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Z Á P I S  

Z 21. SCHŮZE 

RADY MĚSTA LIBEREC, 

 KONANÉ DNE 25. 11. 2013 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 210 

 

 
Ověřovatelé: Mgr. Jiří Šolc 

 Ing. Jiří Rutkovský 

 

K bodu č. 1 
Zahájení  

Paní primátorka zahájila 21. schůzi rady města a konstatovala, že je přítomno 5 členů rady města a 
jednání je usnášeníschopné. Paní primátorka z jednání rady omluvila pana doc. Davida Václavíka, Ing. 
Bohuslava Kabátka a pana Romana Šotolu s tím, že ten se dostaví na jednání rady později. Jako 
zapisovatele schůze navrhla Zuzanu Škodovou, pracovnici organizačního oddělení a jako ověřovatele 
zápisu pana Mgr. Jiřího Šolce a pana Ing. Jiřího Rutkovského. Návrh byl schválen poměrem: pro – 5, 
proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat. 
Paní primátorka uvedla, že byl přepracován bod č. 4, u kterého se změnil i název, a radní jej obdrželi 
na stůl.  Pan Ing. Rutkovský uvedl, že očekává dopis z odboru, který se týká společnosti Real Space, 
pokud by jej obdržel, požádal by v průběhu jednání rady o zařazení do programu 21. schůze rady 
města.  

Program 21. schůze rady města byl schválen poměrem: pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl 
přijat. 

 

K bodu č. 2  
Návrh rozpočtu statutárního města Liberec a řízených organizací na rok 2014 a 
návrh hospodářské činnosti statutárního města Liberec na rok 2014        

Předkládá: Ing. Z. Karban, vedoucí odboru ekonomiky 

Stručný obsah předkládaného materiálu: 

V souladu s plánem činnosti rady města, která usnesením číslo 452/2013 na svém zasedání dne 18. 
6. 2013 schválila „Harmonogram přípravy rozpočtu města a řízených organizací na rok 2014 a 
rozpočtového výhledu na roky 2015 – 2018“, předkládá odbor ekonomiky a majetku návrh rozpočtu 
příjmů, financování, výnosů i nákladů hospodářské činnosti a výdajů za město na rok 2014.  Sestaven 
byl v několika etapách podle podkladů jednotlivých odborů a následnými úpravami v součinnosti 
s jednotlivými garanty.  

 
Průběh projednávání bodu: 

Mgr. Šolc 
Hezký den paní primátorko, vážení radní, tento velmi důležitý dokument předkládám radě po velmi 

důkladném a podrobném projednání na úrovni města. Děkuji všem tímto, kteří se těchto nelehkých 
jednání účastnili, a děkuji také pracovníkům na odboru ekonomiky, kteří do poslední chvíle tabulky 
přepracovávali tak, abychom je mohli předložit. Rozpočet předkládáme v již nové organizační 
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struktuře, protože rozpočet bude platit od 1. 1. 2014, stejně jako nová organizační struktura platí od 1. 
1. 2014. Členům rady města byl rozpočet rozeslán v rozklikávací podobě tak, aby v něm mohli 
přehledně hledat. Stejně tak v té rozklikávací podobě, ale bez možnosti činit v něm úpravy, byl 
vyvěšen i na web města pro občany, stejně tak byl v té formální rovině, nebo bude ve formální rovině 
zveřejněn tak, jak nám ukládá zákon po dobu 15 dnů. Když nyní přejdu přímo k materiálu – 
k rozpočtu, sami dobře víte, už to projednáváme po několikáté, že rozpočet musí být vyrovnaný, tzn., 
výdaje musí odpovídat příjmům. 

 Budu se nejprve bavit o příjmech, je to i v důvodové zprávě, největší částí našich příjmů jsou 
samozřejmě příjmy daňové, pro podrobnost tam máte tabulku, jak je to v roce 2013 a jak to 
navrhujeme do roku příštího 2014. Je vidět, že jsme daňové příjmy našeho rozpočtu odhadli 
v letošním roce, tj. 2013, relativně rozumně, ale přesto je vidět určitý posun některých daňových 
příjmů. Snažíme se v rozpočtu příštího roku na tento posun reagovat a věříme, že se opět trefíme 
s obdobně dobrou přesností tak, jako v roce 2013. Další kapitolou příjmů jsou nedaňové příjmy, 
dotace a financování. Co se týče městských dluhů, to asi trápí každého z nás, tak i v příštím roce 
budeme splácet naše městské dluhy tak, jak máme určeno dluhopisem a dojde k jejich snížení. Nevím, 
jestli k příjmům je nějaký dotaz ze strany radních. 

Ing. Hruša 
Tady je na straně 8 umořovací fond ČS 10 mil. Kč, co to je? Stačí krátce. 

Ing. Karban 
Je to příjem tak, jak naplňujeme amortizační fond, dneska už tam budeme mít vlastně 200 mil. Kč, 

tak ty prostředky jsou investovány nebo spořitelna nám je v podstatě investuje do cenných papírů, 
bezpečných dluhopisů a z té částky nám to už dneska tvoří, nebi bude tvořit, plánujeme příští rok 10 
mil. Kč. To je takový příjem. Máme tam zahrnuty všechny příjmy i tyto příjmy tam jsou.  

Ing. Hruša 
Ještě je tam jedna položka - z krajského úřadu, jak je to reálné? 

Ing. Karban 
To je dotace, která už byla odsouhlasená, akorát, že přijde ve dvou částkách. Ona přišla, myslím, 

minulý týden 25 mil. Kč, a 10 mil. Kč přijde příští rok. 

Mgr. M. Rosenbergová 
Další dotazy, k příjmům žádné – můžeme pokračovat. 

Mgr. Šolc 
Jsou tady výdaje. Výdaje jsou členěny na jednotlivé gesce příslušných členů vedení města. Nejlepší 

je, podle mého názoru pohybovat se v excelové tabulce, kterou jsem vám rozeslal. Trošku si myslím, 
je to návrh k diskusi, že bychom i na zastupitelstvu měli být schopni každou za svou gesci vypíchnout 
jednu, dvě, tři, čtyři priority, které v tom příštím roce v daném odboru budou realizovány. Máte tam ty 
částky srovnány, lze to selektovat podle velikosti, záleží na vás, jak k tomu přistoupíte. To, co já 
osobně považuji za úspěch, je to, že kromě toho, že rozpočet bude vyrovnaný a že budeme splácet 
městské dluhy, v rozpočtu 2014 je o něco lepší situace, než v roce 2013, zejména s ohledem na nutné 
opravy a investice do našeho městského majetku, ať už na poli technické správy nebo na poli školství 
a sociálních objektů, kdy ta situace bude o fous lepší, než v roce 2013. Ten fous není nijak tlustý, ale 
důležité je, že alespoň nějaký. Probírali jsme do nejdůslednějších detailů a na různých úrovních 
jednání, jsem asi připraven zodpovědět dotazy, které by z rady vznikly. 

Ing. Hruša 
Tady je Plavecký bazén energie a teplo – 7,5 mil. Kč, to je tam a zpátky. Je to tady v příjmu, má to 

být ve výdajích, je to 737 na straně 10. 
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Mgr. Šolc 
Na straně 10 v PDF, ano? Takže to se vracíme k příjmům… 

Ing. Hruša 
To má být ve výdajích. Čili je to jenom účetní pohyb. Děkuji. 

Mgr. M. Rosenbergová 
Ještě něco k výdajům? Nikdo nic? 

K. J. Svoboda 
Já mám prosbu, ve své části rozpočtu po nějaké debatě, která proběhla, bych poprosil, aby se vrátila 

zpátky dotace soukromým mateřským školám, a budeme to brát z položky tu část potřebnou opravy 
vyplývající z aktuálně technického stavu mateřských škol. Takže v rámci té první položky tam bude 
částka 669.500,- Kč a o to se to na druhé straně krátí. 

Mgr. M. Rosenbergová 
To je ten materiál, co jsme na minulé radě přerušili, nebo stáhli, já si už nevzpomínám. Tam byly 2 

položky, dotace na stravné ZŠ, tam se jednalo o ZŠ Doctrina, a pak tam byly dotace mateřským 
školám, a to pro rok 2014 navrhli úplně zrušit, protože to nebylo včas projednáno ve školském výboru 
a zřejmě s tím školský výbor nesouhlasí, tak tam bude ta položka dodatečně zařazena znovu, jestli 
tomu dobře rozumím, a ta částka bude brána z oprav. 

K. J. Svoboda 
Pane Karbane, pan vedoucí Král to má připraveno přesně. 

Mgr. Šolc 
Já tedy řeknu, já se velmi omlouvám, že do toho takhle nyní vstupuji, nicméně je to nezbytně 

nutné. My jsme totiž byli domluveni, tím, že ta tabulka byla na poslední chvíli atd., že všechny 
přesuny, které by vyplynuly, budeme spíš řešit rozpočtovým opatřením. Nicméně tato změna je nutná, 
ale neovlivní výši celého rozpočtu, tzn., velká čísla nám budou sedět, tzn. u odboru školství se z oprav 
ZŠ a MŠ berou peníze na tu dotaci, a čísla vám dají a položky vám konkrétně dají od pana náměstka 
Svobody. 

Mgr. M. Rosenbergová 
Ještě nějaká položka, pane inženýre? 

Ing. Rutkovský 
Já bych se chtěl zeptat, já jsem tady několikrát upozorňoval na to, že na odboru pana Novotného 

jsme požadovali, aby tam byly bezbariérové úpravy v souvislosti s ukládáním podzemních sítí, nějak 
to tam nemohu najít. Tak se chci zeptat, jak jste se s tím vypořádali? Byl to 1 mil. Kč. 

Mgr. M. Rosenbergová 
Já vůbec nevím, co to je. 

Mgr. Šolc 
Ten rozpočet se, to znáte ta pravidla, ale já to ještě zopakuji. My pracujeme při kompilaci tohoto 

materiálu s již domluvenými položkami napříč odbory a de facto ta finální čísla odpovídají finálním 
tabulkám, které nám vedoucí odborů pošlou. Na odboru technické správy, když použijete tu tabulku, 
tak je garant paní primátorka, je to odbor správy majetku a tento odbor má rozpočet 602 mil. Kč a teď 
neumím zodpovědět, kde to tam mají. 
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Mgr. M. Rosenbergová 
Ale já vůbec nevím, o co jde, ten požadavek se nevznášel přese mne. 

Ing. Rutkovský 
Ten požadavek byl tady vznesený při projednávání rozpočtu s tím, že pan Novotný mne požádal, 

aby to nešlo přes jeho odbor, ale abychom my, jako samospráva, tento požadavek uplatnili. Já jsem ho 
uplatnil při projednávání o rozpočtu a nikde ho nemohu najít. 

Mgr. M. Rosenbergová 
Já si nevzpomínám, že bychom o něco takového byli požádáni, proto jsem to asi ani… 

Ing. Rutkovský 
To se netýká pana Novotného, on mně řekl v průběhu roku, že si to máme projednat tady na 

vedení… 

Mgr. M. Rosenbergová 
Aha, takže se to netýká naší technické správy. 

Ing. Rutkovský 
Ne. Já jsem to uplatnil tady při projednávání předchozích návrhů rozpočtu. 

Mgr. Šolc 
Kde to tedy je? 

Ing. Rutkovský 
No, to se ptám já vás. 

Mgr. M. Rosenbergová 
A kde by to mělo být? 

Ing. Rutkovský 
No, mělo by to být u pana Novotného, doplněno jako jedna řádka. 

Mgr. M. Rosenbergová 
Je tady pan Novotný? 

Mgr. Šolc 
Já, jak to tady poslouchám, tak to tam pravděpodobně není, takže, jestliže to mělo být u pana 

Novotného, pan Novotný to nenárokoval, nárokoval jste to vy, ale u vás to asi také není, protože to 
byste se na to neptal. 

Ing. Rutkovský 
Ne, já jsem vám to říkal pane Šolci, já jsem vám to tady na jednání říkal o rozpočtu, že pan 

Novotný to nenárokuje, že jsme domluveni, že to budu nárokovat já v rámci našich jednání o rozpočtu. 
To všechno jsem vám tady sdělil. 

Mgr. Šolc 
Dobře, ale těch požadavků v průběhu projednávání rozpočtu bylo několik stovek… 

Ing. Rutkovský 
My jsme se tady o tom bavili při projednávání rozpočtu…  
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Mgr. Šolc 
Dobře, a kam bychom to měli zařadit, k Novotnému nebo k vám… 

Ing. Rutkovský 
K Novotnému přímo jako položku bezbariérové úpravy v souvislosti s uložením inženýrských sítí. 

Mgr. Šolc 
A není to náhodou součástí sdružených oprav, protože když se ukládají inženýrské sítě, kupříkladu 

investorem je Severočeská vodárenská, popřípadě ČEZ nebo kdokoliv jiný, tak se potom opravují 
chodníky, tzn., že v položce sdružené opravy by to být mohlo. 

Ing. Rutkovský 
Ne. Jak jsem řekl, byl jsem upozorněný na to, že město vybírá poplatky za uložení inženýrských 

sítí, nemůže to být v rámci tady toho, musí to být z extra položky bezbariérové úpravy v souvislosti 
s uložením inženýrských sítí. Takhle jsem to nárokoval na projednávání rozpočtu tady dvakrát za 
sebou. 

Mgr. Šolc 
Já si vybavuji, že jsme se o tom skutečně bavili, ale bylo to jako vždycky s tím, že těch nároků na 

rozpočet je celá řada, potom se akorát musí říct, odkud kam se ty finanční prostředky převádějí. Tzn., 
tady u pana náměstka Svobody, byt jsem s tím nespokojený, ale vyplynulo to z projednávání rady, se 
řekne dobře odsud – sem. Jestliže se na tom dohodneme, musím říct odsud – sem, takže jestli to tedy 
máme odněkud vzít, tak to tam pojďme vzít, ale omlouvám se, obtížně se nám bude teď dávat 1 řádek. 
Ale můžeme to udělat… 

Ing. Rutkovský 
Já bych byl pro, abychom to udělali z kina Varšava, které nebylo rozpočtováno. 

Mgr. M. Rosenbergová 
To není ale… 

Mgr. Šolc 
Když nebylo rozpočtováno tak, jako jsme to udělali letošním rozpočtovým opatřením. Protože kino 

Varšava má 1,8 mil. Kč v rozpočtovém opatření má číslo 5… 

Ing. Rutkovský 
Nebude se navyšovat kino Varšava? 

Mgr. Šolc 
O tom žádné usnesení ještě není. 

Ing. Rutkovský 
Já jsem to říkal, jako naši podmínku, vy jste ji nerespektovali, prosím, to je vaše věc. 

Mgr. M. Rosenbergová 
Já o takové podmínce nevím a nebudu to řešit, pokud tady nebude vedoucí tohoto odboru. Ale 

slyším to dneska poprvé, takže mne to překvapuje. 
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R. Šotola 
Já se ptám, jaká je reálná perspektiva fondů na plnění fondů města. Když se ptám já, tak je asi 

jasné, jaký mne zajímá především, a jestli máte přesnější odpověď na dotazy, které padaly na jednání 
sportovního fondu, kterého jste se zúčastnil i s kolegou Rutkovským, za což vám patří dík. 

Mgr. Šolc 
K těm fondům, když se podíváte v excelové tabulce na řádek 265, respektive 264 až 269 jsou tam 

rezervy na naplnění konkrétních fondů, řekli jsme si, že bychom ty fondy naplnili ve stejné výši jako 
v loňském roce, protože na tom byla tehdy shoda v zastupitelstvu. Jestli si vzpomínáte, v loňském roce 
při projednávání rozpočtu jsme měli velkou souhrnnou položku na fondy a teprve v 1. rozpočtovém 
opatření jsme je konkrétně nalévali, teď jsme to udělali jinak. Tzn., máme v rozpočtu konkrétní 
rezervy na konkrétní fondy a konkrétně z tohoto na sportovní fond je v rozpočtu 4,746.420,- Kč, což je 
stejné jako v roce 2013. 

R. Šotola 
Což znamená, že je to i pravděpodobně budoucí realita sportovního fondu. 

Mgr. Šolc 
Pakliže to zastupitelstvo takto schválí ten rozpočet, tak bychom to takto udělali. 

R. Šotola 
Pak jsem měl ještě jeden dotaz, jestli znáte přesnější odpovědi na dotazy, které padaly, víte 

konkrétně, co mám na mysli. 

Mgr. Šolc 
Na sportovním fondu byla velká debata ohledně předurčení finančních prostředků, které jsou 

přijímány do rozpočtu města z provozování hazardu, jsou to konkrétně odvody z loterií a her a část 
poplatku ve správním řízení. Víte sami, že prošlo zastupitelstvem usnesení, které to řeší ve vztahu 
k sociálním věcem. Pan náměstek Rutkovský … asi si to chcete říct sám, bude asi předkládat nějaký 
návrh směrem ke sportovním věcem. Rozpočet jako takový má několik schvalovacích kol, těch 
tabulek jsme si vyměnili snad sedm. 

Ing. Rutkovský 
Pane Šolci, teď je další schvalovací kolo, potom předchozím jednání, kde jsem vás upozornil na to, 

že tam má být milion na bezbariérové úpravy. 

Mgr. M. Rosenbergová 
Pojďme dořešit sportovní fond. 

R. Šotola 
Neřešíme sportovní fond, řešíme sportovní fondy jako celek. 

Ing. Rutkovský 
Na sportovním fondu pan Šolc slíbil sportovcům, že vlastně zajistí obdobný materiál, který jste 

předkládala vy, paní primátorko, za sociální záležitosti. Pan Vojtíšek na fondu důrazně upozornil pana 
Šolce, že nic takového nenašel, nepřipravil. Já jsem tedy přislíbil, že toto předložím na dalším 
zastupitelstvu, nemyslím na prosincovém, protože to nestihneme, bude to lednové zastupitelstvo, kde 
vlastně ty fondy by měly být výrazně navýšeny na sport, protože dostává město peníze z hazardu. Na 
nás se obrátily desítky tělovýchovných jednot a jejich zástupci s tím, že financování sportu není možné 
v takovýchto intencích, je to prostě nedostatečná částka a město dostává dostatek peněz od státu. 
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Mgr. M. Rosenbergová 
Já se omlouvám, ale návrh na rozdělení prostředků z hazardu pro sociální oblast jsem si 

připravovala já, vůbec nechápu, proč by ho měl připravovat pan Šolc a ekonomické, potažmo. Dejte si 
návrh, jakou máte představu, a můžeme se o tom bavit. A zadruhé mne udivuje, pokud tady sedíme 
nad hotovým rozpočtem, nad kterým jsme trávili tolik času, všichni jsme to připomínkovali a vy tady 
najednou vznášíte další a další požadavky! 

Mgr. Šolc 
Já se to pokusím vysvětlit. Já jsem připravil do zastupitelstva dva návrhy na rozdělení hazardních 

prostředků, žádný z těchto návrhů nebyl zastupitelstvem přijat, což si dobře vzpomínáte. Pak se to 
posunulo do jednotlivých gescí, kdy si to paní primátorka vymohla, to je samozřejmě platné usnesení, 
byť to samozřejmě systémové není, ale ten můj návrh neprošel. Takže nezbývá nic jiného, než že se 
jednotliví gesční vedoucí musí pokusit vymoci si to také. K těm hazardním prostředkům, ano máte 
pravdu, z hazardních prostředků do rozpočtu města natéká přibližně 60 mil. Kč, ale zároveň na sport 
se z rozpočtu města vydává minimálně čtyřnásobek toho. Samozřejmě můžeme se o tom bavit, je to 
zcela legitimní debata, ale peněz je málo. 

R. Šotola 
Já nemám totiž vůbec nic proti tomu, že si to vymohla paní primátorka, ale mně vadí, že si to 

nevymáháme my, potažmo vy, pane Šolci. 

Ing. Rutkovský 
Já jsem informoval na sportovním fondu, kde mi řekli, že budu tento materiál připravovat.  

Ing. Hruša 
Já mám dvě věci. Tohle není porada, kde se má něco vymáhat, tady to má být hotové. To zaprvé a 

zadruhé, mám konkrétní věc. Tady je na odboru sportu „plavecký bazén příprava podkladů koncesní 
smlouvy“ – 1,5 mil. Kč. To je odhad nebo reálná částka? Zdá se mi to totiž hrozně moc, dát za 
smlouvu, která je v podstatě už historicky udělaná 1,5 mil. Kč. 

Mgr. M. Rosenbergová 
Tam přeci není koncesní smlouva, tam je nájemní smlouva, která končí… 

Ing. Hruša 
Příprava podkladů koncesní smlouvy. 

Mgr. M. Rosenbergová 
A protože tam byla přístavba, musí se udělat koncesní smlouva a koncesní smlouvy jsou velmi 

drahé. 

Mgr. Šolc 
Asi ukončíme debatu nad financováním sportu, protože to bude předmětem předloženého materiálu 

pana náměstka Rutkovského. Osobně se domnívám, že by bylo dobré, když už, tak předložit to samé i 
na kulturu, protože abychom ty debaty vedli jako na jedné hromadě, když už. Vrátím se zpátky 
k rozpočtu. To, co tady zaznělo, je požadavek pana náměstka Rutkovského. Jsou dvě cesty, jak s tím 
naložit. Osobně se přimlouvám za tu, kterou řeknu jako první. Tzn., domluvit se na politické úrovni a 
řešit to rozpočtovým opatřením. Schválit rozpočet a udělat rozpočtové opatření někdy v lednu, únoru, 
protože stejně do té doby se žádný bezbariérový chodník neudělá, protože bude zima. Anebo pokud by 
to byla nepřekonatelná záležitost směrem k rozpočtu, tak prostě musíme ukázat prstem na položku, ze 
které tu samou částku sundáme. Nic jiného není možné. 
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Ing. Rutkovský 
Dobře, já s panem Karbanem připravím ty bezbariérové úpravy a teď na ten sport. Jakým 

způsobem se bude pokračovat? Jestli nám tedy bude navýšena ta částka na 10 mil. Kč nebo nebude. 

Mgr. M. Rosenbergová 
A kde ji chcete škrtnout? 

Mgr. Šolc 
To by muselo projít zastupitelstvem a do toho zastupitelstva musí někdo ten materiál připravit. 

Materiál tohoto typu připravují dva věcně příslušní členové rady města – sport, kultura. 

Mgr. M. Rosenbergová 
Nezlobte se na mne, i když to dáme do zastupitelstva, tak tady máme nějaký rámec, do kterého 

jsme se vešli. Pokud budete navyšovat sport, a já nejsem proti, tak mi řekněte, co bude na druhé 
straně. Co bude na druhé straně? 

Mgr. Šolc 
Já si totiž myslím, že to zastupitelstvem neprojde. 

Mgr. M. Rosenbergová 
Pokud to nemáte kryté, tak to tam ani nepředkládejte. Samozřejmě, kdybychom věděli, že vývoj je 

takový, že nevíme, co s penězi, tak já nejsem proti, aby se navýšily všechny fondy. 

Mgr. Šolc 
Rád bych se toho jednou dožil. 

Ing. Rutkovský 
Já bych připomněl kino Varšava, kde se prostě dávají peníze. 

Mgr. M. Rosenbergová 
Kino Varšava ještě není schválené. Můžeme si to tady předhazovat, můžeme si vyčítat, ale máte 

celý rok na to, abyste si připravovali různá usnesení, která vám projdou zastupitelstvem, abyste dávali 
takovéto návrhy. Pokud nejsou ty peníze kryté, a možná ano, možná prodáme nějaký pozemek, že já 
se budu jenom divit, tak pojďme to potom dát do sportu. Můžeme tady udělat takovou gentlemanskou 
dohodu, ale v současné době ty peníze nemáme. 

R. Šotola 
Já mám obavu, že až prodáme ten pozemek a vy se budete divit, kolik z toho máme peněz, tak ty 

peníze stejně v tom sportu neskončí. 

Mgr. Šolc 
Já musím reagovat. My v rozpočtu předpokládáme částku, kterou město utrží z prodeje pozemků a 

vzhledem k tomu, že bývalé vedení radnice to tady vyprodalo, tak prakticky co prodávat není, a i tak, 
abychom splnili tu normu, kvótu, kterou jsme si dali, tak se bude muset odbor paní Roncové co otáčet. 
Když prodáme něco nad rámec, s čím nepočítáme, tak se o tom můžeme bavit. 

Mgr. M. Rosenbergová 
Romane, možná se budete divit, možná potom konečně podpořím i sport, ale v současné době ty 

peníze nejsou, tak co chcete navyšovat? Jestli chcete něco navýšit, tak to někde škrtněme. 
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Mgr. Šolc 
I v této budově i v této místnosti jsme se o tom bavili minimálně 10 hodin! 

Ing. Rutkovský 
Já jsem na to upozornil v červnu tohoto roku, že máme nějaké podmínky, které mají být splněny. 

Ty podmínky splněny nebyly, doteď splněny nejsou, dneska je předkládaný rozpočet podívám se na 
datum – 25. listopadu. Já jsem řekl, že pokud tam budou podmínky ohledně sportu splněny, tak je tam 
určitá možnost to z naší strany podpořit, takhle prostě ne. Ta malá rezerva a ten rozpočet města podle 
mne není správně sestavený, a to město se může dostat do velkých problémů. 

Ing. Hruša 
Tohle je 56. tabulka, kterou projednáváte. Tedy poslední, teď kritizujete, co jste dělali předtím? 

Řekněte, co jste dělali předtím? 

Mgr. M. Rosenbergová 
My jsme byli dohodnuti, Františku, proto to tady máte předložené. To je naše dohoda a já jsem 

nezaznamenala, že by někdo řekl, že to nepodpoří. Od vás to zní vždycky, to je pravda, ale jestli je to 
jenom kvůli tomu, že chcete 10 mil. Kč do sportu… tak byste si měli spočítat také bazén a všechny 
prostředky, které do toho jdou. Dáváme 20 mil. Kč jenom do bazénu. 

Mgr. Šolc 
Tahle debata je důležitá, ale kdybychom měli vyčíslit všechny náklady, které jdou na sport, tak 

dojdeme k tak astronomické sumě, že se tomu ani nechce věřit. Musíme si uvědomit, že minimálně 2/3 
dluhopisu jdou za sportem. To je 100 mil. Kč jenom z tohoto titulu. 

R. Šotola 
Za jakým sportem? 

Mgr. Šolc 
Obecně za sportem, protože … aréna, SAJ, to byly obří investice, SAF… 

Mgr. M. Rosenbergová 
Pane Šotolo, my to také musíme platit, nám se to stokrát nemusí líbit, ale platit to musíme. 

Mgr. Šolc 
Tímto se nikam nedostaneme. Takže teď jsme narazili na problém, já řeknu v té věcné rovině. 

Když by zastupitelstvo rozpočet nepřijalo, nastane rozpočtové provizorium, které je velmi 
komplikované na řízení rozpočtu, protože by se měla utrácet 1/12 z rozpočtu předchozího roku, ovšem 
bez investic s přihlédnutím k aktuálně běžícím investicím typu Vereščák a vstup do ZOO nebo 
pavilonu leknínů, které by musely být jmenovitě zastupitelstvem schváleny. To se to město zastaví. To 
není zodpovědné. Prosím, pokud je požadavek na chodníky úplně bezbariérový, alfa omega všeho, tak 
to projednáme, ale pojďme schválit rozpočet tak, jak je, a vrátíme se k tomu v rozpočtovém opatření. 

Mgr. M. Rosenbergová 
Já si myslím, že ten požadavek na chodníky, že se můžeme nějak dohodnout, ale to navýšení na 10 

mil. Kč, to prostě neumím… 

Mgr. Šolc 
Ale hlavně to musí nejdřív projít zastupitelstvem. To není o tom, že my bychom si to to tady mohli 

jako sami dát, protože potom na zastupitelstvu na to nebude shoda a pan Dušek vyskočí a řekne: jak 
to, že ve sportu je víc než loni a na kulturu se zapomnělo? A jsme v debatě až po uši a ta debata nikam 
nevede. Právě proto my ty fondy naléváme jako loni stejně, protože na tom byla shoda. Sportovní 
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fond, když se na to podíváte, má nejvíc, suverénně.  Má málo se vám zdá, já tomu rozumím, ale má 
nejvíc. Kultura bude tvrdit, že má málo, mají 618.000,- Kč oproti 4,7 mil. Kč. 

Mgr. M. Rosenbergová 
Pokud půjdeme do provizoria, tak na ten sport nepůjde vůbec nic. To je potřeba si uvědomit. 

Oprava chodníků a komunikací to si myslím na zastupitelstvu vždycky projde, protože nikdo pro to 
nezvedne ruku, že se komunikace opravovat nebude. 

Mgr. Šolc 
Obráceně, bude muset být těch dvacet, aby se opravovala. 

Mgr. M. Rosenbergová 
No vždyť říkám, nikdo nezvedne ruku proti tomu, aby se něco opravovalo. To si prostě nikdo 

nevezme, ale do sportu už ty peníze nedostanete. 

Ing. Rutkovský 
Já jsem se chtěl zeptat na TSML, které původně byly v rozpočtu, jestli byste nám mohl vysvětlit, 

proč tam nejsou? 

Mgr. M. Rosenbergová 
Technické služby tam jsou. 

Ing. Rutkovský 
V příjmech? 

Mgr. M. Rosenbergová 
Protože jsme se dohodli, že to máme schválené jako záměr a je zbytečné to tam dávat. Pokud to 

prodáme, jestli budeme chtít to prodat, tak se to tam naleje rozpočtovým opatřením. 

Mgr. Šolc 
Bylo to v tabulce předposlední, kdy příjem z hledání strategického partnera, já nemám rád slovo 

prodej, tady si to ale můžeme říct na rovinu, příjem z prodeje byl oproti 100 mil. Kč rezervě, takže byl 
100 mil. Kč příjem, 100 mil. Kč rezerva, ale řekli jsme, že nebudeme dráždit kobru bosou nohou a 
nebudeme to tam dávat. Pakliže by byl názor rady jiný, ale já pořád nemám dokument, ještě v pátek si 
vyměňoval pan ředitel technických služeb s panem auditorem nějaké dokumenty, které byly nutné ke 
spočítání vlastní hodnoty, takže já ta data ještě nemám a nemohu garantovat, že do projednávání 
rozpočtu budu mít nějakou zpřesňující informaci. 

Mgr. M. Rosenbergová 
Je to příjem, se kterým nemůžeme počítat, proto tam není. 

Ing. Rutkovský 
Já tedy řeknu tu koncepční věc, kvůli které Unie nechce podpořit rozpočet, a to je nedostatečná 

rezerva. Na to jsme vlastně upozorňovali v květnu, v červnu, a když tam není dostatečná rezerva, tak 
ten rozpočet je nebezpečné schválit, protože se vlastně schválí výdaje s 10 mil. Kč rezervou, ať se 
stane cokoliv, není to kryté. A to je ten hlavní důvod, proč Unie nechce podpořit ten rozpočet. Tak 
jsem se chtěl zeptat, jak budete postupovat, nebo jak bude město postupovat ve chvíli, když bude 
nějaký problém ve výši 20 mil. Kč, co se bude dít? Proč máme dneska schválit výdaje ve výši, když 
tam neschvalujeme příjem z technických služeb, proč máme schválit výdaje, když nám to neumožňuje 
větší rezerva než 10 mil. Kč?  
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Mgr. Šolc 
Pane inženýre, už je to třetí klub, který tento rozpočet nepodpoří, nejdříve to byly chodníky, pak to 

byly…. 

Ing. Rutkovský 
Ne, ne to pozor, já jsem říkal, že je to koncepční věc, kvůli které Unie není ochotna to podpořit. 

Mgr. Šolc 
I v našem zájmu by bylo, aby rezerva byla co největší, bohužel při opakovaném projednávání 

rozpočtu jsou nepřekročitelné požadavky na výdaje tak vysoké, že nám neumožňují tu rozpočtovou 
rezervu zařadit vyšší. Zjednodušeně řečeno, co tady říkala paní primátorka, můžeme udělat třeba 
rezervu 50  mil. Kč, když někomu těch 40 mil. Kč odpářeme. Ale komu? Nikdo se jich nevzdá, ani vy, 
konkrétně na územním plánu a rozvoji cestovního ruchu nepustíte ani půl mil. Kč, ani pan náměstek 
Svoboda neřekne, že nechá školy spadnout… 

Ing. Rutkovský 
Tady to na půl milionech  Kč neušetříte, tzn., ten rozpočet je špatně sestavený, jsou tam výdaje, 

které tam nemají být v tom případě.  

Mgr. Šolc 
Které vás napadají? Které jsou politicky projednatelné, mnoho hodin jsme seděli tady nad tím, že 

takové škrtnutelné výdaje neexistují, snad leda, kdybychom pustili Vratislavice. 

Ing. Rutkovský 
Co budeme dělat, až budeme mít výdaje ve výši 20 mil. Kč a máme rezervu 10. 

Mgr. Šolc 
Budeme to rovnat rozpočtovým opatřením… 

Ing. Rutkovský 
Na sport nepůjde nic… 

Mgr. Šolc 
To není pravda. Dobře víte, že v loňském roce jsme počítali s příjmem z letiště, Změna nám to 

znemožnila referendem a my jsme rozpočtovým opatřením ušetřili přes 60 mil. Kč a zbytek jsme 
pokryli z kontokorentu, kdyby to takhle dopadlo, co vy říkáte, dopadlo na nás ve výši 20 mil. Kč, 
pořád máme otevřené kontokorenty jako finanční nárazník, je to taková skrytá rezerva a takto se to 
běžně dělá v komerční sféře. 

Ing. Rutkovský 
Z kontokorentu můžeme čerpat u takového problému? 

Ing. Karban 
Z kontokorentu samozřejmě můžeme čerpat, na co chceme, co si dáme do rozpočtu, co 

zastupitelstvo schválí, ale samozřejmě není to koncepční, ty úspory by se měly hledat někde jinde. Ten 
kontokorent se bude muset také někdy zaplatit. Okamžitě to řeší cash-flow situaci, tzn., hrozbu nějaké 
pokuty, ale hned to ruku v ruce bude hledat ve výdajích někde jinde, abychom ten kontokorent mohli 
zaplatit. 
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Mgr. M. Rosenbergová 
Další dotazy, připomínky? Ne. Pojďme hlasovat, prosím, i když s tím nesouhlasíte, podpořte to, ať 

to může jít do finančního výboru. Byl by velmi špatný signál, kdyby rozpočet nebyl schválen radou 
města. 

Ing. Rutkovský 
Paní primátorko, tady pan Šolc nás podvedl při schvalování loňského rozpočtu, když to s námi 

neprojednal, ty změny na zastupitelstvu, následně nám několikrát slíbil, některé věci, které nesplnil 
ohledně rozpočtu nebo, takhle se už chovat nebudu. 

Mgr. Šolc 
Já, se kategoricky ohrazuji proti slovu podvedl, pane inženýre, to není fér. Naopak, já jsem nic 

neskrýval a pozměňovací návrh na zastupitelstvu dal Červinka z ODS. 

Mgr. M. Rosenbergová 
Já vás prosím, abyste tyto věci tady neřešily. Pane inženýre, jestli si chcete vzít odbor ekonomiky 

pod sebe, tak udělejte návrh, my tu změnu struktury klidně schválíme, ale teď tady nebuďme jako 
malé děti, co kdo kdy udělal špatně. 

Chcete to usnesení sportu, systémové opatření, které mělo být dávno připraveno, za které ale my 
ostatní, kteří na tom pracujeme … 

Mgr. Šolc 
Vždy, když byla jakákoliv debata nad sportovními věcmi, tak jsem se zcela seriózně, zcela 

zodpovědně si každého vzal, ukázal jsem jim, jaké jsou rozpočtové možnosti, jaké jsou na straně 
příjmů a jaké jsou na straně výdajů. Já mohu připravit cokoliv, ale nemůžu udělat, jako ekonomický 
náměstek, nemůžu připravit nevyrovnaný rozpočet. 

R. Šotola 
K panu Rutkovskému, jako k osobě chovám sympatie, ale k jeho postupu řekněme při lobbismu za 

peníze do sportu, sympatie nechovám. Myslím si, že pro to udělal málo a já to v tuto chvíli podpořit 
podle mne nemohu. 

Mgr. M. Rosenbergová 
Když se vám nechce páchat politická sebevražda, tak by tedy bylo fajn, kdybyste postupoval jako 

ODS, která s tím nesouhlasí a předloží svůj návrh. Pak tedy pánové, předložte svůj návrh k rozpočtu a 
můžeme se o čem bavit, ale kritizovat práci druhých v době, kdy už vlastně nemůžeme dělat nic 
jiného, než to zveřejnit, tak to se mi zdá velmi, velmi nekolegiální. 

Při schvalování rozpočtu apeluji na rozum všech, nemůžeme mít všichni, všichni jsme museli 
velice slevit. Říkám, já jsem tam měla brutální škrty. Pan Svoboda, ten nemá na opravu škol a vy se 
tady hádáte o nalití fondu? Tamhle pan kolega má problémy v novinách studie zeleně za 2 mil. Kč, 
všichni víte jak to je, co nám rozpočet umožňuje a co ne. Tak opravdu zvažte nějakou prioritu. Já to 
chápu… 

Mgr. Šolc  
Na této židli jako radní tohoto města jste, pane Šotolo, víc radní, než zástupce sportovců. Když 

bude rozpočtové opatření – provizorium, tak na sport nedostanete vůbec nic, a to město to bude stát 
desítky mil. Kč na problémech, které s tím budou. 

Ing. Rutkovský 
Rozpočet se přeci může schválit v lednu, nic se nestane. 
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Mgr. M. Rosenbergová 
Kdo to schválí, když teď to boříte vy nám po tolika hodinách práce, vy si myslíte, že my budeme 

děsně nadšení potom to schvalovat? Vy nás svým způsobem takto vydíráte. 

Ing. Rutkovský 
To ne, já od začátku nesouhlasím s tím, jak pan Šolc rozpočet dělá. Víte to dobře a řekl jsem, že ho 

nepodpořím, máme určité možnosti jak ho podpořit, když budou ty věci zajištěny, tak ho podpořit 
můžeme. 

Mgr. Šolc 
To je ale fakt vydírání. Já jsem to nedořekl – stejně v lednu se nemávne kouzelným proutkem a na 

straně příjmů se neobjeví o 50 mil. Kč víc, protože, kde by se proboha vzaly? My jsme zodpovědně 
vzali čísla z roku 2013, skutečná čísla, zodpovědně jsme udělali revizi majetku, který můžeme prodat 
a máme tam příjmy, které tam jsou, jsou na maximum nafouknuté, trochu se ekonomy bojíme, že se to 
nesplní. Není kde ubrat. 

Mgr. M. Rosenbergová 
Podívejte se, kolik milionů je v odložených platbách. To je přeci prioritnější než sport, ty by se 

stejně hradily předtím. 

Ing. Hruša 
Je to jednoduché, tak slavnostně pane Rutkovský řekněte, kde ty prachy vezmete? Vždyť určitě 

máte nějaký protinávrh, kecat o tom, co je špatně to umí kde kdo. Chci vědět, kde to vezmete. 

Ing. Rutkovský 
V červnu jsme to řešit mohli. 

Mgr. M. Rosenbergová 
Ale jak? 

Ing. Hruša 
Znovu, kde ty peníze vezmete? 

Ing. Rutkovský 
Třeba se nemusela schválit investice do kina Varšava. 

Ing. Hruša 
To schvalovalo zastupitelstvo, dejte to jako protinávrh. 

Mgr. M. Rosenbergová 
Ale to schválili zastupitelstvo, my přeci jako rada nemáme takové kompetence jako zastupitelstvo. 

Ing. Rutkovský 
Takový materiál ani neměl být předložen do zastupitelstva. 

Mgr. M. Rosenbergová 
Ani nebyl, vždyť se to tam sochalo, když ti kluci přišli. Dobře víte, jak to bylo, že nás tam k tomu 

donutili a všichni pro to zvedli ruku. 
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Ing. Rutkovský 
Proto jsme požadovali, aby se tyto věci řešily komplexně zhruba 2013, 2014, už v červnu tohoto 

roku aby bylo vidět, že ty peníze nejsou a že budou chybět. To je všechno. 

Mgr. M. Rosenbergová 
Pojďme ukončit diskusi, která je naprosto nesmyslná. Uvidíme, co nám k tomu řekne finanční 

výbor, nakonec může být všechno ještě jinak. 

 

Hlasování o návrhu usnesení – pro - 5, proti - 0, zdržel se - 1, návrh byl přijat. 

Rada města přijala usnesení č. 950/2013 
 

 

 

K bodu č. 3 
Poskytnutí příspěvku občanskému sdružení Potravinová banka Liberec  

Předkládá: I. Roncová, pověřená zastupováním funkce vedoucí odboru humanitního 

Stručný obsah předkládaného materiálu: 

Dne 19. 11. 2013 požádal předseda občanského sdružení Potravinová banka Liberec pan Jiří 
Cerman o poskytnutí finančního příspěvku na provoz organizace. Jako důvod uvedl nedostatek financí 
nutně potřebných pro další fungování Potravinové banky v Liberci. V sobotu 16. 11. 2013 se konala 
národní potravinová sbírka, která přinesla pro charitativní organizace celkem 3,2 tun potravin, což 
představuje cca 6.400 jídel. Členové Potravinové banky Liberec byli samozřejmě v tomto projektu 
zapojeni a věnovali mu v jejich volném čase přes měsíc intenzivní přípravy. Sbírky tohoto typu budou 
následovat a jsou pro sociální sféru na Liberecku obrovským přínosem. Statutární město Liberec by 
rádo přispělo na provoz občanského sdružení Potravinová banka Liberec částkou 40.000,- Kč. 
Finanční příspěvek pro organizaci bude hrazen z RP 5222/4349/103709.023 odboru humanitního. 

 
Průběh projednávání bodu: 

K. J. Svoboda 
Navrhujeme za humanitní odbor podpořit tuto řekněme jedinečnou službu, protože taková služba 

na území města Liberce není podobná, nejsou to jako služby jiného typu, kde je to víc poskytovatelů. 
Je to služba, která dalším poskytovatelům, potažmo městu, šetři další peníze, protože to je jedna 
z mála věcí, jak potraviny, které by se jinak nedaly využít, mohou dostat lidé, kteří je potřebují. Nelze 
totiž tyto potraviny dát přímo jednotlivým občanským sdružením, ale právě zákon to upravuje tak, aby 
to šlo přímo přes potravinové banky. 

Mgr. M. Rosenbergová 
Snad jenom důležitá informace, v rozpočtu to máme, tam jsme ušetřili… Takže nenárokujeme, 

šetřili jsme, máme na to. 

Hlasování o návrhu usnesení – pro - 5, proti - 0, zdržel se - 1, návrh byl přijat. 

Rada města přijala usnesení č. 951/2013 
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K bodu č. 4 
Návrh dodatku č. 10 k nájemní smlouvě č. 38/00/00/0198 – rozšíření nájemní 
smlouvy se společností Ještědská sportovní společnost, s . r. o. 

Plavecký bazén - dovybavení přístavby      

Předkládá: Ing. David Pastva, vedoucí odboru sportu a cestovního ruchu 
 
Stručný obsah předkládaného materiálu: 

Zastupitelstvo města Liberec po projednání ve finančním výboru schválilo v rámci rozpočtového 
opatření č. 1 usnesením č. 36/2013 ze dne 28. 2. 2013 částku 1,000.000,- Kč na dovybavení přístavby 
Plaveckého bazénu Liberec. Při naplňování úkolu bylo zjištěno, že stávající smluvní vztah ani dodatky 
toto neumožňují. Proto je v současné době po konzultaci s právním oddělením hledána nová forma 
vhodného smluvního vztahu. 

 
Průběh projednávání bodu: 

Ing. Rutkovský 
Já to krátce okomentuji. V rámci projektu nebylo počítáno s vybavením nebo dovybavením 

přístavby, v době otevření tam vlastně nebylo žádné vybavení. Byly tam prázdné zdi, proto jsme se 
dohodli s panem Švecem, že on zajistí to dovybavení, jsou to všechno věci, které jsou schválené 
technikem našeho odboru s tím, že částku jsme nárokovali již v březnu nebo dubnu tohoto roku. Jedná 
se o záležitosti z minulého června nebo srpna v podstatě. Částku jsme bohužel nárokovali ve špatné 
kolonce, tu jsme převedli, nový vedoucí odboru nesouhlasí ani s tím, aby to bylo vypořádáno v rámci 
stávající smlouvy, takže celé jsme to museli absolvovat znovu, proto předkládáme dodatek č. 10, který 
umožňuje tuto částku uhradit. Je to projednáno s právním oddělením. Chtěl bych varovat, aby 
následující projekty se dělaly takovým způsobem, jako byl připraven tento projekt. 

Ing. Hruša 
Mne totiž překvapuje, tady je uvedena Jana Krejsová, jako právnička odboru. Já jsem předpokládal, 

že tam bude uveden vedoucí odboru. To je podle mne referent právního oddělení na odboru, nemá tam 
být náhodou pan Audy? 

Mgr. M. Rosenbergová 
Krejsová je vynikající právnička… 

Ing. Hruša 
To já neberu, mne jde o tu techniku… 

Mgr. M. Rosenbergová 
Asi nestihá být všude připodepsaný, tak to dělají všichni. 

Ing. Rutkovský 
Máte pravdu, měl by tam být vedoucí odboru. Když tam necháme připodepsat pana Audyho,…  

Ing. Hruša 
Já s tím nemám problém, jde o příště… 

 

Hlasování o návrhu usnesení – pro - 6, proti - 0, zdržel se - 0, návrh byl přijat. 

Rada města přijala usnesení č. 952/2013 
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K bodu č. 5 
Oznámení o zahájení správního řízení Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže  

Schválení plné moci pro zastupování města Liberce                          

Předkládá: Bc. D. Novotný, vedoucí odboru správy veřejného majetku 
 
Stručný obsah předkládaného materiálu: 

Statutární město Liberec, IČ: 002 62 978, se sídlem nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec, PSČ 460 01 
(SML) obdrželo dne 21. 11. 2013 od Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) oznámení o 
zahájení správního řízení ze dne 20. 11. 2013 ve věci možného spáchání správního deliktu podle § 120 
odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (ZVZ) a 
dále usnesení ze dne 20. 11. 2013, v němž ÚOHS stanovil SML lhůtu do 29. 11. 2013, v níž je SML 
oprávněno navrhovat důkazy, činit návrhy a vyjádřit v řízení své stanovisko. K údajnému spáchání 
správního deliktu mělo dojít tím, že SML rozdělilo předmět veřejné zakázky na zajištění servisu, 
provozu a údržby veřejného osvětlení, slavnostního osvětlení a světelného signalizačního zařízení ve 
vlastnictví SML a dodávky materiálů pro servis veřejného osvětlení a světelného signalizačního 
zařízení a nezadalo zakázku v příslušném druhu zadávacího řízení. 

Průběh projednávání bodu: 
 

K tomuto bodu nebyla diskuse. 

 

Hlasování o návrhu usnesení – pro - 6, proti - 0, zdržel se - 0, návrh byl přijat. 

Rada města přijala usnesení č. 953/2013 
 
 

Mgr. M. Rosenbergová 
Nevím, jestli tady máte ten dopis, pane kolego, co jste chtěl zařadit. 

Ing. Rutkovský 
Nemám žádnou zprávu z právní kanceláře. 

Mgr. M. Rosenbergová 
Takže ten Real Space nebudeme dělat. 

 

K bodu č. 6 
Různé 

K tomuto bodu nebyla diskuse. 

 
 

 
 

Paní primátorka ukončila schůzi rady města v 11.13 hodin. 
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Přílohy: 

- Program 21. schůze RM 
- Výpis přijatých usnesení 

 
 
 
 
V Liberci dne 2. prosince 2013 

 
 

Zapisovatelka: 

Zuzana Škodová, v. r. 

 

 

 

Za ověřovatele: 

Mgr. Jiří Šolc, v. r. 

 
 

Ing. Jiří Rutkovský, v. r. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mgr. Martina Rosenbergová, v.  r .  Mgr. Jiř í  Šolc,  v.  r.   

primátorka města náměstek primátorky 

 
 
 
 

 

 


