STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
v platném znění.
Osobní údaje jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném
znění.
8. schůze rady města dne: 17.04.2018
Bod pořadu jednání:
Hodnocení 0-2 ZM - 5. 3. 2018
Stručný obsah:

MML, Odbor kancelář tajemníka
Důvod předložení: Plán činnosti RM a ZM
Zpracoval:

Závitkovská Kornela Joanna - pracovník odboru kancelář tajemníka

Projednáno s:

Čech Martin, Ing. - tajemník Magistrátu města Liberec

Předkládá:

Batthyány Tibor - primátor statutárního města Liberec

K projednání v radě přizván(a):
Předpokládaná doba projednání (min): 5
Po schválení předložit na jednání:

ZM 4 - 26.04.2018

1/3

Návrh usnesení
Rada města po projednání
pověřuje
vyřízením podnětů, dotazů a připomínek z mimořádně svolaného zasedání Zastupitelstva
města Liberec, které se konalo 5. března 2018, tajemníka MML Ing. Martina Čecha,
náměstka primátora Mgr. Jana Korytáře a náměstka primátora Tomáše Kyselu.

Formulace usnesení byla konzultována s právníkem zařazeným do MML před projednáním
v radě města.
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Důvodová zpráva

Přílohy:
0-2 ZM- Hodnocení
Košilka ZM
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HODNOCENÍ
MIMOŘÁDNĚ SVOLANÉHO ZM,
KONANÉHO 5. 3. 2018 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 11

K bodu č. 1
Zahájení, schválení pořadu jednání

T. Batthyány
Zasedání zastupitelstva se zúčastnilo v době jeho zahájení 24 členů zastupitelstva, což byla
nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva a zasedání bylo schopné jednat a usnášet se.
Pan primátor informoval, že dodatečně byl k zařazení na stůl navržen bod č. 3/1 – Nesouhlas se
zvolením Zdeňka Ondráčka předsedou parlamentní komise pro kontrolu GIBS. Pan primátor
upozornil, že k bodu č. 4 – Delegace na valnou hromadu GreenNet – Teplárna Liberec, a. s., nebyl
dodán materiál v elektronické ani papírové podobě a proto navrhl ho stáhnout z programu.
25. 2. 2018 byly zastupitelům předány v elektronické podobě materiály:
Pozvánka s pořadem jednání a návrhy usnesení k bodům 1 – 5, kromě bodu 4.
K tomuto bodu v diskusi vystoupili: Mgr. Berki, T. Batthyány, Mgr. Korytář, Mgr. Lysáková.
Ověřovateli zápisu byli navrženi a následně schváleni 23 hlasy Mgr. Jan Berki, Ing. Martin Čulík.
Jako zapisovatelka byla navržena a schválena 23 hlasy Iva Pourová, vedoucí organizačního oddělení
Magistrátu města Liberec.
O dodatečně navržených bodech na zařazení na program zasedání nechal pan primátor hlasovat
samostatně:
-

návrh o zařazení bodu č. 3/1 – Nesouhlas se zvolením Zdeňka Ondráčka předsedou
parlamentní komise pro kontrolu GIBS nebyl přijat

Program mimořádně svolaného zasedání ZM byl schválen.

K bodu č. 2
Diskuse občanů
K tomuto bodu nebyla diskuse.
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K bodu č. 3
Dokumentace k úvěrování projektu Green Net – Teplárna Liberec, a. s.
K tomuto bodu v diskusi vystoupili: T. Batthyány, Mgr. Korytář, Mgr. Šolc, Ing. Zámečník, PhDr.
Langr, Mgr. Tomáš Bobek - advokátní kancelář Máchal & Bobek, Ing. Radovan Hauk - BDO
Advisory s. r. o., Ing. Čech, T. Kysela, Mgr. Šolc, Ing. Karban
Předložený návrh upraveného usnesení byl přijat.

1. Zastupitel Ing. J. Zámečník požádal pana tajemníka Ing. M. Čecha o odpověď na
jaké informace a dokumenty má zastupitel nárok:
Ing. Zámečník
První věc je s tím seznámím i ostatní kolegy, já jsem požádal opakovaně pana náměstka Korytáře,
aby mě byly zpřístupněny právě výstupy BDO, které stály už nemalé prostředky město Liberec.
Odhaduji řádově možná 2 možná 3 miliony korun tak asi dohromady těch 5. A mně tady ty podklady
analytické nebyly zpřístupněny a bylo mně řečeno ze sekretariátu pana náměstka, že musím podepsat
mlčenlivost teplárně. Tak první věc je, a já abych hned vyzkoušel pana Čecha, tajemníka, zda
materiály, které zaplatí město Liberec, objedná si je, mohou být zastupiteli odepřeny, a jak tedy mám
postupovat.
Ing. Zámečník
Děkuji, já bych pak ještě pana Čecha přeci jenom rád dnes slyšel se vyjádřit k tomu přístupu
zastupitele k informacím, jenom ať si to zatím rozmyslí, abychom to nezamluvili.
Ing. Čech
Dobrý den dámy a pánové. Já děkuji panu Zámečníkovi za tuto otázku. Zastupitelé mají dostat
takové informace, aby se mohli kvalifikovaně rozhodnout. To je, myslím, to nejdůležitější, co tu musí
zaznít. A některé dokumenty, samozřejmě pro zastupitelstvo přístupné úplně nebudou, nicméně
v tomto případě, nevím, jestli tuto informaci má statutární město k disposici.
Informace podá pan tajemník MML Ing. Martin Čech.

2. Zastupitel Ing. J. Zámečník požádal pana náměstka Mgr. J. Korytáře o informace
k valné hromadě Teplárna Liberec konané dne 14. 2. 2018:
Ing. Zámečník
Já bych se ještě rád zeptal k valné hromadě, která se teď uskutečnila 14. února. Pane Korytáři,
v zastupitelstvu jsme, pokud vím, nedelegovali nebo takhle, delegovali jsme vás na valnou hromadu,
ale v žádném případě jsme v zastupitelstvu nehlasovali o tom, kdo obsadí orgány teplárny Liberec.
Přesto vy jste tam nějakým způsobem rozhodoval na základě čeho? Všiml jsem si, že v justici už je
pan Petrovský a pan Galnor zapsán jako člen dozorčí rady. Odkud toto pramenilo? Z jakého usnesení
zastupitelstva?
Mgr. Korytář
Předpokládám, že to asi usnesení zastupitelstva nebylo.
T. Batthyány
Tak děkujeme. Ještě pan kolega Zámečník chce pokračovat.
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Ing. Zámečník
V tom případě to ale považuji za dost vážný problém, protože podle zákona navrhuje do
společnosti, kde má podíl město, zastupitelstvo svoje zástupce a k tomu nedošlo. Jsou tam tedy zřejmě
tito dva pánové nezákonně? Dá se to tak říci? Asi ano.
Mgr. Korytář
Pokud to tak je, tak já to prověřím. Pokud by to bylo nezákonné, tak se samozřejmě pokusíme tu
celou věc co nejdříve napravit.
Informace podá pan náměstek Mgr. Jan Korytář.

K bodu č. 5
Informace, dotazy a podněty zastupitelů
1. Zastupitel Mgr. J. Šolc požádal pana náměstka T. Kyselu o informace k podnětu sousedský spor v lokalitě Pražská ulice:
Mgr. Šolc
Tak já toho využiji, pane primátore, že ta dnešní schůze je taková krátká, přesto bych chtěl
poukázat na jeden podle mého názoru nepřehlédnutelný nešvar. Jestli si vzpomínáte, poprosím paní
Pourovou, abychom promítli nejdříve tu mapku. Tady byla majetkoprávní operace v lednu, byl to
pouze záměr prodeje pozemku, ve kterém doutná sousedský spor, správně na to upozornil můj kolega
Jan Berki, je to v zadním traktu Pražské ulice, kdy pan Kendík si od města chtěl koupit pozemek, který
je označený jako M ten v tom rámečku. V zásadě totiž jeho pozemky vedou po komunikaci a tam na
ně navazují soukromé pozemky, které mu nepatří. Mezi těmi lidmi tam doutná už dlouhou dobu
sousedský spor, který se mění od vyjednávání k vyhrožování atd. Já si myslím, že je správné, že jsme
tu majetkoprávní operaci neschválili hned zpočátku. Inu co se nestalo? Teď prosím obrázek, hned ten
den jsem se tam byl podívat, a přestože to zastupitelstvo neschválilo, tu operaci ani v záměru, tak už
ten městský pozemek byl zahrazen. Takto se chová ten žadatel, město zareagovalo a vyzvalo pana
Kendíka, aby si to odstranil. Byl jsem se tam podívat dnes, zahrazeno je to stále. Takže ten žadatel,
který neuspěl se svojí majetkoprávní operací, zamezuje vstupu nejen na soukromé pozemky těch
lidí, kteří vlastní dům vedle něj, ale v této chvíli i na městský pozemek. Já si myslím, že to je z jeho
strany jednání na výsost trapné, protože jestli si mnozí z vás, kteří tady jste dlouho nebo aspoň to víte
tak město Liberec zrovna panu Kendíkovi mockrát vycházelo velmi významně vstříc, a že takto by se
ke svým sousedům a potažmo k městskému majetku chovat neměl. A já prosím, aby město použilo
všech právních nástrojů k tomu, aby tam v té lokalitě sjednalo pořádek a zpřístupnilo ty
soukromé pozemky tak, aby je ten sousedský spor nemohl takto zamezit. Děkuji.
Na podnět odpoví pan náměstek Tomáš Kysela.
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4. zasedání zastupitelstva města dne: 26.04.2018
Bod pořadu jednání:
Vyřízení podnětů, dotazů a připomínek z 0-2 mimořádně svolaného zasedání zastupitelstva města
- 5. 3. 2018
Stručný obsah:

MML, Odbor kancelář tajemníka
Zpracoval:

Závitkovská Kornela Joanna - pracovník odboru kancelář tajemníka

Schválil:

Pourová Iva - vedoucí organizačního oddělení
Čech Martin, Ing. - tajemník Magistrátu města Liberec

Projednáno:

v radě města dne 17. 4. 2018

Předkládá:

Batthyány Tibor v. r. - primátor statutárního města Liberec
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Návrh usnesení
Zastupitelstvo města po projednání
bere na vědomí
vyřízení podnětů, dotazů a připomínek z 0-2 mimořádně svolaného řádného zasedání zastupitelstva
města - 5. 3. 2018.

Formulace usnesení byla konzultována s právníkem zařazeným do MML před projednáním v
zastupitelstvu města.
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Důvodová zpráva:

Přílohy:
1. Odpověď náměstka Kysely Mgr. Šolcovi
2. Odpověď tajemníka Ing. Čecha Ing. Zámečníkovi
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