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p. Tibor Batthyány, v.r. 

primátor statutárního města Liberec              

   

Návrh usnesení 

Zastupitelstvo města po projednání       

b e r e   n a   v ě d o m í     

 

vyřízení podnětů a dotazů ze 4. řádného zasedání Zastupitelstva města Liberce, které se kona-
lo dne 30. dubna 2015. 

 

 



 

 

 

20. 5. 2015 

 

 

Znění požadavku zastupitele RNDr. Michala Hrona. 

 

Zastupitel RNDr. M. Hron uvedl, že: 

 

„Zaregistrovali jste určitě v médiích, že na území města Liberce v době války, respektive v době, kdy Liberec patřil pod 

Německou říši, tak tady zřídili 4 romské lágry. Já si myslím, že bychom se k tomu měli postavit alespoň tak, že bychom na 

jednom z těch míst měli to místo nějakým způsobem připomenout a ty oběti, které tam zahynuly. Nechci tady teď 

samozřejmě odpověď, ale byl bych rád, kdyby se tím někdo zabýval, a nabízím v tom spolupráci.“ 

 

Vážený pane doktore, 

 

na území Liberce a v jeho okolí bylo za války skutečně několik internačních, zajateckých, nebo pracovních táborů. 

Celkem v Liberci existovaly čtyři romské internační tábory. První vznikl u rochlického lomu pod Královým Hájem 

v roce 1939. Z tábora u Kunratické ulice, vybudovaného v roce 1941 byli Romové transportováni do 

koncentračních táborů Osvětim, Buchenwald a Ravensbrück. 

 

V blízkém okolí Liberce bylo celkem pět klasických koncentračních táborů - dva v Chrastavě, v Rychnově u 

Jablonce, v Rýnovicích a ve Smržovce. 

 

Ve všech těchto táborech byli vězněni nejen Romové, ale i Židé, povstalci z Varšavského povstání, nebo zajatci 

z Francie, Itálie i Ruska.  

 

Nutno dodat, že tyto německé lágry se ale také využily krátce po válce v době takzvaného divokého odsunu.  

Po válce, až do roku 1952, sběrným střediskem prošlo několik desítek tisíc lidí. I zde se odehrávaly nepěkné 

události a sběrná a odsunová střediska se stala nástupci válečných a zajateckých lágrů. 

 

Nelze srovnávat nacistické lágry s poválečnými sběrnými středisky, ale je nutné říci, že nepravosti se odehrávaly i 

v těchto táborech a v zájmu jisté historické spravedlnosti je dobré připomenout všechny skutečnosti. Navíc 

tábory byly nejen v samotném Liberci, ale i v jeho okolí a proto bych se pokusil, když už, tak řešit tuto otázku 

v širším kontextu a v součinnosti možná také s krajem, nebo dalšími příslušnými obcemi. 

 

Touto problematikou se dlouhodobě zabývá historik libereckého Severočeského muzea pan Ivan Rous. Navrhuji 

se s panem Rousem v této věci spojit a budu velmi rád, když, pane doktore, ve spolupráci s ním, popřípadě 

s dalšími odborníky na toto téma připravíte konkrétní návrh. Pak tuto věc rád podpořím. 

 

 

S úctou 

 

Tibor Batthyány 
      primátor 



 

 

 

20. 5. 2015 

 

 

Znění požadavku zastupitele RNDr. Michala Hrona. 

 

Zastupitel RNDr. M. Hron vznesl následující podnět:  

 

„Nechceme náhodou začínat to zastupitelstvo dřív? Proč ho začínáme ve tři, když ho pak pomalu končíme ve tři v noci?! 

Tak ho začínejme v deset dopoledne, nebo alespoň… Tak začněme alespoň ve dvě, ale probůh, proč začínáme tak pozdě?  

Ale vždyť oni sem mohou přijít, přijdou prostě na čtvrtou hodinu, dostanou prostor ve čtyři hodiny. Ale prostě my jsme tady 

dlouho. My jsme tady ti hlavní hráči, občané sem mají právo přijít, mají právo vystoupit, ale jde o nás a my se máme 

v jednu rozhodovat o velkých věcech?“ 

 

Vážený pane doktore, 

 

Jednání zastupitelstva je, jak sám zmiňujete, přístupné veřejnosti, které by posunutí na časnější termín ztěžovalo 

možnost zasedání zastupitelstva navštěvovat. Po konzultaci se zastupiteli musím konstatovat, že i pro mnohé z 

nich by tato změna přinesla komplikace v souvislosti s jejich pracovním vytížením. 

Souhlasím s Vámi, pane doktore, že projednávání důležitých bodů programu v pozdních hodinách není dobré. 

Proto si myslím, že by bylo velkým přínosem pro průběh jednání zastupitelstva využívat lépe schůzky předsedů 

zastupitelských klubů s následným respektováním výsledků těchto jednání při projednávání na zastupitelstvu. 

Stejně tak pomůže zodpovědná příprava některých bodů jednání na výborech zastupitelstva. 

Jsem přesvědčen, že dobu jednání zastupitelstva by také velmi zkrátila konstruktivnější diskuse, kdy je dnes 

bohužel zvykem, že u mnohých bodů zaznívají stejné argumenty opakovaně a mnohdy ze stejného zastupitelského 

klubu. To považuji za zbytečné. Nechci omezovat diskusi, ani právo zastupitelů vyjádřit svůj názor. Diskusi vítám a 

považuji ji za užitečnou a důležitou, ale myslím, že se shodneme na tom, že konstruktivní diskuse není o 

prezentování jednoho stejného argumentu několikrát jen v různém podání. 

Samozřejmě si jsem vědom problému s předkládáním bodů jednání na stůl. I mně tento nešvar vadí a věřte, pane 

doktore, že pracuji na tom, aby se to stávalo jen výjimečně a v minimální míře. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S úctou 

 

 

Tibor Batthyány 
      primátor 
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Slezáková Dagmar

Od: Nedvídková Denisa <nedvidkova.denisa@magistrat.liberec.cz>
Odesláno: 21. května 2015 9:14
Komu: 'Mgr. Skřivánková'
Kopie: 'Slezáková Dagmar'; Korytář Jan
Předmět: žádost na ZM č. 4 k bodu č. 17: Záměr výkupu nemovitostí – areál fotbalového 

stadionu – od TJ Sokol Doubí o. s.
Přílohy: SS 7003_06_0236.pdf

Příznak pro zpracování: Zpracovat
Stav příznaku: Opatřeno příznakem

Dobrý den paní Skřivánková, 
na základě Vaší žádosti na ZM č. 4 dne 30. 4. 2015 k bodu č. 17: Záměr výkupu nemovitostí – areál fotbalového 
stadionu – od TJ Sokol Doubí o. s., Vám z pověření pana náměstka Mgr. Jana Korytáře zasílám kopii původní smlouvy 
uzavřenou mezi SML a TJ Sokol Doubí  ‐ Směnná smlouva č. 7003/06/0236.  
 
S přáním pěkného dne 
 
Denisa Nedvídková 
odbor Kancelář primátora 
sekretariát náměstka primátora pro ekonomiku, strategický rozvoj a dotace 
 
Statutární město Liberec 
Magistrát města Liberec 
nám. Dr. E. Beneše 1; Liberec  
 
tel.: +420 485 243 132 
mobil: +420 602 450 716 
e-mail: nedvidkova.denisa@magistrat.liberec.cz  
web: www.liberec.cz 
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Slezáková Dagmar

Od: Nedvídková Denisa <nedvidkova.denisa@magistrat.liberec.cz>
Odesláno: 22. května 2015 10:30
Komu: 'doc. Václavík'
Kopie: 'Slezáková Dagmar'; 'Bc. Kocumová'; 'Ing. Červinka'; 'Ing. Čulík'; 'Ing. Galnor'; 'Ing. 

Hrbková'; 'Ing. Loučková Kotasová'; 'Ing. Pavlová'; 'Ing. Šulc'; 'Ing. Vinklátová'; 'Ing. 
Zámečník'; 'J. Čeček'; 'J. Čmuchálek'; 'J. Suchanek'; 'J. Zobín'; 'Mgr. Berki

Předmět: dotazy ze 4. ZM

Příznak pro zpracování: Zpracovat
Stav příznaku: Opatřeno příznakem

Vážený pane Václavíku, 
z pověření pana náměstka Mgr. Jana Korytáře posílám odpovědi na Vaše dotazy vznesené na 4. ZM 30. 4. 2015 
K bodu č. 28 ‐ Informace, dotazy a podněty zastupitelů. 
Na základě Vaší žádosti, posílám tento mail v kopii i všem zastupitelům. 
 
 
1. Zastupitel doc. D. Václavík vznesl několik dotazů k projektu IPRM  „Volnočasové aktivity:  
1. 1. doc. Václavík požádal, aby požadované informace na jeho dotazy obdrželi všichni zastupitelé. Jeho dotaz se 
týkal podpisu smlouvy – kdy měla být podle termínu smlouva podepsána ‐ Dne 6. 3. 2015 vypršela lhůta pro podání 
námitek (statutární město Liberec neobdrželo námitky) a započala lhůta 15 dnů dle zákona č. 137/2006 Sb. o 
veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, pro podpis smlouvy o dílo s vítězným uchazečem Swietelsky 
stavební s.r.o. Lhůta pro podpis smlouvy o dílo vypršela dne 21. 3. 2015. 
, kdy reálně podepsána byla 16. 4. 2015, kdy bylo předáno staveniště 20. 4. 2015 a kdy se začalo stavět – pokud bylo 
myšleno, kdy se začalo zakázka realizovat, pak obratem ‐ v souladu se smlouvou o dílo, článkem III., bodem 3.1.2. 
lhůta výstavby počíná dnem protokolárního předání staveniště, které se uskutečnilo dne 20. 4. 2015. 
 
1.2. Vzhledem k tomu, že se kolem 1. dubna objevila v médiích fotografie o zahájení stavby (poklep na základní 
kámen) a informace z veřejných zdrojů, že smlouva byla podepsána minulý týden – před deseti dny, ptá se pan doc. 
Václavík, zda na základní kámen se poklepávalo i přesto, že nebyla smlouva podepsána. – Dle pokynu náměstka 
primátora pro ekonomiku, strategický rozvoj a dotace, Mgr. Jana Korytáře, se uskutečnilo poklepání na základní 
kámen dne 1. 4. 2015, tedy před podpisem smlouvy o dílo. Poklepání na kámen je symbolický akt. 
 
1.3. Pan zastupitel vznesl dotaz, zda v nejbližší době se plánují nějaké dodatky ke smlouvě, zejména v oblasti 
subdodávek. Pokud ano, pak v jakém rozsahu a jak se to řešilo a zda to bylo projednáno s poskytovatelem dotací a 
jak ten se k tomu vyjádřil. – Rada města schválila dne 5. 5. 2015 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo, který předpokládal 
využití subdodavatele ve výši max. 83 %. Na základě jednání ze dne 18. 5. 2015 zhotovitel zaslal dne 19. 5. 2015 
aktualizaci seznamu subdodavatelů, který upravuje subdodavatelský podíl na 44 %. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 
s aktualizovaným podílem subdodavatelských prací (44 %) schválila rada města dne 19. 5. 2015. Dotaz ohledně 
změny subdodavatelského systému byl vznesen na poskytovatele dotace, kdy bylo sděleno, že z jeho pohledu je náš 
postup v souladu se zákonem, ale že konečné stanovisko bude vydáno až při kontrole předložení první žádosti o 
platbu.  
 
S přáním hezkého dne 
 
Denisa Nedvídková 
odbor Kancelář primátora 
sekretariát náměstka primátora pro ekonomiku, strategický rozvoj a dotace 
 
Statutární město Liberec 
Magistrát města Liberec 
nám. Dr. E. Beneše 1; Liberec  
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tel.: +420 485 243 132 
mobil: +420 602 450 716 
e-mail: nedvidkova.denisa@magistrat.liberec.cz  
web: www.liberec.cz 
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Slezáková Dagmar

Od: Nedvídková Denisa <nedvidkova.denisa@magistrat.liberec.cz>
Odesláno: 22. května 2015 10:49
Komu: 'RNDr. Hron'
Kopie: 'Slezáková Dagmar'; Korytář Jan
Předmět: dotazy 4. ZM

Příznak pro zpracování: Zpracovat
Stav příznaku: Opatřeno příznakem

Vážený pane Hrone, 
z pověření pana náměstka Mgr. Jana Korytáře posílám odpověď na Váš dotaz vznesený na 4. ZM 30. 4. 2015. 
 
3. Zastupitel RNDr. M. Hron vznesl následující podnět pro radu města, aby podrobně zanalyzovala důvody, proč 
město Liberec nevyčerpalo 200 milionů z evropských dotací, jak o nich hovořil pan náměstek J. Korytář (IPRM), a co 
bylo příčinou nečerpání. Panu zastupiteli nejde o osobní zodpovědnost, ale o důvody. 
 
Dobrý den, děkuji za podnět, budeme se tím zabývat, s výsledky bude ZM seznámeno nejspíše v červnu, nejpozději 
v září. 
 
S přáním hezkého dne 
 
Denisa Nedvídková 
odbor Kancelář primátora 
sekretariát náměstka primátora pro ekonomiku, strategický rozvoj a dotace 
 
Statutární město Liberec 
Magistrát města Liberec 
nám. Dr. E. Beneše 1; Liberec  
 
tel.: +420 485 243 132 
mobil: +420 602 450 716 
e-mail: nedvidkova.denisa@magistrat.liberec.cz  
web: www.liberec.cz 
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Slezáková Dagmar

Od: Nedvídková Denisa <nedvidkova.denisa@magistrat.liberec.cz>
Odesláno: 22. května 2015 11:01
Komu: Antonín Ferdan
Kopie: Korytář Jan; 'Slezáková Dagmar'
Předmět: dotazy 4. ZM

Příznak pro zpracování: Zpracovat
Stav příznaku: Opatřeno příznakem

Vážený pane Ferdane, 
z pověření pana náměstka Mgr. Jana Korytáře posílám odpovědi na Vaše dotazy vznesené na 4. ZM 30. 4. 2015. 
 
6. Zastupitel Mgr. A. Ferdan vznesl následující dotazy a podněty: 
6.1. Zajímá ho problematika brownfieldů. Zda je v Liberci vedena nějaká inventarizace brownfieldů, případně jejich 
kategorizace a, b, c, d, podle klasické metodiky a zda by tento materiál mohl obdržet v informacích. Pokud 
inventarizace brownfieldů včetně kategorizace není evidována, dává tímto podnět k realizaci. 
 
Mohl by jste upřesnit, případně zaslat odkaz na klasickou metodiku kategorizace. Děkuji 
 
6.2. Další dotaz Mgr. Ferdana se týkal kina Varšavy. „Chtěl bych se zeptat pana náměstka Korytáře, jakým způsobem, 
protože mám informaci, že jste jim říkal, že by mohly být financovány některé rekonstrukce z IPRÚ, a jestli je to 
pravda, jestli to tak opravdu může být. Jestli je tam už nějaký plán, koncept, který je tedy rozpracován, konzultován, 
v jakém to je stádiu?“ 
 
Možnost financovat rekonstrukci kina Varšava  se nabízí v souvislosti s dotačním titulem na tzv. komunitní centra z 
IROP. V současné době jsme teprve ve stádiu námětu, obecně na městě probíhá příprava a sběr základního balíku 
projektových námětů a záměrů, předložení uceleného návrhu – představy o tom, které projekty by město mělo – 
mohlo realizovat v dalším projektovacím období předpokládám v září – říjnu 2015. Co se týče Kina Varšava, jsem 
v kontaktu se zástupci spolku ZkV, aktuálně řešíme finanční modely různých variant rekonstrukce i provozních 
nákladů. 
 
S přáním hezkého dne  
 
Denisa Nedvídková 
odbor Kancelář primátora 
sekretariát náměstka primátora pro ekonomiku, strategický rozvoj a dotace 
 
Statutární město Liberec 
Magistrát města Liberec 
nám. Dr. E. Beneše 1; Liberec  
 
tel.: +420 485 243 132 
mobil: +420 602 450 716 
e-mail: nedvidkova.denisa@magistrat.liberec.cz  
web: www.liberec.cz 

 
 


