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.
4. zasedání zastupitelstva města dne: 26.04.2018
Bod pořadu jednání:
Stanovení statutárního náměstka
Stručný obsah: Primátor města navrhuje změnu náměstka určeného k zastupování primátora z důvodu
ztráty důvěry k Mgr. Janu Korytářovi při zastupování nejvyššího představitele města Liberce.

Primátor města
Zpracoval:

Sedláčková Jana - sekretariát primátora města

Schválil:
Projednáno:
Předkládá:

Batthyány Tibor v. r. - primátor statutárního města Liberec
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Návrh usnesení
Zastupitelstvo města po projednání
zrušuje
odst. 4 usnesení č. 276/2014 Zastupitelstva města Liberec ze dne 27. 11. 2014 ve znění „v souladu
s § 104 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, že v době nepřítomnosti primátora jej zastupuje
náměstek pro ekonomiku, strategický rozvoj a dotace.“

stanovuje
s okamžitou účinností, v souladu s § 104 odst.1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů, že v době nepřítomnosti primátora nebo v době, kdy nevykonává funkci, jej
zastupuje náměstek pro školství, sociální věci a kulturu

Formulace usnesení byla konzultována s právníkem zařazeným do MML před projednáním v
zastupitelstvu města.
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Důvodová zpráva:
Usnesením zastupitelstva města č. 276/2014 v souladu s § 104 odst.1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů, bylo stanoveno, že v době nepřítomnosti primátora nebo v době, kdy nevykonává funkci, jej
zastupuje náměstek pro ekonomiku, strategický rozvoj a dotace.
Náměstek Mgr. Jan Korytář se v minulých dnech dopustil porušení Zákona o obcích č. 128/2000 Sb., když za
primátora v neděli 8. dubna 2018 neoprávněně podepsal smlouvu k odkupu buněk odbavovací haly Autobusového
nádraží Liberec.
Statutární náměstek zastupuje primátora města pouze v době jeho nepřítomnosti nebo v době, kdy primátor
nevykonává funkci (§ 104/odst. 1 Zákon o obcích č. 128/2000 Sb.). V neděli 8. dubna primátor svoji funkci
vykonával, tedy nebyl na plánované dovolené, ani v dlouhodobé pracovní neschopnosti anebo na služební cestě.
Primátor města navrhuje změnu náměstka určeného k zastupování primátora z důvodu ztráty důvěry k Mgr. Janu
Korytářovi při zastupování nejvyššího představitele města Liberce.

Přílohy:
TP primátora T. Batthyányho
Výpis usnesení č. 276 2014
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Liberec 18. dubna 2018

Tiskové prohlášení
Primátor Batthyány: Navrhnu změnu
statutárního náměstka
Rozhodl jsem se navrhnout změnu statutárního náměstka primátora, kterým je v současné době
náměstek pro ekonomiku, strategický rozvoj a dotace Jana Korytář. Návrh předložím na nejbližším
řádném zasedání Zastupitelstva města Liberce, které se koná ve čtvrtek 26. dubna 2018. Změnu
navrhuji z důvodu ztráty důvěry k Janu Korytářovi při zastupování nejvyššího představitele města
Liberce.
Náměstek Korytář se v minulých dnech dopustil porušení Zákona o obcích č. 128/2000 Sb., když za mne
v neděli 8. dubna 2018 neoprávněně podepsal smlouvu k odkupu buněk odbavovací haly
Autobusového nádraží Liberec.
Statutární náměstek zastupuje primátora města pouze v době jeho nepřítomnosti nebo v době, kdy
primátor nevykonává funkci (§ 104/odst. 1 Zákon o obcích č. 128/2000 Sb.). V neděli 8. dubna jsem
svoji funkci vykonával, tedy nebyl jsem na plánované dovolené, ani v dlouhodobé pracovní
neschopnosti anebo na služební cestě, a náměstek Korytář to samozřejmě věděl.
Jeho jednání považuji za zneužití pravomoci a je pro mne nadále neakceptovatelné. V této souvislosti
podám na náměstka Korytáře trestní oznámení.
Jako statutárního zástupce v době, kdy nebudu vykonávat funkci primátora, navrhnu zastupitelům
náměstka, ve kterého mám plnou důvěru.

Tibor Batthyány
primátor statutárního města Liberec

