Z ÁP I S
Z 0-1. MIMOŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC,
KONANÉHO 16. 11. 2019 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 11

K bodu č. 1
Zahájení, schválení pořadu jednání

Ing. Zámečník
Dobré pozdní odpoledne, vážené dámy, vážení pánové, zastupitelé, zastupitelky, dovolte mi, abych
zahájil dnešní mimořádné zasedání zastupitelstva města. Žádám, aby se zastupitelé zaprezentovali do
naší počítačové sítě, konkrétně prosím…, tak výborně. Paní Ing. Vinklátová, pan Ing. Ježek, pan
V. Kvapil ještě chybí k zaprezentování, děkuji. Dovolím si všechny přítomné upozornit na to, že
dnešní zasedání zastupitelstva města je živě přenášeno statickou kamerou do veřejného internetu
prostřednictvím publikačního serveru youtube. Veřejnost tedy může sledovat přenos dnešního
zasedání zastupitelstva na internetu, kde je každému volně přístupný. Živý přenos lze sledovat také na
webových stránkách města Liberec www.liberec.cz v sekci občan, úřad on-line. Současně je
z dnešního zasedání zastupitelstva města pořizován obrazový a zvukový záznam, který je veřejnosti
k dispozici na webových stránkách města www.liberec.cz. Konstatuji, že na základě prezence je
přítomno 27 zastupitelů a zastupitelek, což je nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva a tím je
zasedání schopné jednat a usnášet se. Z dnešního zasedání se omlouvá konkrétně paní Pavla Haidlová,
pan Mgr. Jan Korytář, pan Mgr. Jan Marek, pan Mgr. Ondřej Petrovský, pan prof. Josef Šedlbauer,
pan Marek Vávra, paní Bc. Martina Teplá a pan Lukáš Pohanka. Pozdější příchod oznámila paní
Ing. Radka Loučková Kotasová. Jako zapisovatelku dnešního zasedání navrhuji paní Ivu Pourovou,
vedoucí organizačního oddělení, jako ověřovatele zápisu pana Ing. Jiřího Němečka, CSc. a pana
Mgr. Jiřího Šolce, jestli pánové přijímají? Dobře. Nechám o tomto návrhu hlasovat. Prosím, vezměte
hlasovací zařízení, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel?

Hlasování č. 1 – pro – 27, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.

Ing. Zámečník
Úpravy v programu. Na program dnešního mimořádného zasedání je navrženo 5 bodů. Navrhuji,
aby body č. 1, 2, 3 a 5 jsme projednali zde v zasedací místnosti, poté by naše zasedání bylo na malou
chvíli přerušeno a od 17 hod. by pokračovalo v obřadní síni slavnostní částí dnešního zasedání,
tj. bodem č. 4 – Slavnostní deklarace k 30. výročí listopadových událostí 1989. Rád bych vás požádal
o dochvilnost na 17. hod. s ohledem na slavnostní program, který je pro vás a vážené hosty připraven.
V obřadní síni bude každé místo označeno jménem zastupitele, proto vás prosím o dodržení
zasedacího pořádku. Bod č. 4 – Slavnostní deklarace k 30. výročí listopadových událostí 1989
proběhne tak, že budeme hlasovat v obřadní síni aklamací. Tzn., použitím lístečků, které jsou pro vás
připraveny, tři barvy pro, proti, zdržel se. Ptám se, jestli má někdo návrh k doplnění nebo úpravě
programu? Jestliže tomu tak není, nechám v tuto chvíli hlasovat o navrženém programu, tak jak jsem
ho přednesl. Prosím, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel?

Hlasování č. 2 – pro – 27, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
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K bodu č. 2
Diskuse občanů

Ing. Zámečník
První bod je Diskuse občanů. Protože zde žádný občan není, ani se nepřihlásil, můžeme rovnou
přejít k bodu č. 3.

K bodu č. 3
Delegace zástupce obce na valnou hromadu společnosti FinReal Liberec, a. s.

Ing. Zámečník
Bod č. 3 je Delegace zástupce obce na valnou hromadu společnosti FinReal Liberec, a. s. Předávám
slovo panu Ing. Karbanovi.

Ing. Karban
Dobré odpoledne, dámy a pánové. Já jen velice stručně, proč je tento bod součástí slavnostního
zasedání. Pozvánka na valnou hromadu přišla den po předchozím zastupitelstvu a ta valná hromada se
koná v den příštího zastupitelstva v dopoledních hodinách. Čili v podstatě by nebylo možné
nominovat žádného zástupce. A jelikož na programu této valné hromady je mimo jiné i navýšení
základního kapitálu společnosti formou kapitalizace závazků jednoho z akcionářů, což nejsme my, tak
pak by náš podíl klesl a tím i náš finanční majetek. Bylo by tedy dobré, aby se valné hromady za
město někdo účastnil a snažil se, aby k této transakci nedošlo. Jak to nakonec dopadne, uvidíme, ale
minimálně se o to musíme pokusit, abychom chránili náš majetek. To je asi vše, děkuji.

Ing. Zámečník
Výborně, diskuse, paní Bc. Zuzana Kocumová. Dobře, tak pan PhDr. Jaromír Baxa.

PhDr. Baxa
Dobré odpoledne, já se omlouvám, ona je sobota, tak se mi nepovedlo zmáčknout správné
hlasovací zařízení. Chtěl jsem se zeptat, jestli to tedy máme brát, že bereme na vědomí pozvánku,
delegujeme vás a zároveň vy nás takto informujete a my vám ukládáme, že nebudete hlasovat o tom
bodu navýšení toho základního jmění.

Ing. Karban
Já rozhodně nebudu hlasovat pro. To tady mohu říct naprosto otevřeně, nevím, co by se muselo
stát. To by mně asi muselo úplně přeskočit.

PhDr. Baxa
Já jsem se na to chtěl právě zeptat, jak se v tomto bodu zachováte, protože je to stále dokola. Mělo
to být už v usnesení. Tak děkuji, že to takto chápete, a jinak se v tom materiálu mluví o tom, že město
má udělaný nějaký znalecký posudek na tu tržní hodnotu, tak bych se chtěl zeptat, jestli bych ten
znalecký posudek mohl vidět.

Ing. Karban
Já myslím, že to není problém.

PhDr. Baxa
Tak děkuji, děkuji moc.
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Ing. Zámečník
To byl poslední dotaz. Budeme tedy hlasovat o návrhu usnesení, kterým bereme na vědomí
pozvánku a delegujeme v souladu se zákonem o obcích pana Ing. Zbyňka Karbana na valnou
hromadu. Prosím, vezměte hlasovací zařízení, hlasujeme, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel?

Hlasování č. 3 – pro – 27, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Zastupitelstvo města přijalo usnesení č. 315/2019

K bodu č. 5
Informace, dotazy a podněty zastupitelů

Ing. Zámečník
V tuto chvíli máme pátý bod našeho zasedání, a to je Informace, dotazy a podněty zastupitelů.
Prosím, chce někdo využít ze zastupitelů tohoto bodu dnes na mimořádném zasedání zastupitelstva?
Jestli tomu tak není, tak si dovoluji tuto formální část mimořádného zasedání ukončit a budeme
pokračovat v 17. hod. posledním bodem, což je bod č. 4 Slavnostní deklarace k 30. výročí listopadu
1989. Děkuji a v tuto chvíli je přestávka do 17. hod. Prosím, buďte dochvilní.

Přestávka

K bodu č. 4
Slavnostní deklarace k 30. výročí listopadových událostí 1989

Ing. Charyparová, vedoucí oddělení tiskového a vnějších vztahů
Dámy a pánové, na úvod zazní státní hymna České republiky. Prosím, povstaňte.
Státní hymnu zazpívala slečna Lenka Šťastná.

Ing. Charyparová
Vážený pane primátore, vážené zastupitelky, zastupitelé, vážení hosté, dámy a pánové, dovolte mi
přivítat vás v obřadní síni liberecké radnice a zahájit slavnostní část dnešního mimořádného zasedání
Zastupitelstva města Liberec, na jehož programu je přijetí Slavnostní deklarace k 30. výročí
listopadových událostí roku 1989. Předtím než předám slovo primátorovi města, Ing. Jaroslavu
Zámečníkovi, CSc., bych ráda přivítala celou řadu osobností, které byly angažovanými účastníky či
pamětníky oněch událostí a jejichž dnešní účasti si velmi vážíme. Dámy a pánové je vás zde na 60. Je
mi ctí vás všechny ještě jednou srdečně přivítat. Nyní již předávám slovo panu primátorovi.

Ing. Zámečník
Vážené zastupitelky, vážení zastupitelé, tak jak již bylo řečeno, pokračujeme naším mimořádným
zastupitelstvem tentokrát tou slavnostní částí, ve které budeme projednávat a schvalovat deklaraci
k 30. výročí listopadových událostí. Ještě než pozvu sem nahoru ke stolku pana PhDr. Langra, který se
postaral o text deklarace, tak si dovolím k vám ještě promluvit. Vážení zastupitelé, vážení hosté, dámy
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a pánové, děkuji všem přítomným zastupitelům města, zejména váženým hostům za to, že přijali
pozvání a zúčastní se dnes zde společně s námi slavnostního aktu, kterým chceme společně poděkovat
právě těm libereckým spoluobčanům, kteří se v listopadu 1989 vzepřeli totalitě a s odvahou, osobním
nasazením a nezlomnou vůlí se postavili za obhajobu svobody, demokracie a lidských práv. Po
30 letech je stále mnoho těchto odvážných a morálně silných osobností aktivní ve společenském
i politickém životě našeho města. A já mám upřímnou radost je opět zde po čase vidět a uvítat je.
Věřím, že společná víra jako je svoboda, humanita, úcta a zejména respekt k názoru druhého nás vždy
dokáže v potřebném okamžiku opět spojit a nahlas si o tyto hodnoty říci. Poděkování všem odvážným
z listopadu 1989 a víru v další svobodnou budoucnost jsme připravili ve formě deklarace tj. veřejného
prohlášení, které za malou chvíli přednese pan PhDr. Ivan Langr, náměstek primátora, za což mu
děkujeme. Abychom dodali přijetí takového prohlášení co největší vážnost a respekt, rozhodli jsme se
text deklarace ztvrdit usnesením Zastupitelstva města Liberec, a to právě dnes na tomto slavnostním
zasedání a právě v tomto slavnostním sále, kde se v posledních 130 letech psaly dějiny našeho města.
Prosím pana PhDr. Ivana Langra, aby předstoupil a přednesl text deklarace.

PhDr. Langr
„V předvečer 30. výročí listopadových událostí roku 1989 se s uznáním a respektem obracíme ke
všem libereckým spoluobčanům, kteří zejména v prvních hodinách a dnech po masakru na Národní
třídě, tak nejistých a stále hrozících dalším represivním zásahem totalitní moci, aktivně vstoupili do
veřejného dění a rozhodli se bez ohledu na možné důsledky a navzdory hrozbám a provokacím
soustavy komunistických orgánů otevřeně prosazovat ideály svobody, demokracie a masarykovského
humanismu. Děkujeme všem členům tzv. Liberecké iniciativy, rodícího se Koordinačního centra OF,
hercům Divadla F. X. Šaldy i Naivního divadla Liberec, představitelům Lifóra, vysokoškolskému
stávkovému výboru, odvážným středoškolákům i žurnalistům a v neposlední řadě stovkám
neorganizovaných jednotlivců. Jsme si vědomi osobního příspěvku každého z nich k poklidnému
převzetí moci z rukou stranických organizací KSČ a městského národního výboru, k objektivnímu
informování ostatních spoluobčanů o vývoji v tehdejším Československu a k nastolení
demokratických poměrů v již tehdy stotisícovém městě Liberec.
Třicet let po památných událostech, které vrátily Československo a posléze Českou republiku do
rodiny standardních liberálních demokracií, se i v mezinárodním kontextu ukazuje, že svoboda
a občanská, politická a sociální práva nejsou nikterak samozřejmá, ale že je musíme trvale ochraňovat
a naplňovat, aby se nestala jen bezobsažným pojmem. Z historie dobře víme, že svobodu a demokracii
vyprazdňuje lhostejnost občanů. Buďme tedy za všech okolností všímaví k dění ve vlastní zemi,
zejména pak k podpoře a ochraně demokratických institucí.“

Ing. Zámečník
Děkuji panu PhDr. Langrovi za přečtení a sestavení textu deklarace. V tuto chvíli, protože probíhá
mimořádné zasedání zastupitelstva, které má svůj řád a pořádek podle jednacího řádu, ptám se
přítomných zastupitelů, zdali má někdo pozměňující návrh nebo návrh na úpravu deklarace? Jestliže
tomu tak není, já si dovolím přečíst návrh usnesení, o kterém budeme v tuto chvíli hlasovat.
Zastupitelstvo po projednání „schvaluje deklaraci k 30. výročí listopadových událostí 1989 dle
přílohy“, ukládá „zveřejnit slavnostní deklaraci k 30. výročí listopadových událostí 1989“, úkol pan
PhDr. Mgr. Ivan Langr, náměstek primátora pro kulturu, školství, sociální věci a cestovní ruch, termín
neprodleně. Prosím, pro hlasování použijme předem připravené hlasovací lístky. Žádám přítomné
zastupitele, aby zvednutím ruky a zvednutím příslušného lístku hlasovali pro, proti, příp. zdržel se.
Prosím, hlasujme teď, kdo je pro přijetí? Prosím skrutátorky, aby sčítaly. Kdo je proti? Kdo se zdržel?
Děkuji. V tuto chvíli je v sále přítomno 28 zastupitelů a výsledek hlasování je pro text a přijetí
deklarace 28, proti nikdo, zdržel se také nikdo. Já vám velice děkuji za jednomyslné hlasování o tomto
textu.

Hlasování č. 4 – pro – 28, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Zastupitelstvo města přijalo usnesení č. 316/2019

4

Ing. Zámečník
Nyní budeme pokračovat v dalším programu našeho slavnostního zasedání.

Ing. Charyparová
Dámy a pánové, po formální části programu zastupitelstva města bych ráda pozvala na podium
postupně několik osobností listopadu 1989, které doplní kulturní program. Jednou z výrazných tváří
tehdejších událostí v Liberci je knihovnice, polistopadová zastupitelka města, později náměstkyně
primátora a poté ředitelka Krajské vědecké knihovny v Liberci, paní Dagmar Helšusová.
S proslovem vystoupily významné osobnosti, nejprve promluvila paní Dagmar Helšusová a poté
pan MUDr. Přemysl Sobotka.
Slavnostní část zasedání zastupitelstva města doplnilo také hudební vystoupení zpěvačky Lenky
Šťastné (studentka Pražské konzervatoře Praha). Zazpívala písně: Leoš Janáček – Záře od milého,
Bedřich Smetana – Nekamenujte proroky.
Následně svůj proslov přednesl pan PhDr. Jan Šolc.
Poté zazněla skladba: Bohuslav Martinů – Arabeska č. 4 v podání houslisty Daniela Matejči (žák
ZŠ a ZUŠ Liberec, Jabloňová) za klavírního doprovodu Maxima Biriucova. Závěrem Daniel Matejča
zahrál skladbu: Eugen Ysaÿe: Sonáta č. 6, op. 27.

Ing. Charyparová
Dámy a pánové dnešní mimořádné zasedání se chýlí ke konci. Při odchodu z obřadní síně, prosím
ty, kteří tak ještě neučinili, aby se podepsali do městské kroniky v místnosti za obřadní síní. Děkuji
vám za účast a pozornost a těším se na viděnou zítra při vzpomínkovém shromáždění na náměstí
Dr. E. Beneše, které začíná v 10:00 hod. či v podvečer v Divadle F. X. Šaldy na představení
Sedmnáct zastavení listopadu. Na úplný závěr předávám slovo ještě jednou panu primátorovi a vám
všem přeji hezký večer.

Ing. Zámečník
Vážené zastupitelky, vážení zastupitelé, vážení hosté, já si dovolím ještě jednou poděkovat všem,
kteří se dnes zúčastnili za to, že jste přišli a hlasovali o deklaraci, kterou jsme, myslím, důstojně
poděkovali všem aktérům listopadu 1989. My jsme zde slyšeli slova od účastníků listopadových
událostí, např. Přemysla Sobotky, Dagmar Helšusové, Jana Šolce i Michala Hrona a bereme to jako
poučení pro naši další práci a náš společný budoucí vývoj města Liberec, na kterém nám tak záleží.
Budeme, Dášo, naslouchat moudrým, tak jak jsi nám doporučila, budeme se snažit, Michale,
respektovat názory druhých, tak jak jsi nám sdělil a budeme, Honzo a Přemku, brát všechny vaše rady
nadále v potaz. Já vám ještě jednou děkuji, ukončuji tímto dnešní mimořádné zasedání zastupitelstva
a zvu vás do druhého patra ještě k dalším setkáním, děkuji za účast, na shledanou.

Pan primátor ukončil zasedání zastupitelstva v 17:57 hod.
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Přílohy: Soupis přijatých usnesení

Liberec 20. listopadu 2019

Zapisovatelka: Iva Pourová v. r.

(přepis: Ing. Eva Serbusová)

Ověřovatelé:

Ing. Jiří Němeček, CSc. v. r.

Mgr. Jiří Šolc v. r.

Ing. Jaroslav Zámečník, CSc. v. r.
primátor města

Ing. Zbyněk Karban v. r.
náměstek primátora
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