterizován, protože já toto město úplně z vnitra duše miluji a 
každý patník zde, bych řekl, dovolím si říct, že znám. My jsme přebírali tak, jak předřečník řekl, 
ekonomické vedení města ve skutečně nelehké situaci, ale ve vedení města byl dobrý dělný tým. 
Dokázali jsme společnými silami odvrátit ten tolikrát zmiňovaný, skoro bych až řekl hraniční bankrot 
města. Dokázali jsme zkrotit městský dluh, dokázali jsme ho snížit o 300 mil. Kč. Dokázali jsme 
vyřešit financování velkých dotačních staveb. Když bych měl parafrázovat výraz ANO, prostě jsme si 
s tím poradili.  

Nicméně, jak jsem řekl, je na co navazovat. Příští pracovní zasedání zastupitelstva bychom měli 
schvalovat víceméně prováděcí dokument k refinancování našeho dluhopisu, který městu ušetří 150 
mil. Kč a zbaví ho majetkových zástav na tom dluhopisu. Nicméně to je první krok. V dalším kroku já 
mám připraveno další refinancování dluhopisu, které, a teď poslouchejte dobře, by mělo přinést městu 
financování dluhu až na 1% ročně. Slyšíte správně, 1% ročně, protože nyní si jej financujeme za 3,3% 
a to připravované refinancování bude na 2,5%. To 1% je skutečně reálné. Nicméně ekonomika města 
není jenom o financování dluhu, ekonomika města je také o takové té každodenní rutině a myslím si, 
že rozpočtový náměstek musí mít takový zvláštní mix osobnostních charakteristik. Musí být zejména 
spořivý, musí být pracovitý a musí být politicky odpovědný. Protože možná si mnozí z vás 
uvědomujete, rozpočet města může být také dost silná politická zbraň. A já jsem za celé 3,5 roku, co 
jsem se tomu věnoval, tomuto pokušení vždycky odolal a vždycky jsem rozpočet v rámci souladu 
koalice připravil tak, abych nefavorizoval své agendy a abych skutečně myslel na blaho města. Je také 
připraven rozpočet na rok 2015. Budeme jej mít na příštím sezení zastupitelstva a je to první rozpočet, 
který je o trošičku lepší, než byly rozpočty posledních třech let. Dokonce v něm budeme moci naplnit i 
usnesení vlády o tom, že se mají plošně zvyšovat platy.  
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Prostě ano, dokážeme to zvládnout, ale zároveň se tato funkce, do které bych vás poprosil o volbu, 
se jmenuje také o strategickém rozvoji a o dotacích. Ten strategický rozvoj města není jenom o 
strategii, o tom papírovém dokumentu, o elektronickém dokumentu, ale ten je také o každodenních 
činech, protože Liberec má mnoho zajímavého, ale má také mnoho neřešených problémů. Podívejme 
se na strukturu průmyslu. Tady v našem městě došlo k tomu, když v 90. letech přes noc lehl textilní 
průmysl, tak naše město se dokázalo zvednout, ale víceméně naše struktura průmyslu je příliš 
nebezpečně orientovaná na automotiv a město by mělo být tím hýbatelem, které bude lákat sem nové 
investory. Zároveň to je celá řada kroků, třeba v chytrých pronájmech, v chytrých, řekněme, i v 
prodejích, protože město má nějaký zbytkový majetek, kterého se může zbavit, ale vždycky to musí 
udělat tak, aby dostalo co největší finanční prostředky. Zároveň je tato funkce také o vymýšlená chytrá 
řešení, protože třeba z mé dílny jsou, možná víte, možná nevíte, jsou tady na městě realizovány 
poslední 4 roky korporátní skupinové nákupy, kdy město Liberec a jeho skupina dokázala své potřeby 
sjednotit a tyto potřeby realizovat na trhu tak, že jsme ušetřili desítky milionů Kč, ať až v nákupech 
komodit, jako jsou energie, a nebo třeba v nákupech služeb, jako jsou mobilní volání. Tyto věci jsem 
dokázal zpřístupnit i občanům. Jsou to věci i na poli informatiky, kde jsme dokázali změnit právě 
informační systém ve vztahu k ekonomice, který nám také ušetřil 25 mil. Kč a toto mám připravené i 
do toho dalšího období. Mám připraveno a rozmyšleno změnu parkovacího systému tak, aby jej 
obsluhovalo město, abychom použili chytré technologie, abychom použili placení bezkontaktními 
platebními kartami a mobilními aplikacemi tak, aby to pro uživatele bylo lepší a pro město to bylo 
přínosnější. Mám připraveno a rozmyšleno, jak bychom se měli chovat k pronájmu libereckého 
krematoria, mám připraveno to samé s libereckým bazénem atd. Mnozí říkají, že čtyřleté volební 
období je příliš krátké. Já s tím do jisté míry mohu souhlasit, protože některé projekty se teprve, když 
řeknu hovorový výraz, okotí, až v tom následujícím období. Právě o tom by to každodenní strategické 
fungování mělo být. O tom, abychom si uvědomili, jaké jsou naše strategické priority a jedněmi 
malými kroky k těm prioritám směřovali tak, aby to bylo ve prospěch našeho města. A to, že se v té 
funkci mluví i o dotacích je samozřejmě správně, protože nás čeká integrovaný plán rozvoje území, v 
souměstí Liberec a Jablonec a přesto, že metodika ministerstva pro místní rozvoj není úplně jasná a 
celé to čerpání dotací je zahaleno takovým byrokratickým balastem, tak přesto město musí umět si 
z tohoto vzít, protože žádné další peníze z EU dost dobře čekat nemůžeme. Čeká nás tramvaj do 
Rochlice, čeká nás rekonstrukce Liebiegova paláce, čekají nás věci, které, bohužel, toto město si 
nemůže financovat ze svého.  

A jedna věc, dovolte, abych si i posteskl, já navážu na to, co říkal pan Korytář. Mrzí mě, že se 
nějakým způsobem rozpadla krajská koalice. Věřte tomu, že nikdo z našich libereckých zastupitelů na 
to nemá žádný vliv. A bohužel si jasně uvědomuji, že to pozitivní dědictví, které Liberec má, dědictví 
v podobě zoologické zahrady, botanické zahrady, loutkového divadla, velkého třísouborového divadla, 
je tak krásné, tak cenné a tak významné pro celý region, ale bohužel pro město Liberec je velmi, velmi 
drahé a měli bychom umět komunikovat s Libereckým krajem třeba tak, aby na těch nadregionálních 
službách jsme se dokázali podílet a trošičku se bojím, že v té poblázněné atmosféře, která na kraji teď 
funguje, toto nebude možné a osobně mě to velmi, velmi mrzí.  

Vážené dámy, vážení pánové, máte v rukách volbu statutárního náměstka. Náměstka pro 
ekonomiku, strategický rozvoj a dotace. Statutární náměstek je, slangově řečeno, v malých městech 
místostarosta. Mnohdy zastává stejné věci jako hlavní starosta, rozhodně musí být pracovitý a dělný 
tým. V mé osobně vám nabízím zkušenost, rozvahu, politickou odpovědnost a hlavně pokračování 
těch pozitivních věcí, které jsem v této funkci již započal. Děkuji vám. 

T. Batthyány 
Já děkuji i panu kolegovi Šolcovi a než předám slovo volební komisi, která se ujme své práce, tak 

ještě dávám prostor pro diskusi zastupitelů. Hlásí se do ní někdo, prosím? Zdá se, že nikoli, takže 
požádám volební komisi, aby se ujala své práce a do doby, než budou vyhotoveny volební lístky, 
prosím, setrvejte na svých místech. Velice děkuji. 
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Mgr. Skřivánková 
Prosím, volební komise ukončila přípravu hlasovacích lístků. Procedura u hlasování bude stejná, 

jako probíhala u volby primátora města. 

 (V tuto chvíli předsedkyně volební komise vyvolává abecedně všechny členy zastupitelstva k tajné 
volbě na funkci náměstka primátora. Po ukončení tajné volby se volební komise odebrala ke sčítání 
hlasů pro kandidáty na post náměstka primátora). 

T. Batthyány 

Dámy a pánové, vážené zastupitelky, vážení zastupitelé, prosím najděte si opět svá místa a budeme 
pokračovat v programu ustavujícího zasedání. 

Mgr. Skřivánková 
Vyhlašuji výsledky tajného hlasování o volbě do funkce náměstka primátora statutárního města 

Liberec pro ekonomiku, strategický rozvoj a dotace. Vydáno bylo 38 hlasovacích lístků, odevzdáno 
bylo rovněž 38 hlasovacích lístků. Jeden hlasovací lístek – tam nebyl označen žádný kandidát, pro 
pana Mgr. Jiřího Šolce hlasovalo 16 zastupitelů, pro pana Jana Korytáře 21 zastupitelů.  

T. Batthyány 

Děkuji, prvním náměstkem primátora byl zvolen pan Mgr. Jan Korytář, kterého teď žádám, aby 
usedl vedle mne za předsednický stůl. 

Mgr. Korytář 
Ještě než k vám usednu, pane primátore, já bych si dovolil poděkovat. Bude to teď trochu 

v hollywoodském stylu. Já jsem si připravoval delší poděkování s tím, že pokud na někoho zapomenu, 
tak se předem omlouvám. V první řadě bych chtěl podekovat mým dvěma kolegyním – Kateřině 
Absolonové, která je zastupitelkou i nyní, již třetí volební období, a Květě Morávkové, která letos už 
zvolena nebyla. My jsme spolu začínali v roce 1996, zvoleni za Stranu zelených jako 3 opoziční 
zastupitelé. Nebylo to vůbec lehké, jsem rád, že jsme to celou dobu spolu dokázalo táhnout. Takže 
díky Katce a Květě. Dále chci poděkovat všem kolegům ze Změny pro Liberec, celému našemu klubu, 
který mne před těmi 4 lety podržel, nereflektoval na žádnou nabídku. Pro mne to bylo důležité potom 
v těch dalších letech, kdy jsme pracovali v opozici, ten pocit, že mám kolem sebe kolegy, na které se 
mohu spolehnout, tak ten byl pro mne osobně hodně důležitý. Chci také poděkovat Zuzce Kocumové, 
která před těmi 4 lety zareagovala tak, jak zareagovala, a jsem rád, že v těchto volbách kandidovala 
spolu s námi na společné kandidátce. Dále chci poděkovat všem občanům, kteří tenkrát přišli vyjádřit 
svůj názor na náměstí. Já jsem si na to mnohokrát v těch uplynulých 4 letech vzpomínal, když jsem 
přemýšlel o tom, že svoji práci vzdám, že už nemám sílu na to, abych v tom pokračoval, tak jsem si 
vzpomněl na to plné náměstí a i všem těm, kdo tenkrát přišli do mrazu a do deště, tak chci poděkovat. 
Samozřejmě chci poděkovat i všem voličům, kteří Změně pro Liberec letos umožnili, abychom se 
mohli podílet na správě a rozvoji našeho města.  

Abychom začali pokud možno co nejpozitivněji, tak dovolte, abych poděkoval i některým 
kolegům, kteří sedí i nyní v tomto zastupitelstvu. Vezmu to od kraje. Rád bych poděkoval celému 
vyjednávacímu týmu za Starosty pro Liberecký kraj. Ta jednání nebyla jednoduchá, já jsem tam viděl 
vstřícnost a snahu se dohodnout, bohužel, těch hlasů bylo málo, nevyšlo to, ale to neznamená, že 
bychom nemohli pokračovat. A ještě jednou vám chci poděkovat za vaši aktivitu. Dále bych rád 
poděkoval dvěma ženám, které se zapojily do toho povolebního vyjednávání. Jsou to paní 
Skřivánková a paní Machartová. Díky za to, že jste s námi mluvily, že jste – zkrátka za to, že jste 
s námi mluvily ve chvíli, kdy některé další strany nebo někteří další kolegové toto udělat nechtěli. 
Jedno poděkování patří i kolegovi, to bude možná překvapivé, kolegovi Červinkovi z ODS. Chci mu 
upřímně poděkovat za to, že on od vyhlášení volebních výsledků koexistentně zastával názor, že by 



 22

Změna měla dostat šanci ve vedení města. Zároveň bych pana Červinku rád ocenil za to, že měl tu 
odvahu vést kandidátku ODS v té situaci, v jaké se ODS nacházela. V tom má můj respekt. Další 
poděkování je celému zastupitelskému klubu ANO. Vím, že to pro vás nebylo jednoduché změnit 
názor, podívat se na tu aktuální situaci jinýma očima. Já si toho cením a chtěl jsem vám takto veřejně 
poděkovat, a věřím, že toho vašeho rozhodnutí nebudete po celé 4 roky mít důvod jakkoliv litovat. 
Kolegům ze Změny pro Liberec už jsem děkoval. Poděkuji ještě jednou těm novým, kteří tu s námi 
sedí teď nově, a doufám, že nebudete zklamáni. Poslední klub je klub ČSSD. Vám bych rád popřál, 
aby se vám ČSSD podařilo vrátit na to místo, které jí v regionální a v komunální politice patří, a 
věřím, že v tom máte dobře nakročeno. Nebudu to již dále zdržovat. Poslední poděkování patří mojí 
ženě a rodině, bez nich bych nebyl tam, kde jsem, a všem dalším, kteří pomáhali, a na které jsem 
případně zapomněl. Ještě jednou děkuji za vaši důvěru a těším se na spolupráci se všemi s vámi, co tu 
dnes sedíte. 

T. Batthyány 

Já děkuji panu náměstkovi, panu Mgr. Korytářovi, a nyní budeme pokračovat ve volbě druhého 
náměstka primátora. Podle našeho označení jde o náměstka pro technickou správu majetku města. 
Předneste, prosím, své návrhy. 

Ing. Loučková 
Dobrý den, já bych chtěla navrhnout za náš zastupitelský klub kandidáta, pana Tomáše Kyselu. 

T. Batthyány 

Děkuji, zapisuji si pana Tomáše Kyselu. Jiné návrhy na tento post? Zdá se, že nikoliv. Prosím proto 
pana Tomáše Kyselu, aby se zde v krátkosti představil, a pokud nebude zájem o diskusi ze strany 
zastupitelů, tak bych poté předal slovo volební komisi. 

Tomáš Kysela, kandidát na náměstka primátora 

Ještě jednou dobrý den vážené zastupitelky, vážení zastupitelé, pane primátore, paní primátorko, 
vážená veřejnosti. Chtěl bych se vám představit, mé jméno je Tomáš Kysela, jsem libereckým 
rodákem. V Liberci jsem studoval střední i vysokou školu, v současné době se ucházím o post 
náměstka pro technickou správu majetku města Liberce. Na této pozici bych chtěl aktivně působit tak, 
aby městské společnosti byly přínosem pro město a nikoli velkou ekonomickou zátěží. Dále bych chtěl 
pokračovat v dobře nastavených projektech mých předchůdců, tzn., v úsporách energií a v této práci 
nejen pokračovat, ale dál ji rozšiřovat. Vím, že nás čeká hodně a hodně práce. Těším se na tu práci, je 
to pro mne velká výzva a zároveň chci říct, že bych byl nesmírně rád, kdybychom dokázali všichni 
politici, napříč politickým spektrem, ať jsme již v koalici nebo opozici, a zapojili do toho ještě 
veřejnost, abychom dokázali posunout město skutečně dopředu. Děkuji vám za pozornost. 

T. Batthyány 

Já děkuji panu kolegovi Kyselovi a ještě jednou se ptám, jestli se zastupitelé chtějí zúčastnit nějaké 
diskuse? Není tomu tak, a já proto předávám slovo volební komisi. 

Mgr. Skřivánková 
Takže stejná procedura, prosím, pro volební komisi. 

T. Batthyány 

Já poprosím ostatní zastupitele formálně, aby zůstali na svých místech, i když vím, že je to téměř 
neřešitelné. 
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(Volební komise odešla připravit hlasovací lístky.) 

 
Mgr. Skřivánková 

Prosím, ukončili jsme přípravu voleb dalšího náměstka, takže procedura bude stejná, budu 
vyvolávat podle abecedy. 

(V tuto chvíli předsedkyně volební komise vyvolává abecedně všechny členy zastupitelstva k tajné 
volbě na funkci náměstka primátora. Po ukončení tajné volby se volební komise odebrala ke sčítání 
hlasů pro kandidáta na post náměstka primátora). 

 
Mgr. Skřivánková 

Prosím, volební komise ukončila činnost se sčítáním hlasů, seznámím vás s výsledkem volby. 
Výsledky tajného hlasování o volbě do funkce náměstka primátora statutárního města Liberec pro 
technickou správu majetku města. Vydaných bylo 38 hlasovacích lístků, odevzdáno bylo rovněž 38 
hlasovacích lístků. 11 hlasovacích lístků bylo vloženo do urny bez označení kandidáta a navržený 
kandidát tedy získal 27 hlasů. 

T. Batthyány 

Já děkuji, druhým náměstkem primátora byl zvolen pan Tomáš Kysela a tímto bych ho chtěl pozvat 
ke mně za předsednický stůl. Pane kolego, bude krátký proslov? 

T. Kysela 
Velice krátce. Děkuji za vaši důvěru a budu se snažit, aby skutečně naše komunikace napříč 

politickým spektrem, jak jsem deklaroval, skutečně fungovala. Ještě jednou děkuji. 

T. Batthyány 

A nyní přistoupíme k volbě třetího náměstka primátora, náměstka pro územní plánování, veřejnou 
zeleň a životní prostředí. Prosím o vaše návrhy kandidátů. 

Mgr. Korytář 
Dobré odpoledne, já bych rád navrhl na tuto funkci naši kolegyni, Ing. Karolínu Hrbkovou. 

T. Batthyány 

Já děkuji, ještě nějaký návrh? Zdá se, že nikoliv a já poprosím paní Ing. Hrbkovou, aby se nám 
krátce představila. 

Ing. Karolína Hrbková, kandidátka na náměstkyni primátora města 
Vážený pane primátore, vážené zastupitelky, vážení zastupitelé, vážení občané, jmenuji se Karolína 

Hrbková, mnozí mne jistě znáte, byla jsem 4 roky opoziční zastupitelkou a taktéž předsedkyní výboru 
pro rozvoj a územní plánování. Je to i pro mne jeden z důvodů, proč aspiruji na tuto funkci, protože 
bych ráda v této práci dále pokračovala. Ráda bych do této práce zapojila opoziční zastupitele a hlavně 
veřejnost, protože si myslím, že územní plán je věc hodně veřejná, sloužící všem občanům města a 
měli by tak mít možnost se do něj dále zapojit. Svou profesí jsem vystudovaná zahradní krajinná 
architektka, i to je důvod, proč v gesci je veřejná zeleň a životní prostředí. Myslím si, že máme velké 
rezervy v Liberci v obou těchto oblastech, a chtěla bych velice výrazně napomoci k tomu, abychom 
tyto oblasti mohli zlepšit. 
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T. Batthyány 

Děkuji, někdo z přítomných zastupitelů do diskuse?  

Mgr. Šolc 
Pane primátore, děkuji za slovo. Chtěl jsem se s vaší kandidaturou zeptat, paní kolegyně, protože 

jsme spolu opravdu dlouhé roky seděli ve výboru města pro rozvoj a územní plánování, za a) jestli 
počítáte s existencí tohoto výboru nadále? A druhou otázku jsem se vás chtěl zeptat, jak to vlastně 
s tím územním plánem vidíte, kdy předpokládáte jeho schválení, a jak také hodnotíte tu čtyřletou práci 
na územním plánu, která na tom územním plánu byla odvedena? 

Ing. Hrbková 
Co se týká výboru pro rozvoj a územní plánování, tak v nějaké podobě bych chtěla tento poradní 

orgán zachovat. Ještě si nejsem jistá, jestli by to měl být poradní orgán rady nebo zastupitelstva. I to je 
k širší diskusi. Ráda se o tom pobavím nejen s koaličními partnery, ale i se zástupci opozice, protože si 
myslím, že je to důležité. Co se týká výboru pro rozvoj a územní plánování, tak neměl příliš mnoho 
pravomocí. Je to jeden z důvodů, proč diskuse tam byly stále nekončící a nedocházelo tam v mnoha 
případech k tomu, že by se přicházelo s novými názory, bylo to pouze místo, kde docházelo k těžkým 
střetům, které se potom přenášely i na zastupitelstvo. Toto bych chtěla v tom poradním orgánu změnit. 
Byla bych nerada, kdyby to byl orgán, kde se nebudeme konstruktivně domlouvat, ale budeme se tam 
pouze přetlačovat. Co se týká vydání územního plánu, v tuto chvíli nejsem schopná říct, kdy přesně by 
měl být vydaný. Pro mne je podmínkou, pro vydání územního plánu, aby obsahoval územní studie 
zeleně tak, jak to bylo odsouhlaseno zastupitelstvem v Pokynech pro úpravu konceptu územního plánu 
před vznikem návrhu územního plánu. K tomu nikdy nedošlo, územní studie se objevila pouze 
v textové části územního plánu, což je za mne nedostatečné a byla bych ráda, aby do doby vydání 
územního plánu byla ta studie i v mapových podkladech. Nevím, jestli takto ta odpověď stačí. Možná 
ještě ubezpečení, že se nebudeme snažit prodlužovat vydání územního plánu, ani v tuto chvíli 
nechceme vydávat územní plán nový. Pouze jsme se dohodli s koaličním partnerem, že přistoupíme 
k revizi, tzn., sedneme si nad to společně i s dalšími stranami tak, abychom vyhledali případná 
problematická místa, pokusili se o jejich nápravu. Dalším úkolem v územním plánování by bylo 
připravit aktualizace územního plánu, které budou poté probíhat pravidelně ve čtyřletých intervalech.   

RNDr. Hron 
Paní kolegyně, trošku jste mne vylekala tím, že jste řekla, že zvažujete zrušení toho výboru a 

nahrazení ho komisí. Anulujte tento výrok, jinak jsem velmi nervózní. 

Ing. Hrbková 
Pane Hrone, nebudu anulovat tento výrok. Jak jsem již sdělila, je to otázka do diskuse nejen mezi 

koaličními partnery, ale i s opozicí. Je to jedna z věcí, o které si myslím, že by mohla fungovat, ale 
v tuto chvíli neříkám ani „ano“, ani „ne“. 

Mgr. Šolc 
Pane předsedající, já si tady dovolím takovou glosu, byť jsem nebyl náměstkem, který by měl 

územní plán ve své gesci, přesto si pamatuji debaty. Myslím si, že výbor je skutečně orgán nejsilnější 
s nejsilnějšími kompetencemi, protože je zodpovědný přímo zastupitelstvu, ale věřím, že se o tomto 
budete s opozicí bavit. Nicméně pokud je platný ten pokyn ministerstva o tom, pakliže se budete chtít 
pokoušet vtělit územní studii zeleně do územního plánu, tudíž musí proběhnout nové veřejné 
projednání a tudíž se budou muset vypořádat všechny připomínky, tak je potřeba si tady úplně 
upřímně říct, že vydání územního plánu odsouváte minimálně o 3 roky. 
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Ing. Hrbková 
Já bych to takto striktně neviděla, pane náměstku. Co se týká veřejného projednání, tak tomu 

zrovna já bych se vůbec nebránila, protože to, že k územnímu plánu přijde 1.800 námitek a 
připomínek ze strany veřejnosti, tak je pro mne důkazem, že ten územní plán není připraven ve 
prospěch občanů. 

RNDr. Hron 
Já jsem vám fakt chtěl dát šanci to anulovat. Mně nejde tak, jestli bude územní plán schválen, to je 

podle mne diskuse úplně někde jinde. Teď se tady bavíme o tom vztahu, a já to tak teď vnímám, o tom 
vztahu koalice – opozice. Tady slyším, že se tady má otevřít prostor opozici víc, než byl doposud 
otevřen, a před vaší volbou říkáte, že uvažujete o jednom obrovském prostoru pro opozici, 
předjednávat věci ve výborech. A ty důvody mne vylekaly, že se tam mluvilo a že se tam hádalo, a že 
jste nedošli k závěru, tak to jsem vám chtěl dát šanci, jestli byste to nemohla zrevidovat, prosím. Já už 
dál nebudu vystupovat. 

T. Batthyány 

Já děkuji, ještě někdo do diskuse? Zřejmě ne. Já ještě jednou zopakuji navrženého kandidáta, je jím 
Ing. Karolína Hrbková za Změnu pro Liberec. Nyní již předávám slovo opět volební komisi. 

Mgr. Skřivánková 
Tak opět na stejném místě. Děkuji. 

(Volební komise odešla připravit hlasovací lístky) 

 
Mgr. Skřivánková 

Prosím, přikročíme k volbě dalšího náměstka, procedura volby stejná, budu číst jména a 
přistupujte, prosím, plynule k převzetí volebních lístků. 

 (V tuto chvíli předsedkyně volební komise vyvolává abecedně všechny členy zastupitelstva k tajné 
volbě na funkci náměstkyně primátora. Po ukončení tajné volby se volební komise odebrala ke sčítání 
hlasů pro kandidátku na post náměstkyně primátora). 

T. Batthyány 
Zaujměte svá místa, budeme pokračovat a dozvíte se výsledky hlasování o třetím náměstkovi.   

Mgr. Skřivánková 

Vyhlašuji výsledky tajného hlasování o volbě do funkce náměstkyně primátora statutárního města 
Liberec pro územní plánování, veřejnou zeleň a životní prostředí. Vydáno bylo 38 hlasovacích lístků. 
Odevzdáno bylo 38 hlasovacích lístků. Volební komise v urně spočítala 14 neoznačených hlasovacích 
lístků a pro náměstkyni Karolínu Hrbkovou bylo 24 hlasovacích lístků.  

T. Batthyány 
Děkuji. Třetím náměstkem primátora byla zvolena paní Ing. Hrbková.  

Ing. Hrbková 
Vážení zastupitelé, budu velice stručná. Moc vám děkuji za projevenou důvěru. Pokusím se jí 

nezklamat a budu ráda, když mi v mé práci budete nápomocni. Děkuji vám.  
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T. Batthyány 
Pokračujeme volbou čtvrtého náměstka primátora. Náměstka pro školství, kulturu, sociální věci a 

cestovní ruch. Já prosím o přednesení vašich návrhů.  

Mgr. Korytář 
Já navrhuji pana Mgr. Ivana Langra.  

T. Batthyány 
Děkuji. Ještě nějaké návrhy? Nikoliv, takže já opakuji, takže jediným navrženým kandidátem je 

pan PhDr. Ivan Langr a poprosil bych ho o krátké představení.  

PhDr. Ivan Langr, kandidát na náměstka primátora 
Vážený pane primátore, milé kolegyně, milý kolegové, vážení hosté. Dovolte mi v této chvíli 

úvodem poděkovat za celý náš zastupitelský klub odcházejícímu náměstku panu Kamilu Janu 
Svobodovi za práci, kterou pro resort, na nějž já v tuto chvíli kandiduji, učinil za celé minulé volební 
období. Děkuji. Když jsem přemýšlel, jakým způsobem se vám tady uvést a představit, rozhodl jsem 
se, že nahlédnu trochu do své osobní historie a to do doby, kdy jsem coby novinář sedával tam pod 
okny mezi lety 1998 a 2007. V tu dobu, a teď to vůbec nemyslím na náš liberecký politický rybníček, 
jsem se měl možnost potkat také s politiky, kteří šli vstříc veřejné funkci s jakousi řekněme živočišnou 
radostí. Já jsem se v předchozích několika let snažil tento stav navodit v předchozích sám u sebe, 
marně. Já v tuto chvíli před vámi stojím v mírných obavách, s hlubokou pokorou a s velkým 
respektem k tomu resortu, na nějž kandiduji. K té jeho nesmírné šíři a také obecně k zodpovědnosti za 
správu města.  

Přesto si vám dovolím přednést řekněme možná tři své výhody nebo možná předpoklady, které by 
vás při vaší volbě možná mohly ovlivnit pozitivním směrem ke mně. První, pokud budu na tento resort 
zvolen, věřte mi, že přicházím přímo zevnitř tohoto resortu. Ještě v tuto chvíli jsem vedoucím oddělení 
marketingu a mluvčím Zoologické zahrady Liberec, což je příspěvková organizace města, která pod 
tento resort spadá. Tedy troufám si tvrdit, že mám určité znalosti o tom, jak alespoň část toho resortu 
funguje v té oblasti cestovního ruchu a kultury, byť právě zrovna cestovní ruch v minulém volebním 
období byl z tohoto resortu vydělen jiným směrem. Druhý takový drobný předpoklad je, že původním 
vzděláním jsem učitel, a byť jsem na hlavní pracovní poměr vyučoval na gymnáziu, pouze tři roky, 
mezi lety 1995 a 1998, nikdy jsem z této profese neodešel, protože po večerech vyučuji dodnes. Znám 
tedy, co to je mít postavení učitele. Znám snad i potřeby škol. Třetím předpokladem do jisté míry je 
pak to, že jsem si své pedagogické vzdělání postupně doplnil o politologii a veřejnou a sociální 
politiku. To znamená, z tohoto titulu mám jakési, snad, teoretické vědomosti o sociální problematice, 
obecně o fungování veřejné správy a rovněž o tom, jak se vytváří a implementují jednotlivé politiky 
opatření, intervence, chcete-li.  

Vážené zastupitelky, vážení zastupitelé, když jsem přemýšlel, jakým způsobem tady představit svůj 
program, resortním program, rozhodl jsem se, že nebudu vyzobávat jednotlivé priority z toho celku, 
který mám do jisté míry připraven ad hoc, protože by to nepůsobilo systémově a asi by to stejně 
zapadlo. Místo toho vám velmi stručně představím čtyři obecné priority, které osobně považuji za 
velmi důležité při správě města a jakékoliv organizace veřejného typu. První z těch priorit je 
komunikace, komunikativnost. K tomu se mi nesmírně hodí moje dosud stávající povolání. Myslím si, 
že komunikovat směrem do resortu k tomu týmu lidí, který v tom resortu pracuje, komunikovat 
směrem k příspěvkovým organizacím a nepochybně i k veřejnosti, je naprosto podstatná a důležitá 
věc. Druhou z těch priorit je participace. Často tady vznikají opatření a intervence ve velmi úzkém 
okruhu lidí. Schvaluje je devíti, jedenáctičlenná rada města, 39 zastupitelů. Já si myslím, že ta práce 
ale musí být v té základně odpracována v daleko širším spektru lidí, v daleko širší skupině aktérů, 
především s veřejností z byznysu, z akademické sféry, příspěvkových organizací. Třetí prioritou, 
obecnou hodnotou, je pro mě otevřenost, transparentnost. To znamená, neuzavírat se do jakéhosi 
džbánu, lahve, ale být neustále připraven zodpovídat jakékoliv dotazy z laické i institucionální 
veřejnosti. A konečně čtvrtou prioritou nepochybně je pro mě kontrola, laická, kontrola institucionální, 
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kontrola nakládání s veřejnými prostředky. S tím, jak pracujeme, jak tvoříme a nabízíme veřejné 
služby, a jak je také vyúčtováváme. Vážené zastupitelky, vážení zastupitelé, jmenuji se Ivan Langr, je 
mi 42 let a usiluji o vaše hlasy pro funkci náměstka primátora a pro školství, pro kulturu, pro cestovní 
ruch a pro sociální věci. Děkuji vám.  

T. Batthyány 
Děkuji panu kolegovi Langrovi. Hlásí se někdo ze zastupitelů do diskuse k tomuto bodu? Nikoliv. 

Omlouvám se, první kiks. Poprosím pana Václavíka.  

doc. Václavík 
Já myslím, že to nemusíte brát za kiks, pane primátore. To se stane. Já vás ještě jednou zdravím, 

vážené kolegyně, vážení kolegové. Asi není úplné tajemstvím, že já se znám s Ivanem poměrně 
dlouho, učili jsme spolu na gymnáziu a musím říct, že když jsem se dozvěděl jeho nominaci, tak to 
byla jedna z těch voleb, která mě potěšila. Já mám přesto na něj pár dotazů, protože si myslím, že je 
dobré vědět některé věci dopředu a teď bych si dovolil ty dotazy položit. Při té předchozí volbě se mí 
kolegové ptali, teď už zvolené náměstkyně Hrbkové, jak se postaví k výboru pro územní plán a já 
bych se chtěl zeptat nominanta, jaký bude jeho postoj k výboru pro školství a vzdělání, který ze 
zákona být nemusí, nicméně zastupitelstvo ho, tuším už třetí volební období má, jestli počítá dále 
s jeho fungováním. To je jedna otázka a ta druhá otázka se týká šíře toho zájmu, protože když se na to 
podíváte, nebo vymezení toho oboru, protože ten obor nebo to oddělení, nevím, jak to nazvat přesně, 
ten úsek, má zdaleka nejširší záběr. Zabírá skutečně širokou paletu i velké množství organizací, tak 
jsem se chtěl zeptat, jestli jsou už nějakým způsobem promyšlené kroky, jak najít jakousi konsidenci. 
V této souvislosti jsem se chtěl zeptat ještě na jednu věc. My když jsme projednávali nějaké návrhy na 
možné koaliční dohody, smlouvy, tak jedním z našich návrhů byl výbor pro sociální inkluzi. Jako 
jedno z témat, které se tady rozvíjelo v tom posledním období. Týkalo se to pomoci chudým, 
ubytování, atd. Chtěl jsem se zeptat, jestli se nějakým způsobem zvažuje zřízení nějaké podobné 
instituce. Neříkám přímo v podobě výboru, byť já se přiznám, že mně by se ten výbor asi líbil nejvíc, 
podle toho, jak je kompetenčně výbor zakotven, ale jestli jste si nějakým způsobem bavili nebo 
zvažovali jste, že byste v této práci nějak pokračovali nebo ji rozvíjeli. Děkuji.  

PhDr. Langr 
Děkuju za ty dotazy, Davide. Já si dovolím vzít ty výbory oba, protože to jaksi institucionálně patří 

k sobě. Já s výborem školství nebo pro školství nepochybně počítám, pokud jde o výbor pro sociální 
inkluzi, tady si nejsem úplně jist, jestli to budeme řešit výborem nebo komisí. Každopádně, když jsem 
v tom svém vstupním vystoupení hovořil o té participaci, tak to nepochybně pokrývá právě toto. Já si 
myslím, že musíme pracovat společně. Musíme pracovat ve výborech, v komisích. Předpokládám, že 
ta práce v komisích bude daleko aktivnější, než třeba bývala, že ty komise budou úkolovány radou a že 
potom snad budou přinášet své výsledky. Čili s tím nepochybně počítám. Pokud jde o šíři resortu. Já si 
to velmi silně uvědomuji, že ten resort je opravdu nesmírně široký. Kvituji především to, co už jsem 
naznačil, že cestovní ruch se konečně zase zcelil k té oblasti kultury, protože nemá cenu vyrábět 
cestovní ruch na jednom resortu a na druhém resortu tam mít ty velké organizace, které cestovní ruch 
v Liberci nebo které hlavně cestovní ruch v Liberci tvoří. Čili tady si myslím, že to bude ulehčení 
v tomto směru. Nějaké systémové kroky, řekněme, promyšlené mám. Zmiňoval pan Mgr. Šolc, 
například ty věci spjaté s Libereckým krajem, tedy snad pokus o dohodu o spolufinancování 
vzájemném, recipročním, těch našich velkých příspěvkových organizací. Uvidíme, jestli ta situace 
není poškozená natolik, že se dohodneme. To považuji za jednu ze svých priorit, stejně jako školy. 
Myslím si, že tady musíme nabídnout libereckým školám a nerozlišuji, zda mateřským nebo 
základním, především důstojné zázemí pro 21. století. Budu v tomto směru rád pracovat, budu-li 
vyvolen ovšem, s pány kolegy náměstky Kyselou a Korytářem, kteří, co se týče investic a ekonomiky, 
budou asi nejbližšími spolupracovníky. Pokud se bude jednat o modernizaci škol, bazénů a školních 
hřišť.  
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Mgr. Šolc 
Děkuji za slovo, pane primátore, já tedy si dovolím navázat, rovnou na to, co jste zmínil, pane 

primátore, a to je tedy to financování a zeptám se, zcela konkrétně, jak vy vidíte financování, jakou 
vidíte budoucnost posledního třísouborového divadla tady v regionu, a jak se k tomu stavíte, i kdyby 
se k tomu třeba Liberecký kraj nepostavil tak, jak bychom si všichni přáli.  

PhDr. Langr 
Za Ivana Langra říkám ano třísouborovému divadlu a budu pevně věřit, že taková jednoznačná 

shoda bude i v celé koalici. Pokud jde o samotné financování, nedopadne-li ta dohoda s Libereckým 
krajem, v tuto chvíli nemám alternativní řešení.  

T. Batthyány 
Tak já děkuji, přihlášen je pan kolega Červinka.  

Ing. Červinka 
Tak já bych se vás rád zeptal, jak to vidíte s investicemi, budou součástí vašeho resortu, či nikoliv. 

Myslím tím investice do školství, kultury, cestovního ruchu a podobně.  

PhDr. Langr 
Myslíte obecně investice jako princip? Nejsem si v tuto chvíli jist. Musíme si to ještě kompetenčně 

vyřešit, jestli budeme mít pracovníka, který se bude přímo na odboru zabývat investicemi do 
vzdělávacích zařízení, anebo jestli budeme centralizovat výběrová řízení, veřejné zakázky a investice 
na odboru veřejných zakázek. Myslím si, že půjdeme spíše touto cestou. To znamená autonomním 
oddělením veřejných zakázek. Pak bych to považoval za systémové a nebránil bych se tomu.  

T. Batthyány 
Děkuji. Nikdo další do diskuse není přihlášen a já nyní zopakuji, že navrženým kandidátem na 

čtvrtého náměstka primátora, náměstka pro školství, kulturu, sociální věci a cestovní ruch, je navržen 
pan PhDr. Ivan Langr ze Změny pro Liberec. Já teď požádám volební komisi, aby se opět ujala své 
práce. 

Mgr. Skřivánková 
Takže prosím opět do kanceláře.  

 
(Volební komise odešla připravit hlasovací lístky) 

 
T. Batthyány 

Vážení zastupitelé, vážené zastupitelky, prosím o trochu klidu. 

Mgr. Skřivánková 
Přistoupíme k další volbě náměstka primátora. Opět budu číst už spíš formálně jména zastupitelů, 

jak budou přistupovat k volební urně. Děkuji.  

(V tuto chvíli předsedkyně volební komise vyvolává abecedně všechny členy zastupitelstva k tajné 
volbě na funkci náměstka primátora a poté se komise odebrala sečíst hlasy) 
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Mgr. Skřivánková  
Vyhlašuji výsledky tajného hlasování o volbě do funkce náměstka primátora statutárního města 

Liberec pro školství, kulturu, sociální věci a cestovní ruch. Vydáno hlasovacích lístků 38, odevzdáno 
38. Neoznačeno ve volební urně 9 hlasovacích lístků. Pro zvolení náměstka 29 hlasovacích lístků.  

T. Batthyány 
Já děkuji. Čtvrtým náměstkem primátora byl zvolen pan PhDr. Langr.  

PhDr. Langr 
Ještě jednou dobrý večer. Rád bych poděkoval nejenom sza ty koaliční hlasy, ale samozřejmě i za 

ty, co přišly nad rámec koalice. Velmi si toho vážím. Ještě jednou poděkování, které patří mé 
manželce. Tu mám jednu, děti mám dvě, abych zůstal věrný tradici. Byla to právě ona, která mi 
v neděli, když už jsem držel telefon s tím, že zavolám svým dvěma kolegům Šedlbauerovi a 
Korytářovi, že jsem přeci jenom tu kandidaturu přehodnotil, byla to tedy ona, která mě nakonec znovu 
přemluvila a v podstatě do té kandidatury vehnala. Tím jí to nevyčítám, ale děkuji. Díky. 

T. Batthyány 
Děkuji. Tímto máme těch pět uvolněných zastupitelů zvolených a nyní přistoupíme k volbě 

zbývajících čtyř neuvolněných členů rady města. 

Zastupitelstvo města př i jalo usnesení č .  278/2014. 

 

K bodu č. 6 

Volba členů rady města 

T. Batthyány 
Máme někoho z řad občanů přihlášených do diskuse? Nikoho. Děkuji. A nyní, prosím, abyste 

předložili své návrhy na neuvolněné členy rady města.  

Ing. Loučková Kotasová 
Za náš zastupitelský klub ANO bych chtěla navrhnout dva kandidáty na radní, a to pana Ing. 

Martina Čulíka a pana Ing. Filipa Galnora. Děkuji.  

T. Batthyány 
Děkuji, prosím o další návrhy.  

Mgr. Korytář 
Já navrhuji pana Josefa Šedlbauera a pak také paní Zuzanu Kocumovou.  

T. Batthyány 
Děkuji. Někdo další návrhy? Nikoliv. Já nyní zopakuji jména všech navržených kandidátů a 

požádám je o stručné představení. Je jím pan Ing. Martin Čulík, pan Ing. Filip Galnor, pan prof. Josef 
Šedlbauer a paní Zuzana Kocumová.  

Ing. Filip Galnor, kandidát na neuvolněného člena rady města 
Dobrý večer, dámy a pánové. Já si tedy dovolím být velmi stručný. Jmenuji se Filip Galnor. Jsem 

vystudovaný ekonom oboru řízení podniku a podnikové finance. V současné době završuji šestileté 
působení v Krajské nemocnici Liberec, z čehož jsem dva roky zastával pozici pověřeného technického 
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ředitele. V současné době pracuji na pozici vedoucího oddělení provozu a správy majetku. Svou prací 
v radě města bych rád přispěl k realizaci programových priorit, zejména potom k zefektivnění řízení a 
hospodaření městských společností a k intenzivnímu a zodpovědnému přístupu k otázce centrálního 
vytápění. Nějaké dotazy? Děkuji.  

T. Batthyány 
Požádám pana Ing. Čulíka.  

Ing. Martin Čulík, kandidát na neuvolněného člena rady města 

Vážené zastupitelky, vážení zastupitelé, vážení přítomní. Mé jméno je Martin Čulík. Jsem též 
rodákem z Liberce a vystudoval jsem v Liberci střední průmyslovou školu stavební, obor pozemní 
stavitelství. Poté v Žilině Vysokou školu dopravy a spojů, obor stavba, údržba a rekonstrukce tratí. 
Moje profese se celý můj profesní život točí kolem dopravy. Začal jsem na dráze, jako správce objektu 
spodní stavby, mosty, tunely, všechno možné, 9 let praxe. Poté jsem přešel na dopravní podnik, kde 
jsem od začátku postupoval výše a výše, až jsem 9 let dělal technického ředitele. Myslím si, že na této 
pozici jsem získal bohaté zkušenosti, troufám si říct po stránce právní, veřejných zakázek, jednání 
s firmami, investice, opravy, údržba. Poté jsem odešel na Ředitelství silnic a dálnic – správu Liberec, 
kde doposud pracuji 4,5 let jako investiční referent, a mám na starost přípravu investičních akcí, 
přípravu silničních staveb, řádově za miliardy. Tímto bych chtěl, pozicí, pokud budu zvolen, 
poskytnout nejen radě, ale i městu Liberec své zkušenosti, zejména odborné, na poli dopravy, protože 
nejenom zkušenosti s dopravním podnikem a městskou dopravou, ale i silniční dopravou, myslím si, 
že mohu bohatě využít pro město Liberec a jeho další rozvoj. Děkuji.  

T. Batthyány 
Nyní bych požádal pana profesora Josefa Šedlbauera. 

prof. Josef Šedlbauer, kandidát na neuvolněného člena rady města 

Vážený pane primátore, vážené kolegyně, vážení kolegové, dámy a pánové. Moje jméno je Josef 
Šedlbauer. Pocházím profesně z akademické sféry. Ve veřejné sféře se nicméně pohybuji už druhé 
volební období, vlastně teď už třetí volební období. Pracoval jsem zejména na tématech, které se týkají 
školství a vzdělávání, a také financí a majetku města. Také jsem fungoval v několika dozorčích 
radách, jak městských, tak krajských společností, a tyto své zkušenosti a kompetence bych rád zúročil 
i v pozici člena rady města. Očekávám, že i neuvolnění členové rady města budou pověřováni 
konkrétními úkoly a já bych byl rád, kdyby těmi konkrétními úkoly pro mě byly úkoly právě z těchto 
oblastí školství, vzdělávání a řízení městských společností, kde nás čeká celá řada změn. Děkuji.  

T. Batthyány 
Já také děkuji a nyní bych požádal paní kolegyni Kocumovou.  

Bc. Zuzana Kocumová, kandidátka na neuvolněnou členku rady města 

Vážené zastupitelky, vážení zastupitelé, vážení přítomní. Mé jméno je Zuzana Kocumová. Nyní 
jsem v Zastupitelstvu Libereckého kraje třetí období, krátce jsem působila na pozici náměstkyně 
primátora města Liberce a dva roky jsem působila na pozici statutární náměstkyně hejtmana 
Libereckého kraje. Ráda bych tyto své zkušenosti zúročila v dalším svém působení Rady města 
Liberce. Z těch témat, která jsou mi nejbližší, tak asi celoživotně je to sport, tělovýchova, také cestovní 
ruch, a další věcí, ke které jsem získala velmi silný vztah, je zdravotnictví. Věřím, že i v této oblasti se 
bude město aktivně podílet, protože byť krajská nemocnice například není naší majoritní akciovou 
společností, tak určitě bychom se měli k naší společnosti chovat tak, jak se patří. Další oblastí, jak již 
řekl pan kolega Šedlbauer, tak je řízení městských společností, kde si myslím, že je velká rezerva, ale 
samozřejmě i další oblasti, které se týkají, které se na radě města probírají. Takže budu ráda, pokud mi 
svěříte svou důvěru a dáte mi hlasy při volbě. Děkuji.  
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T. Batthyány 
Já, než předám slovo předsedkyni volební komise, chci se ještě zeptat zastupitelů, je tady nějaký 

názor, příspěvek do diskuse? Nikoliv, takže předávám slovo paní předsedkyni volební komise.  

Mgr. Skřivánková 
Protože to tak není, tak žádám členy volební komise, abychom se zase sešli ve sčítací místnosti. 

T. Batthyány 
Omlouvám se.  

(Volební komise odešla připravit hlasovací lístky). 

 
Mgr. Skřivánková 

Prosím, přistoupíme, předpokládám, že k poslední volbě dnešního dne. Volba je trochu jiná, 
protože volíme najednou čtyři členy rady města, takže pokud máte pochybnosti, podívejte se do 
volebních řádů. Jinak budu zase číst podle abecedy jména zastupitelů a přistupujte k volební urně. 
Děkuji.  

(V tuto chvíli předsedkyně volební komise vyvolává abecedně všechny členy zastupitelstva k tajné 
volbě na funkce 4 neuvolněných členů Rady města Liberec.) 

Mgr. Skřivánková 
Bohužel z technických důvodů přerušujeme na chvilku volbu, nicméně urna je zapečetěná. 

Nevytiskly se nám 2 hlasovací lístky, takže to paní z organizačního oddělení hned napraví. Budeme 
pokračovat, takže budeme pokračovat. Protože odvolil poslední zastupitel, tak žádám členy volební 
komise, aby se dostavili ke sčítání. 

(V tuto chvíli se volební komise odebrala sčítat hlasy.) 

T. Batthyány 

Dámy a pánové, vážené zastupitelky, vážení zastupitelé, prosím klid a zaujměte svá místa. 

Mgr. Skřivánková 
Dovolte mně, abych vás seznámila s výsledky tajného hlasování o volbě do funkce neuvolněného 

člena rady města. Počet vydaných hlasovacích lístků 38, počet odevzdaných hlasovacích lístků 37. 
Jednotlivé volby: Ing. Martin Čulík pro - 24 hlasů, Ing. Filip Galnor pro - 25 hlasů, Bc. Zuzana 
Kocumová pro - 24 hlasy a prof. Josef Šedlbauer pro - 22 hlasů. 

Na závěr činnosti volební komise mně dovolte přednést souhrnnou zprávu o výsledku voleb 
uvolněných členů zastupitelstva města a neuvolněných členů rady města. Ustavující zasedání 
Zastupitelstva města Liberce dne 27. listopadu 2014 zvolilo v souladu s ustanovením § 103, odst. 2, 
zákona č. 128/2000 Sb., v platném znění, o obcích, do funkce primátora statutárního města Liberec 
pana Tibora Batthyányho. V souladu s ustanovením § 99, odst. 3, a § 103, odst. 2, zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích, v platném znění, ustavující zasedání Zastupitelstva města Liberce zvolilo do funkce: 
náměstka pro ekonomiku, strategický rozvoj a dotace, pana Jana Korytáře, náměstka pro technickou 
správu majetku města pana Tomáše Kyselu, náměstkyni pro územní plánování, veřejnou zeleň a 
životní prostředí paní Ing. Karolínu Hrbkovou a náměstka pro školství, kulturu, sociální věci a 
cestovní ruch pana PhDr. Ivana Langra. 

Ustavující zasedání Zastupitelstva města Liberec v souladu s ustanovením § 99, odst. 3, a § 103, 
odst. 2, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, zvolilo tyto neuvolněné členy rady: Ing. Martina Čulíka, 
Ing. Filipa Galnora, Bc. Zuzanu Kocumovou a prof. Josefa Šedlbauera. Tuto souhrnnou zprávu 
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podepsali všichni členové volební komise. Závěrem mi dovolte, abych členům volebním komise 
poděkovala za účast a za spolupráci, a také bych chtěla poděkovat zaměstnankyním organizačního 
oddělení za přípravu. Děkuji.  

T. Batthyány 

Já děkuji paní předsedkyni Skřivánkové za přednesení výsledků voleb a děkuji za dobře odvedenou 
práci. Jménem všech členů zastupitelstva blahopřeji všem zvoleným členům rady města a věřím 
v plodnou a úspěšnou spolupráci. 

Nyní by měla následovat přestávka, ale pokud mi to odpustíte, já bych přešel k projednávání 
zbylých bodů zastupitelstva. Na stole naleznete kromě jednacího a volebního řádu, také informace od 
organizačního oddělení k některým technickým a administrativním záležitostem, a dále doplnění 
materiálu k bodu č. 10. Od tohoto okamžiku se již můžete hlásit do diskuse a hlasovat pomocí 
hlasovacího zařízení. Pokud byste měli technické problémy, prosím, přihlaste se, jsou zde připraveni 
pracovníci z technického zázemí, kteří vám jistě rádi pomohou. 

Zastupitelstvo města př i jalo usnesení č .  279/2014. 
 

 

K bodu č. 7  

Diskuse občanů 

T. Batthyány 

Chci se nejprve zeptat, je-li někdo přihlášen do diskuse? Není. Dobře, tímto považuji tedy bod č. 7 
za ukončený. Přecházíme k bodu č. 8. 

 

K bodu č. 8  

Pověření členů Zastupitelstva města Liberec k činnostem zástupce 
statutárního města Liberec dle ustanovení § 11a, odst. 1, písm. c) zákona č. 
301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení, a o změně některých 
souvisejících zákonů, v platném znění  

T. Batthyány 

Materiál jste obdrželi poštou a je promítán i na plátno. Máte k tomuto bodu někdo nějaké 
připomínky? Nikoho nevidím, někdo z řad občanů do diskuse? Také nikdo. Nechám proto hlasovat o 
usnesení tak, jak je navrženo v seznamu. Nyní můžete hlasovat již pomocí hlasovacího zařízení. 

 

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

Zastupitelstvo města př i jalo usnesení č .  272/2014. 
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T. Batthyány 

Technický problém pana Čečka, prosím někoho z technického oddělení. Chce pan kolega Čeček 
volbu opakovat? Děkuji. Zeptám se – technické problémy odstraněny? Děkuji. Postoupíme k bodu č. 
9. 

 
 

K bodu č. 9  

Přijetí účelové neinvestiční dotace Ministerstva vnitra ČR na výdaje 
jednotek sboru dobrovolných hasičů obce na rok 2014 

T. Batthyány 

Materiály jste rovněž obdrželi poštou, promítáme je rovněž na plátno. Má někdo k tomuto bodu 
nějaké připomínky?  

RNDr. Hron 
Já jenom pro informaci všem ostatním zastupitelům. Já jsem měl dotazy na předkladatele nebo na 

zpracovatele tohoto materiálu, byly mi vysvětleny, šlo mi zejména o to, jestli lze ty peníze použít na 
již proplacené výdaje. Bylo mi řečeno, že ano, pak jsem požádal, aby pro příště skenované materiály 
byly čitelnější. Já jsem s tím měl trošku problém. 

T. Batthyány 

Děkuji kolegovi panu Hronovi. Nikoho dalšího přihlášeného do diskuse nevidím. Zeptám se z řad 
občanů, je k bodu přihlášen někdo do diskuse? Nikdo. Nechám o usnesení hlasovat tak, jak je 
navrženo. 

 

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

Zastupitelstvo města př i jalo usnesení č .  273/2014. 

 

K bodu č. 10  

Delegace zástupce obce na valnou hromadu společnosti Teplárna Liberec, 
a. s. 

T. Batthyány 

Opět jste našli ve svých materiálech i materiál ohledně valné hromady v teplárně. Má k tomu někdo 
nějaké připomínky, pozměňovací návrhy?  
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prof. Šedlbauer 
Dobrý večer, navrhuji změnu usnesení ve smyslu náhrady jména Mgr. Jiřího Šolce za pana Tomáše 

Kyselu. Logika je zřejmá, pan Kysela je gesční náměstek, stejně jako byl předtím kolega Šolc, takže 
na tu valnou hromadu by měl být delegován on. 

Mgr. Šolc 

Já souhlasím, pouze opravuji, že jsem nebyl gesční náměstek, ale statutární, ale samozřejmě 
souhlasím, je to takto v pořádku. 

T. Batthyány 

Dobrá tedy. Jelikož tady máme protinávrh, budeme nejprve hlasovat o tomto pozměňovacím 
návrhu. 

 

Hlasování – pro -  30,  proti  -  0,  zdržel  se -  8,  návrh byl  př i jat .  

Zastupitelstvo města př i jalo usnesení č .  271/2014. 

 

K bodu č. 11 

Informace, dotazy a podněty zastupitelů  

T. Batthyány 

Tento bod je vyhrazen pro všeobecnou diskusi zastupitelů. Má někdo nějaký příspěvek do této 
diskuse?  

Mgr. Ferdan 
Já bych chtěl jenom požádat, jestli bych příště mohl být pod klubem Starostů,na místo klubu ANO 

při tom hlasování, bylo by to příjemnější. Děkuji. 

T. Batthyány 

Zcela určitě.  

doc. Václavík 
Já mám jenom jeden dotaz. Protože předpokládám, že v prosinci bude ještě jedno zastupitelstvo, 

jestli nějak budeme vědět předběžný termín, já jsem slyšel 18. prosince, bude to tak? 

T. Batthyány 

O termínu konání řádného zasedání zastupitelstva ještě budete informováni prostřednictvím e-
mailu. A opravdu předpokládaný termín řádného zasedání zastupitelstva je 18. prosince od 15.00 
hodin. 

doc. Václavík 
Dobře a ještě jenom jedna čistě technická věc, předpokládám, že se stále počítá stále s tím, že 

zastupitelstva budou ve čtvrtek odpoledne. Jo, dobře, děkuji. 
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T. Batthyány 

Ano. Upozorňuji ještě před koncem, než vám všem poděkuji, upozorňuji zastupitele, aby se před 
odchodem ze zasedací místnosti zastavili u prezenčního stolku u dveří, kde odevzdají hlasovací kartu a 
případně s nimi pracovníci organizačního oddělení vyřídí administrativní záležitosti, které se nestihly 
před začátkem zasedání. Já to musím sledovat, já se vám omlouvám, pane Hrone, máte samozřejmě 
slovo. 

RNDr. Hron 
Já jsem se na to těšil, že budu mít to poslední slovo. To byl vtip. Já jsem chtěl učinit dotaz, protože 

jsme v bodě dotazů, jestli budeme, nebo kdy počítáte s tím, nebo s jakou procedurou počítáte ve 
věcech ustavení výborů a jejich klíče a obsazení, a potom, kdy asi můžeme očekávat nějaké 
programové prohlášení koalice, pokud možno i s nějakými časovými parametry toho prohlášení. To je 
zatím ve formě dotazu. 

T. Batthyány 

Dobře, toto přenechám na pana kolegu Korytáře. 

Mgr. Korytář 
Já už jsem si říkal, že by se nikdo nezeptal na programové prohlášení? Já se přiznám, tím, jak to 

v tomto týdnu bylo trochu turbulentní, tak ho ještě nemáme v konečné formě. Myslím, že ho 
zveřejníme příští týden tak, aby bylo k diskusi. Tak to je jedna odpověď. Druhá, když jste se ptal na 
obsazení výborů, rádi bychom to připravili tak, aby to na příštím zastupitelstvu už bylo projednané se 
všemi kluby. Předpokládáme, že tam bude tak, jako dosud, proporcionální zastoupení jednotlivých 
klubů s tím, že předsednictví kontrolního výboru nabídneme nejsilnější opoziční straně, tzn. klubu 
Starostů pro Liberecký kraj, a rádi bychom se s vámi bavili do toho příštího zastupitelstva i o dalších 
organizačně, personálně, finančně technických věcech, které souvisejí s fungováním zastupitelstva a 
jednotlivých klubů. 

T. Batthyány 

Tak pokud to byl poslední příspěvek, já bych vám chtěl všem členům zastupitelstva poděkovat, 
všem občanům, kteří přišli, a velice si vážím přístupu zvolených zastupitelů k tomuto ustavujícímu 
zastupitelstvu. Proběhlo to velice profesionálně, velice korektně a velice důstojnou formou. Ještě 
jednou velice děkuji a přeji vám příjemný zbytek večera.  

 
 
 
 
Pan primátor ukončil zasedání zastupitelstva města ve 20. 26 hodin. 
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V Liberci dne 8. prosince 2014 
 
 
 
 
 
Zapisovatelka: Zuzana Škodová, v. r. 
(přepis: I. Hýsková, D. Slezáková, T. Babíčková) 
 
 
 
 
 
Ověřovatelé:         
 
 
 
 
 
 
 
            Mgr. Jiří Šolc, v. r.                                                   Ing. Karolína Hrbková, v. r. 

                                         člen zastupitelstva                                                            členka zastupitelstva          
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

      Mgr. Jan Korytář, v. r. 

 
 

Tibor Batthyány, v. r. 
        náměstek primátora primátor města 
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 Výsledky hlasování 
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