
S T A T U T Á R N Í   M Ě S T O 

L I B E R E C  

 

8.  zasedání zastupitelstva města dne: 24. 9. 2015 

Bod pořadu jednání:       

Vyřízení podnětů, dotazů a připomínek z 7. řádného zasedání zastupitelstva města ko-
naného dne 3. 9. 2015 

 

 

Zpracoval: Petra Hušková 

odbor, oddělení: kancelář tajemníka, organizační oddělení 

telefon: 48 524 3162 

Schválil: vedoucí oddělení Iva Pourová 

 vedoucí odboru Ing. Jindřich Fadrhonc, tajemník MML 

Projednáno: v radě města dne 15. 9. 2015 

Poznámka:       

Předkládá: 
 

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, dotazů a připomínek z 7. řádného zasedání zastupitelstva města konaného 
dne 3. 9. 2015. 
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Hušková Petra

Od: Schejbal Jaroslav <schejbal.jaroslav@magistrat.liberec.cz>
Odesláno: 18. září 2015 13:10
Komu: 'Ondřej Červinka'
Kopie: skrivankova.liberec@seznam.cz; 'Pourová Iva'; huskova.petra@magistrat.liberec.cz; 

'Kysela Tomáš'; 'Ivana Roncová'; 'Fadrhonc Jindřich'
Předmět: RE: Dotazy ze 7. ZM
Přílohy: zapis z PV c. 14.pdf

Vážený pane inženýre, vážená paní magistro, vážení kolegové, 

ještě jednou se omlouvám za mé milné tvrzení. Nebylo cílené, ale z přesvědčení, že tato záležitost byla projednána 

v poradě vedení 16. 3. 2015 s vlastníkem (zápis úkolu z PV č. 14 je přílohou mailu). 

Na základě úkolu z porady vedení jsem byl skutečně přesvědčen, že s vlastníkem pozemku bylo jednáno, jak se děje 

standardně i v jiných případech majetkoprávních operací.  Proto jsem reagoval, tak jak jsem reagoval. Bohužel realita 

byla zřejmě jiná. 

Danou věc jsem si před svým tvrzením dostatečně neověřil, což bylo z mé strany neuvážené. Je mi to velmi líto, že 

jsem Vás vystavil, v této citlivé záležitosti, v omyl.  

Jsme připraveni v říjnu s Kalendářem Liberecka s.r.o. jednat, a upřímně doufám, že vše bude zdárně dojednáno. 

 

S pozdravem 

 

Jaroslav Schejbal 

 

 

 

From: Ondřej Červinka [mailto:cervinka.ondrej@gmail.com]  
Sent: Tuesday, September 15, 2015 8:38 PM 
To: Schejbal Jaroslav 
Cc: skrivankova.liberec@seznam.cz; Pourová Iva; huskova.petra@magistrat.liberec.cz; Kysela Tomáš; Ivana 
Roncová; Fadrhonc Jindřich 
Subject: Re: Dotazy ze 7. ZM 
 
Vážený pane vedoucí, vážení kolegové, 
 
 
Nejsem si jist, zda je možné se spokojit s pouhou omluvou za nízkou aktivitu v této majetkoprávní operaci. 
Zastupitelstvo města při svém rozhodování v červnu rozhodovalo na základě nepravdivých informací, kdy 
jsme byli všichni ujištěni, že je tato MO projednána s majiteli pozemku. O tomtéž jsme byli ujišťováni opět 
na ZM v září. Nyní se dozvídáme, že pan vedoucí jednal na základě předpokladu, přesto na ZM dvakrát 
sebevědomě tvrdil, že byla MO předložena na základě předchozí dohody s majitelem. není tedy vyloučeno, 
že se tato vůbec neuskuteční. Navíc to zakládá pochybnosti o informacích, které jsou ZM předkládány, a 
jejich pravdivosti. Žádám tedy o stanovisko, jak se s touto skutečností vypořádáte. Myslím, že se v tomto 
případě nejedná jen o pouhou liknavost. 
 
S pozdravem 
 
 
Ondřej Červinka 
 
 

15. 9. 2015 v 18:40, Schejbal Jaroslav <schejbal.jaroslav@magistrat.liberec.cz>: 
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Vážená paní magistro, vážený pane inženýre,  
  
k Vašemu dotazu ze 7. zasedání ZM sděluji, že výkup pozemku p.č.2948/4, k.ú. Liberec byl 

uložen zajistit našemu odboru (majetkové správy) na základě schválení v poradě vedení 

města dne 16.3.2015. Předpokládali jsme, že již proběhlo jednání mezi vedením města a 

Kalendářem Liberecka s.r.o. o tomto výkupu, tak jak to vždy bylo běžné.  Odbor následně 

zpracoval materiál na výkup pozemku, který byl předložen pracovní skupině ke dni 

30.4.2015 a následně k odsouhlasení RM dne 2.6.2015 a ke schválení v ZM dne 25.6.2015. 
Po schválení v ZM a po kontrole kupní smlouvy na našem právním oddělení jsme návrh této 

smlouvy dne 27.7.2015 zaslali na Kalendář Liberecka s.r.o., kde si ho dne 29.7.2015 převzal 

zmocněnec: pí. Knopová (viz. příloha). Bohužel se nám nikdo ze společnosti neozval a na 

naši výzvu nezareagoval.  Bohužel není v naší moci donutit vlastníka nemovitosti k jednání, 

když nechce. Není tedy pravdou, že se společností nebylo vůbec jednáno. Pouze jsme je 

o  výkupu pozemku informovali písemně a čekali jsme na zpětnou reakci. 
  
Na základě Vašeho dotazu na posledním ZM, jsme kontaktovali telefonicky Kalendář 

Liberecka s.r.o.,  pana jednatele Pavla Michala. Předběžně bylo ze strany pana Pavla Michala 

a SML (paní Třmínková) domluven další telefonický kontakt na začátek října, abychom tuto 

záležitost osobně řešili. 
  
Prosím, přijměte touto cestou mou omluvu, že jsme aktivněji nejednali v této majetkoprávní 

operaci.  
  
Děkuji Vám za pochopení a přeji hezký den. 
  
  
Jaroslav Schejbal 
vedoucí odboru majetkové správy 
Odbor majetkové správy 
Statutární město Liberec 
Magistrát města Liberec 
sídlo: nám.Dr.Edvarda Beneše 1, 460 59 Liberec 
pracoviště: Jablonecká 41, Liberec 5 
                  (býv.Liebiegova vila) 
tel.: +420 485 243 313, fax: 485 243 223 
mobil: + 420 739 481 747 
email: schejbal.jaroslav@magistrat.liberec.cz 
web: www.liberec.cz 
  
  
  

From: Ondřej Červinka [mailto:cervinka.ondrej@gmail.com]  
Sent: Wednesday, September 09, 2015 6:26 PM 
To: Hušková Petra 
Cc: Schejbal Jaroslav; Mgr. Skřivánková; Pourová Iva 
Subject: Re: Dotazy ze 7. ZM 
  
Dobrý den, 
  
V této věci jsem ještě já požadoval po panu Schejbalovi informaci kdy, kde a s kým 
probíhala jednání se zástupci Kalendáře Liberecka před projednáváním majetkové operace v 
ZM a kdy, kde a s kým probíhala jednání po schválení ZM. 
  
Předem děkuji 
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Ondřej Červinka 

9. 9. 2015 v 15:33, Hušková Petra <huskova.petra@magistrat.liberec.cz>: 
  
Vážený pane Schejbale, 
  
dovoluji si Vám zaslat dotazy a připomínky, které zazněly na 7. ZM dne 3. září 2015. 

Prosím o zodpovězení dotazů a zaslání odpovědí jak přímo tazateli, tak rovněž na 

můj e-mail.  
  
Vaše odpověď bude součástí materiálu Vyřízení podnětů, dotazů a připomínek z 7. 

ZM, který je nutno zpracovat a zveřejnit již 16. 9. 2015 a který bude předložen 

členům zastupitelského sboru na 8. zasedání zastupitelstva dne 24. 9. 2015 
  
Odpověď, prosím, zašlete nejpozději do úterý 15. září 2015. 
  

Zastupitelka Mgr. V. Skřivánková požádala pana Bc. Schejbala – vedoucího 

odboru majetkové správy, o informaci o usnesení č. 156/2015 - To jsme tady 

schvalovali koncem června. Jednalo se o výkup od Kalendáře Liberecka a já už tehdy 

jsem tady projevila skepsi, protože nebyl v tom materiálu zařazen souhlas toho 

Kalendáře, že skutečně s tou majetkoprávní operací souhlasí, takže bych se chtěla, a 

koukala jsem se ještě do internetového katastru nemovitostí, kde není ani 

poznámka, že by bylo zahájeno nějaké řízení, že by tam bylo zablokováno, že probíhá 

vklad. Takže bych se chtěla zeptat, co znamená termín neprodleně, když je dneska 

září, i když vím, že bylo teplé léto, byly prázdniny, ale ta majetkoprávní operace byla 

podle mne naprosto jednoduchá, tak bych chtěla vědět, jak probíhají dál ta jednání s 

Kalendářem Liberecka. 

Závěr rady města: na dotaz odpoví Bc. Schejbal – vedoucí odboru majetkové 

správy 

S pozdravem a přáním hezkého dne 
Petra Hušková 
referent organizačního oddělení  
odbor kancelář tajemníka 
Statutární město Liberec 
Magistrát města Liberce 
sídlo: Nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 
pracoviště: Nám Dr. E. Beneše 1 
tel.: + 485 243 162 
e-mail.: huskova.petra@magistrat.liberec.cz 
web: www.liberec.cz 
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Hušková Petra

Od: Hrbková Karolína <hrbkova.karolina@magistrat.liberec.cz>

Odesláno: 10. září 2015 14:11

Komu: 'Hušková Petra'

Kopie: 'Zelenková Monika'; antonin.ferdan@gmail.com; 'Pourová Iva'; 'Břachová Kateřina'

Předmět: RE: Dotazy z 7. ZM

Podepsáno: hrbkova.karolina@magistrat.liberec.cz

Dobrý den, 

 

Požadavek na doplnění programu výboru o rozvojové projekty byl vznesen na prvním zářijovém zasedání výboru a 

byl předán náměstkovi Korytářovi, protože spadá do jeho gesce. Pan náměstek podnět přijal a materiály bude na 

jednání výboru předávat.  

 

Termíny besed s občany připravujeme, až budou k dispozici, seznámíme s nimi všechny zastupitele.  

 

S pozdravem a přáním hezkého dne 

Ing.  Karolína Hrbková 

náměstkyně primátora pro územní plánování, veřejnou zeleň a životní prostředí 
   
Statutární město Liberec  
Magistrát města Liberec  
nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec 1 
   
M: +420 777 749 372 
T: +420 485 243 166 
E: hrbkova.karolina@magistrat.liberec.cz 
W: www.liberec.cz 

 

From: Hušková Petra [mailto:huskova.petra@magistrat.liberec.cz]  
Sent: Wednesday, September 09, 2015 4:25 PM 
To: Hrbková Karolína 
Cc: Zelenková Monika; antonin.ferdan@gmail.com; Pourová Iva; Břachová Kateřina 
Subject: Dotazy z 7. ZM 
 

Vážená paní náměstkyně, 

 

dovoluji si Vám zaslat dotaz a připomínku, které zazněly na 7. ZM dne 3. září 2015. Prosím o zodpovězení dotazu a 

zaslání odpovědi jak přímo tazateli, tak rovněž na můj e-mail.  

 

Vaše odpověď bude součástí materiálu Vyřízení podnětů, dotazů a připomínek z 7. ZM, který je nutno zpracovat a 

zveřejnit již 16. 9. 2015 a který bude předložen členům zastupitelského sboru na 8. zasedání zastupitelstva dne 24. 9. 

2015 

 

Odpověď, prosím, zašlete nejpozději do úterý 15. září 2015. 

 

Zastupitel Mgr. A. Ferdan požádal náměstkyni primátora Ing. K. Hrbkovou o nápravu, aby se Výbor pro rozvoj a 

územní plánování zabýval nejenom územním plánem, ale i rozvojem, a dále o informaci, jsou-li známa data 

setkání s občany. 
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Závěr rady města: na podnět odpoví paní náměstkyně primátora Ing. K. Hrbková 

 

Předem děkuji za spolupráci. 

S pozdravem a přáním hezkého dne 

Petra Hušková 
referent organizačního oddělení  
odbor kancelář tajemníka  

Statutární město Liberec 
Magistrát města Liberce 
sídlo: Nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 
pracoviště: Nám Dr. E. Beneše 1 

tel.: + 485 243 162 
e-mail.: huskova.petra@magistrat.liberec.cz 
web: www.liberec.cz 
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Zpráva z jednání řádné valné hromady  
Severočeské vodárenské spole čnosti a.s.  

 
 

dne 18. června 2015 
v Krušnohorském divadle v Teplicích 

 
 
 
 
Valná hromada byla svolána pozvánkami zaslanými akcionářům majícím akcie na 
jméno ve lhůtě stanovené zákonem a dále pozvánkou uveřejněnou na webových 
stránkách společnosti. Valnou hromadu zahájil v 10.20 hodin předseda 
představenstva MUDr. Tomáš Indra, MBA. Přivítal přítomné a oznámil, že 
organizačním a technickým zajištěním valné hromady byla pověřena akciová 
společnost Centrum hospodářských informací (CENTIN). 
 
Jednání byl přítomen notář Mgr. Erik Mrzena a zástupci advokátní kanceláře JUDr. 
Pavla Hráška. 

 
MUDr. Indra oznámil výsledky prezence na valné hromadě provedené v 10.15 hodin. 
Přítomno bylo 144 akcionářů, kteří vlastní nebo zastupují akcie, jejichž hodnota 
představuje 76,86 % základního kapitálu akciové společnosti Severočeská 
vodárenská společnost. Valná hromada byla usnášeníschopná. MUDr. Indra navrhl 
přítomným akcionářům schválit jednací a hlasovací řád, který navrhuje 
představenstvo a akcionáři ho obdrželi při prezenci, a zvolit orgány valné hromady. 
Představenstvo navrhlo, aby předsedou valné hromady byl zvolen Ing. Jan Zelený, 
zapisovatelkou PhDr. Marcela Ulrichová, ověřovateli zápisu Blanka Hocková a 
Veronika Lipšová a skrutátory Václav Novotný a Tomáš Králík. Nebyly podány žádné 
žádosti o vysvětlení ani protinávrhy. Předseda představenstva vyzval zahajující 
přítomné k hlasování. 
 
Hlasování proběhlo na  hlasovacím lístku č.1 
 
Valná hromada schválila jednací a hlasovací řád a zvolila orgány valné hromady dle 
předloženého návrhu představenstva. 
 
 
Zvolený předseda valné hromady Ing. Jan Zelený poděkoval přítomným akcionářům 
za projevenou důvěru a konstatoval, že valná hromada prošla úvodními 
procedurálními kroky. Dále se ujal řízení valné hromady Ing. Zelený. Jednání valné 
hromady řídil dle schváleného programu. 
 
 
 
K bodu programu č. 3:  
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Předseda představenstva MUDr. Tomáš Indra přednesl zprávu představenstva o 
podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti v r. 2014. 
 
 
K bodu programu č. 4: 
 
Předseda dozorčí rady Ing. Jiří Kittner přednesl zprávu dozorčí rady. 
 
 
K bodu programu č. 5:  
 
Generální ředitel společnosti Ing. Bronislav Špičák přednesl návrh na schválení 
řádné účetní závěrky za r. 2014, konsolidované účetní závěrky za r. 2014 a dále 
návrh na rozdělení zisku. 
 
 
Vzhledem k tomu, že v zákonem stanoveném termínu nebyly podány žádné jiné 
návrhy či protinávrhy, vyzval předseda valné hromady akcionáře k hlasování. 
 
 
Hlasování proběhlo na  hlasovacím lístku č. 2 
 
Valná hromada schválila řádnou účetní závěrku společnosti za r. 2014. 
Valná hromada schválila konsolidovanou účetní závěrku za r. 2014. 
Valná hromada schválila rozdělení zisku za r. 2014 takto: 
Zisk k rozdělení: 307 912 534,34 Kč 
Příděl do Rezervního fondu:15 395 626,72 Kč 
Příděl do Fondu 2021: 100 mil. Kč 
Příděl do Fondu reinvestic: 192 516 907,62 Kč 
 
 
K bodu programu č. 6:  
 
Člen představenstva Ing. David Votava přednesl návrh na schválení podnikatelského 
záměru SVS a.s. na období 2016 – 2020. 
 
 
Vzhledem k tomu, že v zákonem stanoveném termínu nebyly podány žádné jiné 
návrhy či protinávrhy, vyzval předseda valné hromady akcionáře k hlasování. 

 
Hlasování proběhlo na hlasovacím lístku č. 3  
 
Valná hromada schválila podnikatelský záměr SVS a.s. na období 2016 - 2020.  
 

 
K bodu programu č. 7:  
 
MUDr. Tomáš Indra přednesl návrh na schválení zajištění provozu vodárenské 
infrastruktury po roce 2020 včetně žádosti představenstva o udělení pokynu 
k obchodnímu vedení. 
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Vzhledem k tomu, že v zákonem stanoveném termínu nebyly podány žádné jiné 
návrhy či protinávrhy, vyzval předseda valné hromady akcionáře k hlasování. 

 
 

Hlasování proběhlo na hlasovacím lístku č. 4  
 
Valná hromada schválila návrh na schválení zajištění provozu vodárenské 
infrastruktury po roce 2020 včetně žádosti představenstva o udělení pokynu 
k obchodnímu vedení 

 
 
 

K bodu programu č. 8: 
 
Ing. Jiří Kittner přednesl návrh na volbu členů představenstva, a to: 

1. Návrh představenstva zvolit členy představenstva MUDr. Tomáše Indru, 
MBA a Ing. Stanislava Kryla. 

2. Návrh akcionáře Ústí nad Labem zvolit členy představenstva Milana 
Krejčího a Ing. arch. Jaromíra Veselého. 

3. Návrh akcionáře Obec Sulejovice zvolit členem představenstva Ing. 
Tomáše Vávru. 

4. Návrh Města Klášterec nad Ohří zvolit členem představenstva Ing. Jiřího 
Nováka. 
 
 
Přítomní navržení kandidáti se stručně představili. 
 
 
 
Předseda valné hromady uvedl, že nejprve se podle stanov společnosti bude 
hlasovat o návrhu představenstva. 

 
 
 

Hlasování proběhlo na hlasovacím lístku č. 5  
 
Valná hromada zvolila MUDr. Tomáše Indru, nar.: 14. 7. 1966, bytem Růžový 
palouček 2203/4, Ústí nad Labem, členem představenstva. 
 
 
Jiří Vosecký, zastupující akcionáře Obec Okrouhlá, přednesl návrh, aby byl 
prodloužen mandát  pro členy představenstva a dozorčí rady do r. 2020, a případně 
též rozšířila jejich počet. Vzhledem k tomu, že v r. 2020 končí smlouva o provozování 
vodohospodářské infrastruktury a bude nutné do té doby rozhodnout o dalším 
směřování společnosti, považuje za vhodné posílit její řídící struktury. Tento návrh 
byl zaznamenán do zápisu, neproběhla k němu žádná diskuse. 
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Na hlasovacím lístku č. 24 hlasovali akcionáři o volbě Milana Krejčího členem 
představenstva.  
 
Valná hromada nezvolila pana Milana Krejčího členem představenstva. 
 
 
Na hlasovacím lístku č. 25 hlasovali akcionáři o volbě Jaromíra Veselého členem 
představenstva 
 
Valná hromada nezvolila Jaromíra Veselého členem představenstva. 
 
 
Na hlasovacím lístku č. 26 hlasovali akcionáři o volbě Tomáše Vávry členem 
představenstva.  
 
Valná hromada nezvolila Tomáše Vávru členem představenstva. 
 
 
Na hlasovacím lístku č. 27 hlasovali akcionáři o volbě Jiřího Nováka členem 
představenstva 
 
Valná hromada nezvolila Jiřího Nováka členem představenstva. 
 
 
K bodu programu č. 9: 
Ing. Jiří Kittner přednesl návrh na volbu členů dozorčí rady. Konstatoval, že po 
předchozích jednáních aktivů akcionářů v příslušných okresech navrhuje 
představenstvo zvolit členy dozorčí rady Ing. Petra Beitla, Bc. Františka Kučeru a 
Pavla Štěpaře. 
 
 
Navržení kandidáti se představili. 
 
 
Hlasování proběhlo na  hlasovacím lístku č. 6 
 
Valná hromada zvolila Ing. Petra Beitla, nar.: 5. 12. 1966, bytem u Rybníka 14, 
Jablonec nad Nisou, členem dozorčí rady. 
Valná hromada zvolila Bc. Františka Kučeru, nar.: 10. 11. 1967, bytem Tovární 1000, 
kamenický Šenov, členem dozorčí rady. 
Valná hromada zvolila Pavla Štěpaře, nar.: 13. 3. 1973, bytem Na Kopečku 11, Ústí 
nad Labem, členem dozorčí rady. 

 
 
 

K bodu programu č. 10: 
 
Ing. Kittner přednesl návrh Statutárního města Mostu, který byl představenstvu 
společnosti doručen dne 17. 2. 2016. Akcionář navrhuje odvolat z funkce člena 
dozorčí rady Ing. Vlastimila Vozku a zvolit členem dozorčí rady Mgr. Jana Paparegu. 
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Pan Paparega se krátce představil. 
 

Hlasování proběhlo na hlasovacím lístku č.8  
 
Valná hromada odvolala Ing. Vlastimila Vozku z funkce člena dozorčí rady. 
Valná hromada zvolila Mgr. Jana Paparegu, nar.: 13. 9. 1981, bytem S. K. 
Neumanna 1761/11, Most, členem dozorčí rady. 

 
 

Program valné hromady byl naplněn.Předseda valné hromady zrekapituloval průběh 
jednání a valnou hromadu ukončil v 12.35 hodin. 
 
 
1.7.2015 CENTIN (společnost zajišťující průběh valné hromady) oznámil chybu při 
registraci na valné hromadě. Při prezenci došlo k záměně akcionářů. Zástupce 
akcionáře Jablonec nad Nisou s počtem hlasů 308645 byl omylem zaprezentován 
jako zástupce akcionáře Janov nad Nisou s počtem hlasů 6762. Chyba byla 
odhalena při kontrole prezenčních listin a hlasovacích lístků před předáním 
dokumentace SVS a.s.. Vzhledem k rozdílnému počtu hlasů (akcií) zmíněných 
akcionářů bylo  nutné celé hlasování na valné hromadě  přepočítat. 
 
 2.7.2015 CENTIN elektronicky zasílá opravené protokoly o výsledcích hlasování. 
Nové přepočítání hlasů změnilo výsledek hlasování pouze v bodě č. 8 na hlasovacím 
lístku č. 5, kde se hlasovalo o volbě člena představenstva Ing. Stanislava Kryla.  Po 
přepočítání hlasů  bylo konstatováno,  že VH zvolila nadpoloviční většinou Ing. Kryla 
za člena představenstva. Ostantní výsledky hlasování na VH se přepočtem hlasů 
nemění. Skutečnost byla tentýž den konzultována s AK Hrášek, která kontaktovala 
notáře Mgr. Mrzenu. 
 
3.7.2015 bylo svoláno předsedou představenstva MUDr. Tomášem Indrou, MBA. 
mimořádné  jednání představenstva na 15.7.2015 za přítomnosti Centinu a právníků 
a notáře. 
 
8.7.2015 proběhlo  operativní jednání předsedů představenstva, dozorčí rady, GŘ a   
zástupců AK Hrášek. 
 
Společnost CENTIN a.s. zastoupená Ing. Zeleným byla vyzvána k písemnému 
oficiálnímu oznámení a detailnímu zdůvodnění chyby při hlasování a předání SVS 
a.s. i notáři Mgr. Mrzenovi do 17.7.2015. 
 
CENTIN vypracoval stanovisko o přezkumu hlasování a daných zjištěních, které bylo 
podepsáno předsedou valné hromady i skrutárory  a protokolárně předal SVS a.s. 
včetně originálů protokolů, zápisů, hlasovacích lístků a dalších dokumentů 
souvisejících s VH. 
 
 
Na základě předaného  oznámení notář vyhotovil opravný notářský zápis z VH. 
 
Po vyhotovení opravného notářského zápisu byl podán návrh na zápis do 
obchodního rejstříku. 
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Hušková Petra

Od: Langr Ivan <langr.ivan@magistrat.liberec.cz>

Odesláno: 9. září 2015 17:53

Komu: gabor.franta@gmail.com

Kopie: 'Hušková Petra'

Předmět: ZM 3.9., dotazy, pan Gábor

Příznak pro zpracování: Zpracovat

Stav příznaku: Opatřeno příznakem

Vážený pane zastupiteli, 
 
dovoluji si odpovědět na Váš dotaz, vznesený na zasedání zastupitelstva města dne 3/9/2015 (vizte níže). Odpověď 
prosím chápejte jako mé osobní vyjádření, které jsem rovněž  - v takřka shodném znění - již uvedl i veřejně: 
 
V současné poloze socha (A)symbiont (zpodobňující jakousi oboustrannou metamorfózu člověka a židle) skutečně 
prezentuje své odhalené pozadí přímo na stylizovaný tankový pás se jmény devíti padlých z 21. srpna 1968, který je 
umístěn o pár metrů dál přímo na čelní stěně radnice. Což podle Vás, pane zastupiteli, památku obětí 
Osmašedesátého znevažuje. Přestože se Vašim pocitům ani v nejmenším nevysmívám, natož abych jakkoli 
bagatelizoval vzpomínku na mrtvé (přičemž souběžně kategoricky odmítám, že ve stávajícím usazení (A)symbiontu 
byl záměr), došel jsem k názoru, že já sám nebudu přesazení plastiky iniciovat. Proč?  
1. Vycházím z toho, že obě umělecká díla spolu nemají absolutně žádnou souvislost, jsou navzájem autonomní, tudíž 
z nich ani není možné vyvozovat závěry, jaké sám činíte. Tedy, že jedno dílo nějak ovlivňuje, reinterpretuje, 
poškozuje nebo snad dokonce haní to druhé. Jakmile bychom rozhodli (A)symbiont přesadit, popřeli bychom 
svébytnost obou děl a přitakali tvrzení, že skutečně snižuje vážnost piety, 
2. soudím, že politika a ideologie nemají mít nad uměním moc svévole. Tedy rozhodovat kde, co, jak a proč bude 
vystaveno, napsáno, zfilmováno, produkováno apod. Umění se buď prosadí, nebo padne samo (nepočítám 
pochopitelně taková „umění“, která pošlapávají lidská práva), a to i bez politické podpory či potlačování (příklady 
nacistických a komunistických totalit známe v tomto směru dostatečně). Ani na umístění (A)symbiontu neměli 
politici vliv, šlo v zásadě o umělecké zasazení autorčino ve spojení s tradičním místem (levý roh radnice), 
3. umění je z mého pohledu svobodymilovné, a tedy i kontroverzní a provokující. A to (A)symbiont i jeho poloha 
splňuje měrou vrchovatou. Vzpomeňte na výstřední Černého Hostinu obrů, kterou si dnes hojně fotografují turisté, 
kteří do Liberce dorazí, či na libereckého rodáka Markuse Lüpertze, dnes špičkového německého evropského 
sochaře (pevně věřím, že v roce svých pětasedmdesátin přijme pozvání do Liberce), a osud jeho plastik Mozarta a 
Afrodity v Salzburgu a Augsburgu, 
4. přišlo by mi absurdní ex post napravovat skutečně jen zdánlivou geometrickou linku mezi pietou a holým pozadím 
(A)symbiontu. Ať už pootočíme (A)symbiont jakkoli, vždycky tam tu linku najdeme, jen nebude dnešní úsečkou, ale 
třeba zítřejší křivkou. Z tohoto úhlu pohledu tedy nelze dojít k „vyhovujícímu“ postavení nikdy. 
 
Vážený pane zastupiteli, 
 
nejsem si jist, zda Vás moje odpověď  uspokojí, nicméně jsem se nechtěl schovávat za prázdné proklamace a  svá 
slova jsem volil tak, jak celou věc skutečně cítím. S úctou Ivan Langr 
 
 
Zastupitel Bc. F. Gábor požádal pana náměstka PhDr. I. Langra o nápravu nepřijatelného stavu u pomníku obětem 
okupace roku 1968 v Liberci na nám. Dr. E. Beneše 

 
 
PhDr. Mgr. Ivan Langr 
náměstek primátora pro školství, kulturu, sociální věci a cestovní ruch 
 
Statutární město Liberec 
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Magistrát města Liberec 
nám. Dr. E. Beneše 1; Liberec  
 
tel.: +420 485 243 142 
mob.: +420 734 392 779 
e-mail: langr.ivan@magistrat.liberec.cz 
web: www.liberec.cz 
 



 

 

 

 

15. 9. 2015 

 

Odpověď pana primátora na dotaz zastupitele Mgr. Jana Berkiho  

ze 7. ZM dne 3. září 2015 

 

Znění dotazu zastupitele Mgr. Jana Berkiho: 

Zastupitel Mgr. J. Berki požádal vedení města o odpověď:  

„Dohodl se tedy řídící výbor, že dojde k jeho obměně? To znamená, že tam budou regulérně zástupci dotčených obcí tak, 

jak jsem o to žádal já ve chvíli, kdy vy jste je navrhovali vyřadit z toho výboru? Bude se znovu jednat o tom, jak tam 

nominovat někoho za podnikatelskou sféru, jak tam nominovat někoho za neziskový sektor, tak, aby to zároveň nebyli 

zastupitelé? To znamená, aby nedocházelo ke kumulaci té politické funkce a té funkce výkonu, tak, jak jsem o to žádal už, 

když se jmenoval řídící výbor? Kdy to dostaneme na zastupitelstvo?“ 

 

Vážený pane magistře, 

Řídící výbor Integrovaného plánu rozvoje území (IPRÚ) pro území Liberec- Jablonec nad Nisou se rozroste o 

dalších 5 členů na celkový počet osmnáct. V reakci na požadavek zapojení menších obcí do činnosti řídícího 

výboru zasednou vedle současných třinácti členů v orgánu nově dva zástupci obcí z Liberecka a Jablonecka.  

Nyní čekáme na nominace konkrétních zástupců ze Sdružení obcí Libereckého kraje. Zároveň jsme se rozhodli 

rozšířit řídící výbor o zástupce Dopravního podniku měst Liberce a Jablonce n. N. a zástupce Úřadu práce 

v Liberci.“  

Osmnáctým členem (bez hlasovacího práva) a současně novou manažerkou IPRÚ se stane Barbara Steinzová, 

kterou ve výběrovém řízení na tuto pozici vybrali zástupci obou statutárních měst. O jejím jmenování, stejně jako 

o doplnění členů Řídícího výboru, musí ještě rozhodnout zastupitelstvo města. 

 

S přáním pěkného dne 

Tibor Batthyány 

     primátor 






