Z Á P I S
Z 9. MIMOŘÁDNÉ SCHŮZE
RADY MĚSTA LIBEREC,
KONANÉ DNE 25. 10. 2012 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 209

Ověřovatelé:

Kamil Jan Svoboda
Ing. Jiří Rutkovský

Program
Paní primátorka přivítala přítomné na 9. mimořádné schůzi rady města. Konstatovala, že je přítomno
9 členů rady města a jednání je usnášeníschopné. Ze schůze se omluvil Doc. David Václavík.
Zapisovatelkou zasedání byla navržena Zuzana Škodová, pracovnice organizačního oddělení, a
ověřovateli zápisu pan Kamil Jan Svoboda a Ing. Jiří Rutkovský. Tento návrh na zapisovatele a
ověřovatele zápisu byl jednomyslně přijat všemi přítomnými.

Bc. M. Rosenbergová
Na stole je každému předložen původně jediný bod dnešního zasedání. Dále navrhuji zařadit bod o
odvolání Mgr. Andrey Gardoňové a do Různého informaci o zástupci v dozorčí radě nemocnice, jsem
ráda, že je tu i Ing. Hruša, aby se k tomu mohl také vyjádřit.

Ing. Rutkovský
Já bych se zeptal, jestli bychom mohli uložit komisi pro veřejné zakázky projednání bodu SAL, já
jsem si uvědomil, že jsem tuto věc uložil osobně jako radní, a mám pocit, že by to měla uložit rada, tak
jestli mohu požádat, protože komise je příští týden, tak aby nedošlo k nějakému problému, ať je to na
programu.

Bc. M. Rosenbergová
Ano, takže projednáme i tento bod, který se týká SAL.
Hlasování o návrhu programu - jednomyslně přijato.

K bodu č. 1
Odvolání Mgr. Andrey Gardoňové z funkce ředitelky Základní školy, Liberec,
Ještědská 354/88, příspěvkové organizace
Předkládá: Mgr. Kalous, vedoucí odboru školství a kultury
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Paní Mgr. Andrea Gardoňová podala ke dni 31. října rezignaci na funkci ředitelky Základní školy
Ještědská.
Průběh projednávání bodu:

Bc. M. Rosenbergová
Paní ředitelka mi dnes doručila svou rezignaci, na 13.20 hodin jsem svolala tiskovou konferenci, kvůli
tomuto problému. Paní ředitelce jsem poděkovala za její práci, myslím si, že ta její koncepce byla
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dobrá, a k tomu důvodu té rezignace přispělo zpolitizování celé té situace a bohužel to, že jsme
neuměli přesvědčit rodiče, že ty změny, které tam chystáme, jsou dobré, takže to je ponaučení pro nás
a hlavně bych byla ráda, kdybyste se pane náměstku Svobodo, na tu základní školu Ještědská zaměřil,
protože opravdu bude potřeba provést důkladnější změny.

K. J. Svoboda
My jsme požádali Českou školní inspekci, aby kromě prověření stížnosti rodičů, proběhla také
hloubková kontrola České školní inspekce a myslím si, že i ty jednotlivá upozornění, která jsme
všichni dostali od paní ředitelky, jsou dosti závažná na to, aby byla prověřena a abychom se na ně
zaměřili. Takže to rozhodně neznamená, že bychom dávali od ZŠ Ještědské ruce pryč.

Bc. Šolc
Já chci na začátek odmítnout jakoukoliv případnou politizaci tohoto problému, protože každé
odvolávání ředitele musí být podloženo věcnými a procesními důvody. Je pravdou, že paní ředitelka
udělala manažerskou chybu, a já to manažerské selhání cítím a vnímám, a ta chyba je v tom, že se
snažila ty věci udělat příliš rychle a všechny najednou. Když se podíváte na soupis těch nedostatků a
těch pochybení, které se tam snažila napravit za rekordně krátkou dobu, tak kdyby takto zodpovědný
přístup měli všichni ředitelé, tak ta situace v našich školách je také možná o něco lepší. Ona prostě
pochybila prostě tím, že do toho šla příliš rychle. Měla se s tou situací důkladně seznámit,
vyslechnout, analyzovat a potom konat. Ona prostě chtěla konat příliš rychle. Jednala s horkou hlavou
a myslím si, že si to správně vyhodnotila. Prostě odstoupila, je to tak. Rozhodně to ale nepovede
k tomu, že bychom na této škole slevovali z nějakých svých požadavků a z těch kritérií dobrého
zacházení s veřejnými prostředky.

Ing. Mgr. Černý
To jsem rád, že souhlasíte, pane náměstku, s tím, že mluvit o politizaci je nešťastné.

Bc. Šolc
Ano, ta politizace je nešťastná.

Ing. Mgr. Černý
Vy to tedy odmítáte...

Bc. M. Rosenbergová
Já v tom tu politizaci vidím, protože pokud se to probírá na různých webech a vyjadřují se k tomu
jednotliví politici, aniž by si zjistili i druhou stránku věci, tak mi to připadá krajně nešťastné. Právě
tyto věci by se měly řešit v úplně jiné rovině, než zjišťovat, za koho paní ředitelka kandidovala, v jaké
dozorčí radě je, takovéto propojování již beru jako politizaci a neřeší se tam problémy, které v té škole
jsou.

Ing. Rutkovský
Já bych řekl, že názory na to nejsou jednoznačné, mám tady dopis pana Zemana, který píše, že
s tím naopak má zkušenosti dobré. Já jsem byl přítomen na školském výboru, byl jsem u představení
koncepce paní ředitelky, ta koncepce se mi velice líbila, a je mi líto, že takto schopný člověk
z hlediska koncepčního nevydrží na škole, myslím si, že důvody jsou věcí školského výboru,
příslušného náměstka, příslušné školy, ale je mi líto, že přicházíme o koncepčního pracovníka na
škole.

Bc. M. Rosenbergová
Největší pochybení tak vidím v tom, že se nám nepodařilo přesvědčit rodiče, protože od toho se to
všechno odvíjelo.

K. J. Svoboda
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Paní ředitelka měla v koncepci analýzu, pokud byla v jedné chvíli přesvědčena, že některé věci
jsou na škole v rozporu se zákonem, bylo to její přesvědčení, tak její povinností bylo, napravit toto
přesvědčení hned, a ne až po nějaké době, co proběhne analýza. Celková analýza proběhnout měla,
pokud byla přesvědčena, že některé věci jsou v rozporu s platnými předpisy, tak podle svého vědomí a
svědomí je dělala hned, otázka je jakým způsobem to podala, jestli všechno dodržela správně, to jsou
další věci, ale to, že když je ředitel přesvědčen, že je něco mimo právní systém naší republiky, tak že
to prostě musí srovnat, to si myslím, že je v pořádku.

Ing. Rutkovský
Já bych ještě požádal pana náměstka Svobodu, jestli byste mi sdělil, až budete vybírat nového
ředitele, jestli ta škola bude mít sportovní zaměření nebo ne, abych byl z hlediska sportu informován.
Děkuji.

K. J. Svoboda
Pane kolego, mohu vás klidně navrhnout jako člena konkurzní komise, abyste s tím byl seznámen
přímo, to je samozřejmě možné. Stejně tak je to možné i pro další kolegy. Pokud budete mít zájem být
členy konkurzní komise, tak mi to prosím dejte vědět.

Ing. Rutkovský
Já jenom, kdyby tam došlo k omezování sportu, tak abychom se to dozvěděli.

Bc. M. Rosenbergová
Pojďme tedy hlasovat, že bereme na vědomí zrušení pracovního poměru paní ředitelky ve zkušební
době, odvoláváme ji z funkce a pověřujeme dosavadní zástupkyni vedením školy do doby
konkurzního řízení.

Ing. Fadrhonc
K jakému datu je ta rezignace?

Bc. M. Rosenbergová
K 31. 10. 2012.

Ing. Fadrhonc
Takže tam bude rovnou úkol, že ukládá panu náměstkovi nebo panu Kalousovi vypsat to výběrové
řízení...

Bc. M. Rosenbergová
Myslím, že to stačí na příští radě.

Ing. Fadrhonc
Ano, myslel jsem do příští rady.

Bc. M. Rosenbergová
Dobrá, pojďme hlasovat.

Hlasování o návrhu usnesení – jednomyslně přijato.
Rada města přijala usnesení č. 854/2012
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K bodu č. 2
Žádost Mateřské školy, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvkové organizace –
změna usnesení
Předkládá: Mgr. Kalous, vedoucí odboru školství a kultury
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Žádost MŠ Gagarinova o zrušení usnesení RM č. 697/2012 v souvislosti s žádostí jednoho
z partnerů projektu o změnu Smlouvy o partnerství.
Průběh projednávání bodu:

K. J. Svoboda
Ten požadavek je i v té důvodové zprávě, Krajská hygienická stanice, která je příjemcem té
podpory, rozdělila smlouvu na dvě smlouvy, a aby to kraj schválil, tak je potřeba to předložit do
zítřka, jak je uvedeno v důvodové zprávě, proto jsem také požádal paní primátorku o svolání
mimořádné rady města, abychom o tu dotaci nepřišli.

Bc. M. Rosenbergová
Pokud nikdo nemáte žádný dotaz, budeme hlasovat.

Hlasování o návrhu usnesení – jednomyslně přijato.
Rada města přijala usnesení č. 853/2012

K bodu č. 3
Různé
Ing. Hruša
Pane náměstku Šolci, víte, že požadavek dozorčí rady a představenstva nemocnice je, aby se
minoritní akcionář také účastnil v případě investičních akcí svým podílem. Údajně to pan Marek říkal,
ale bylo by to potřeba buď zapracovat do plánu na příští rok, nebo se poradit.

Bc. Šolc
O tom už jsme se bavili, když přišli s nápadem budovat heliport a myslím, že jsem tady říkal, že je
to sice dobrý nápad, ale že si to musí nemocnice financovat ze svých interních zdrojů, že z nás těžko,
jako z minoritního akcionáře, v této finanční situaci vytáhne nějaký příspěvek. A pokud já jsem měl
informace, a informoval mě o tom pracovník nemocnice, který za mnou byl poslán vedením
nemocnice, tak oni na to mají získat nějakou dotaci, tuším, že 85% z ministerstva pro místní rozvoj,
ale nevím to přesně, a další 10% dotaci z ministerstva obrany, aby tam mohly sedat válečné vrtulníky,
a zbytek by měl dofinancovat kraj. Takto jsem o tom byl informován.

Ing. Hruša
Je to tak, že by se mělo město účastnit na akcích, které se budou dotovat z kraje nějakým podílem.

Bc. Šolc
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Ale nemusí. To už tedy zabíháme do podrobností, ale když by si na to ta nemocnice vzala třeba
investiční úvěr, nebo dostane nějakou dotaci, tak není automatickou povinností minoritního akcionáře
k tomu dávat svou část. A my ty peníze hlavně nemáme.

Ing. Hruša
Tady se nebavíme o konkrétních akcích, tady jde prostě o to, že když bude požadovat peníze na
něco, například na rozvoj, a kraj se účastní nějakou finanční částkou, tak je potřeba, aby také město
svým podílem těch pár procent přidalo, pokud to půjde. Já to jenom tlumočím, já vím jak to je
s penězi, takže to tlumočím, netlačím vás ke zdi.

Bc. M. Rosenbergová
Ještě máte někdo nějaký příspěvek do diskuse?

Ing. Rutkovský
Já bych chtěl požádat radu města, jestli by uložila komisi pro veřejné zakázky, projednat veřejnou
zakázku na výběr kogeneračních jednotek, neboť se jedná o částku kolem 6 mil. Kč. Byl bych rád, aby
bylo komisi představeno toto výběrové řízení a v rámci toho byla i představena firma Compet Consult,
která dělá to výběrové řízení, a aby byla komise seznámena od profesionálů se svým postupem při
vypsání výběrového řízení na veřejnou zakázku, protože došlo k nějakým změnám v zákonech a já
bych rád, aby měli informace z první ruky.

Bc. M. Rosenbergová
Dobře, takže máme to v zápisu.

Ing. Rutkovský
Já bych se pak rád vyhnul nějakým dalším problémů s tím, že společnost SAL bude napadána
z toho, že to udělala špatně, takže to dáme komisi pro veřejné zakázky, ať se s tím seznámí a pokud
bude mít nějaké pochybnosti, tak ať nám to sdělí, protože ne každý umí tak dobře veřejné zakázky,
aby byl schopen posoudit, jestli to lze.

Ing. Kabátek
Já bych se chtěl jenom zeptat, koukal jsem včera na výpis z rejstříku, jsou to dva měsíce, co byli ti
jednatelé vyměněni, a ještě jsou tam pořád zapsaní, jak to bude dlouho trvat?

Ing. Rutkovský
Já jsem na to byl upozorněn v pondělí a myslím si, že je to otázka hodin.

Ing. Mgr. Černý
Moje zásadní připomínka je, že naprosto odmítám formálně podpořit cokoli, co jsem neviděl, a
nechci, aby se tady z toho stala norma. Prostě principiálně nemůže rada města podpořit to, aby se
komise pro veřejné zakázky zabývala výběrovým řízením na kogenerační jednotky SAL za 6 mil. Kč,
když jsme to nikdo z nás neviděli.

Bc. M. Rosenbergová
Ten materiál jsme ale schvalovali.

Bc. Šolc
Z čistě formálního hlediska si myslím, že to je usnesení, které je nadbytečné, že ta komise by se
automaticky měla zabývat jakýmkoliv pokynem, který jí gesčně příslušný náměstek dá. Nevím,
nakolik to odpovídá jednacímu řádu, ale z logiky věci mi to přijde jasné. Ona přeci může konat i svou
samostatnou činností.

Ing. Mgr. Černý
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Komise přeci posuzuje už to zadání. My jsme to tedy už projednávali?

Bc. M. Rosenbergová
Myslím, že ano. To už je hodně zpět, ty kogenerační jednotky.

Ing. Rutkovský
Máme to přímo v plánu výdajů.

Bc. Šolc
Pohybujeme se trochu na neznámé půdě, ale myslím si, že pokud vypisuje výběrové řízení městská
společnost tak to, že projedná zadávací dokumentaci v komisi města, je možná z našeho hlediska
v pořádku, protože chceme, aby to bylo v pořádku, ale čistě ze zákonného hlediska to v pořádku
rozhodně není. De facto se jedná o zveřejnění. Protože pro tu společnost se jedná o zveřejnění a
mohou oni před výběrovým řízením někde zveřejnit zadávací dokumentaci? Vždyť když je někdo
napadne, tak je malér na světě.

Ing. Rutkovský
V článku č. 8 je mlčenlivost komise.

Bc. M. Rosenbergová
Takže abychom to shrnuli. Rada města ukládá komisi pro veřejné zakázky, aby připomínkovala
výběrové řízení na kogenerační jednotky.

Paní primátorka ukončila schůzi rady města v 13.32 hodin.

Přílohy:
- Program 9. mimořádné schůze RM
- Výpis přijatých usnesení
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V Liberci dne 31. října 2012
Zapisovatelka:
Zuzana Škodová, v. r.

Za ověřovatele:
Kamil Jan Svoboda, v. r.

Ing. Jiří Rutkovský, v. r.

Bc. Martina Rosenbergová, v. r.
primátorka města

Bc. Jiří Šolc, v. r.
náměstek primátorky
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