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Z Á P I S  

Z  1. MIMOŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 

MĚSTA LIBEREC, 

 KONANÉHO DNE  27. 5. 2015 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 11 

 

 

 

K bodu č. 1 
Zahájení, schválení pořadu jednání 

T. Batthyány 
Dobrý den dámy a pánové, vítám vás na prvním mimořádném zasedání Zastupitelstva města 

Liberce v tomto roce. Konstatuji, že je nás přítomno 30, což je nadpoloviční většina všech přítomných. 
Z účasti na dnešním zasedání se omluvil pan kolega Václavík, paní kolegyně Absolonová, pan kolega 
Ferdan, pan kolega Baxa, pan kolega Šulc, pozdější příchod tady mám, ale vidím paní Vinklátovou 
zde, takže je tady včas a pana kolegu Čulíka, který je tady také včas. Dovolím si upozornit, že i dnešní 
mimořádné zastupitelstvo je přenášeno digitální statickou kamerou. Veřejnost tedy může sledovat toto 
zastupitelstvo. Než dojdeme k programu dnešního mimořádného zastupitelstva, tak jsem povinován 
vám říci, že dne 13. května jsem převzal písemnou rezignaci pana MUDr. Petera Hromádky na mandát 
člena Zastupitelstva města Liberce a dle zákona 491/2001 Sb. o volbách do zastupitelstev obcí vznikl 
následující den, tzn. 14. května mandát náhradníkovi z téže volební strany, kterým je podle zápisu i 
výsledku voleb pan kolega František Gábor. Rada města tuto skutečnost projednala na své schůzi 19. 
května 2015, rezignaci pana doktora Hromádky vzala na vědomí a zprávu o tom, že pan kolega 
František Gábor splňuje ke dni 14. května podmínky volitelnosti dle zákona č. 491/2001 Sb. o volbách 
do zastupitelstev obcí a na této schůzi také rada města předala panu Františku Gáborovi osvědčení o 
nastoupení do funkce člena zastupitelstva.  

Nyní dle ustanovení §69 zákona o obcích přistoupíme ke složení slibu člena zastupitelstva. Já bych 
poprosil pana kolegu Františka Gábora, aby šel k řečnickému pultu. Já poté přednesu slib a načež pan 
kolega František Gábor s pronesením slova slibuji tento slib, co s tím udělá? Stvrdí. Takže já poprosím 
pana kolegu Gábora, aby přišel k řečnickému pultu, a vás všechny ostatní poprosím, abyste povstali. 

Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že budu funkci vykonávat 
svědomitě v zájmu města a jeho občanů. Budu se řídit Ústavou a zákony České republiky. 

Bc. F. Gábor 
Slibuji. 

T. Batthyány 
Děkuji, můžete se posadit.  

Na programu dnešního mimořádného zastupitelstva je pouze jeden bod č. 2 Zánik mandátu 
zastupitele pana Jiřího Čečka. Máte někdo něco k doplnění na program dnešního mimořádného 
zastupitelstva. Není tomu tak, nechám hlasovat, kdo je pro?   

 
Hlasování č .  1 – pro -  33,  proti  -  0,  zdržel  se -  0,  návrh byl  př i jat .  
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Program dnešního mimořádného zastupitelstva byl schválen. Jako zapisovatelku dnešního jednání 
navrhuji paní Ivu Pourovou, vedoucí organizačního oddělení, jako ověřovatele zápisu pana kolegu 
Galnora a pana kolegu Marka.  

Hlasování č .  2 – pro -  32,  proti  -  0,  zdržel  se -  1,  návrh byl  př i jat .  

Dovoluji si připomenout, že na zasedání zastupitelstva může vystoupit občan, který má trvalé 
bydliště v Liberci nebo na území města vlastní nemovitost. Pokud má někdo z přítomných zájem 
vystoupit na zasedání, je třeba zaprezentovat se u stolku u dveří, prokázat se dokladem totožnosti, po 
případě výpisem z katastru nemovitostí. Hovoří se u řečnického pultu po mé pravé ruce a upozorňuji, 
že maximální délka příspěvku činí 3 minuty. Po uplynutí tohoto časového limitu zazní zvukový signál. 
Pokud vystupující nebude respektovat tento zvukový signál a svůj příspěvek neukončí, může mu být 
vypnut mikrofon. Opět upozorňuji, že z dnešního zasedání je pořizován statickou kamerou digitální 
záznam a je živě přenášen na naše webové stránky. Zeptám se paní Hýskové, jestli máme někoho 
přihlášeného do diskuse? Nemáme.   

 

K bodu č. 2 

Zánik mandátu zastupitele pana Jiřího Čečka 

T. Batthyány 
Zde jsem byl požádán, aby pan kolega Čeček mohl vystoupit. Prosím, pane kolego, po té je 

přihlášen pan kolega Korytář. 

J. Čeček 
Vážené kolegyně, vážení kolegové. Chtěl bych k této věci učinit následující prohlášení. K faktické 

stránce věci je zbytečné cokoliv dodávat. Všechno důležité je již v písemných materiálech, které jste 
obdrželi již na minulém zastupitelstvu. Za to, že jsme se zde dnes museli sejít na mimořádném 
zasedání s jediným bodem jednání a budeme znovu hlasovat o návrhu, který byl již na minulém 
zastupitelstvu řádně projednán a zamítnut, vděčíme opět v určitých kruzích tolik oblíbenému, čistě 
formalistickému výkladu zákona. Tolik k věci v obecné rovině.  

Nyní mi dovolte ještě několik osobních poznámek. Kdyby nešlo o tak vážnou věc jakou je mandát 
zastupitele, byl by celý tento pokus vytvořit kauzu na základě výroků ústavního soudu, který se týká 
zcela jiných okolností, s mým případem má pramálo společného, vlastně úsměvný. Účelové jednání a 
křečovitá snaha dosáhnout zániku mého mandátu z celého jednání některých opozičních zastupitelů 
čouhá jako ona pověstná sláma z bot. Je však třeba přiznat, že mě celá kauza emociálně zasáhla. 
Nejsilnější je asi pocit značného znechucení, který je ale zároveň vyvažován neméně silným pocitem 
zadostiučinění, že můj postoj neuzavírat koalici s uskupením Starostů, byl evidentně správný. Urputná 
snaha odstranit mě z tohoto zastupitelstva však svědčí o tom, že svoji práci na liberecké politické 
scéně dělám zřejmě dobře. Že má být touto kauzou, pokud možno, poškozena Změna jako taková, se 
rozumí již tak říkajíc samo sebou. Dále se nebudu k celé věci již vyjadřovat, počkám na výrok soudu, 
na který se pravděpodobně budu muset nakonec stejně obrátit. Jsem v této souvislosti vskutku zvědav, 
kdo z krajských právníků propůjčí svůj podpis pod odborné stanovisko, o které se ředitel kraje při 
vyslovení zániku mého mandátu bude ve svém zdůvodnění tohoto kroku opírat.  

Na závěr bych ještě, milí Starostové, rád zmínil, že ať to dopadne jakkoliv, a přiznejme si, že 
výroky soudu jsou dnes mnohdy velice podivné a je tedy klidně možné, že svůj mandát ztratím, byť 
tím mimo mého odstranění nedosáhnete žádné jiné výhody, mé místo zaujme Pavel Felgr a nedovedu 
si představit, že by v důležitých věcech, které chce Změna za dobu svého vládnutí dosáhnout, hlasoval 
někdy jinak, než já. Celá kauza vypovídá spíše mnohé o vás, o tom, jak vidíte svět a kde jsou vaše 
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priority. Úplně na konec bych z tohoto místa rád poděkoval všem, kteří se na mě obrátili s nabídkou se 
finančně podílet na právních nákladech, které mě v souvislosti se snahou Starostů mě opatřit právní 
jistotu mého mandátu již vznikly a možná ještě vzniknou. Děkuji vám za pozornost. 

Mgr. Korytář 
Dobré odpoledne, já budu jen krátký. Chci sdělit stanovisko našeho klubu, které se od minula 

nezměnilo, neshledáváme žádné důvody pro to, aby zastupitelstvo vyslovilo zánik mandátu pro kolegu 
Čečka. To znamená, že dneska tento bod nepodpoříme. Pokud pan ředitel krajského úřadu bude trvat 
na svém stanovisku, je jeho právem, aby postupoval tak, jak mu ukládá nebo umožňuje zákon. S tím, 
že, jenom krátce bych dopověděl, myslím si a navážu nyní na kolegu Čečka, že zánik mandátu není 
žádná legrace, že to je důležitá věc, ke které by zastupitelstvo mělo přistupovat ve výjimečných 
případech. Dovedl bych si to představit v případě odsouzení za nějaký trestný čin nebo za něco, co by 
hrubě poškozovalo jak výkon mandátu, tak vážnost zastupitelstva, případně zájmy občanů tohoto 
města.   V tomto případě se ale jedná o formální pochybení, proto nevidíme jako klub Změny pro 
Liberec žádný důvod, proč bychom měli tady aktivně zvednout ruce pro zánik mandátu. Děkuji. 

T. Batthyány 
Děkuji. Moje stanovisko k tomu znáte, náš klub bude hlasovat volně. Pokud už nikdo není 

přihlášen…, pan kolega Hron.  

RNDr. Hron 
Náš klub přišel na toto jednání s tím, že už se nebude zúčastňovat rozpravy, ale aniž bychom se 

poradili, myslím, že dívaje se na své kolegy, jsme velmi rozpačití z vystoupení pana zastupitele Čečka. 
Především musím a věřím, že jménem všech Starostů pro Liberecký kraj zde v zastupitelstvu, 
odmítnout, že jsme se snažili a že bylo našim cílem zařídit, aby pan Čeček přišel o svůj mandát. My 
jsme se z trvalého pobytu v Liberci neodhlásili, odhlásil se pan Čeček. My jsme pro to udělali pouze 
jediné, když jsme se to dozvěděli, v souladu se zákonem o volbách jsme před dvěma měsíci předložili 
návrh na vyslovení neplatnosti pro naplnění zákonných důvodů přijetí tohoto usnesení. Toto se 
nedostalo ani na pořad jednání. Na minulém zastupitelstvu jsme to už vůbec na pořad jednání 
nedávali, dal to sem pan tajemník, jestli se nepletu, a dnes se tady scházíme potřetí kolem této věci 
nebo jednáme potřetí o té věci, a to z podnětu ředitele krajského úřadu. Proto musím s plnou vážností 
odmítnout konstatování nebo prohlášení pana Čečka, že bylo našim cílem, aby přišel o svůj mandát. 
My si stejně jako on myslíme a jako pan náměstek Korytář, si myslíme, že zbavení někoho mandátu 
nebo zánik mandátu je velmi vážná věc. Proto je také tento proces upraven v zákoně o volbách a jsou 
tam jasně stanoveny důvody, kdy mandát zaniká nebo kdy zastupitelstvo má vyslovit zánik mandátu 
příslušného zastupitele. Kdybychom respektovali to, co je v zákoně přímo napsáno, tak bychom tady 
už dneska neseděli a měli bychom před sebou rozhodnutí krajského soudu. Takto se tím zabýváme 
znovu. A já si na závěr dovolím položit jednu řečnickou otázku: kdyby se toto stalo komukoliv 
jinému, například z klubu Starostů, za stejných právních podmínek tzn., někdo by byl občanem 
Evropské unie, odhlásil se z trvalého pobytu v Česku, nahlásil by přechodný pobyt v Česku, pokud by 
tato právní situace úplně identická nastala u někoho jiného z našeho klubu, také byste se tak bili za to, 
aby ten zánik mandátu nebyl vysloven? Já jsem přesvědčen, že nebili. A pak si kladu otázku. Jestliže 
by to tak bylo, je pan Čeček něčím výjimečnějším, než kdokoliv jiný, například z klubu Starostů? A 
pokud ano, je to dáno jenom tím, že má tričko Změny? Já si myslím, že to je velmi vážná věc, kterou 
jste tady teď nastavili. Že zcela vážný problém zá nik mandátu politizujete podle toho, kdo v kterém 
družstvu hraje. A to je velmi špatně a toto zastupitelstvo si takový přístup nezaslouží. Já na závěr 
jenom zopakuji: našim záměrem nebylo zbavit pana Čečka mandátu. My jsme měli upřímný zájem, 
aby se k tomuto problému vyslovil krajský soud a já, osobně, jsem si přál, aby krajský soud vyslovil 
to, že ten zánik mandátu nenastane. Celou dobu tvrdím, že my k tomu oprávněni nejsme. Už bych se 
těšil na to rozhodnutí soudu a už bych rád panu Čečkovi poblahopřál, že krajský soud mu dal za 
pravdu. Děkuji a prosím, aby ještě jednou jste to zvážili. 

T. Batthyány 



  Strana 4 (celkem 5) 

Děkuji, pane Hrone, byla to řečnická otázka a já vám řeknu něco za sebe. To, že tady někdo získal 
mandát, to není jenom tak. Tomu předchází poměrně rozsáhlé martýrium, tráví tím mnoho času na 
kampani, musí do toho dát svůj entuziasmus, nemálo peněz a mohu vám říct, že kdyby toto se stalo u 
kohokoliv z vás, bez ohledu na politickou příslušnost, tak bych za něj kopal. A i za vás, pane Hrone, a 
víte, že zrovna u vás bych to dělat nemusel, protože někdy mám pocit, že zastupitelstvo zdržujete, ale 
udělal bych to i u vás. Protože jste ten mandát získal, věnoval jste tomu čas a to všechno, co jsem řekl 
předtím. Jestli ta otázka zněla ke mně, tak vám říkám na rovinu: nejste ke mně fér. Udělal bych to pro 
každého z vás, z nás 39, kteří tady sedí. Děkuji, pan kolega Gábor je přihlášen. 

Bc. Gábor 
Vážený pane primátore, dámy a pánové, já jsem si k této kauzičce dovolil udělat několik poznámek 

a shrnu to asi takto: poprosím pana kolegu Čečka, aby to nevztahoval na sebe, protože tady vzniká 
poměrně dost zajímavá právní kauza. Já sám jsem zvědavý, jak bude zakončena, jakým rozsudkem. 
Ale tady si kladu otázku, jestli je fér vůči našim voličům využívat princip dvojího mandátu, dvojí 
volitelnosti a dvojí možnosti hlasování. To znamená, je možné hlasovat, když jsme příslušníky 
Evropské unie, v jedné i druhé zemi najednou? Například, pokud to uvedu tady na příkladu u nás 
v Čechách, bylo by správné, pokud by toto právo začali využívat naši chataři a chalupáři? 

T. Batthyány 
Pane Gábore, prosím vás, bavme se k věci a bavme se… 

Bc. Gábor 
Jsem přesvědčený, že to je k věci. 

T. Batthyány 
Jsou chalupáři v nějakém zákoně oprávněni hlasovat o něčem? 

Bc. Gábor 
Můžete mne nechat domluvit, pane primátore? Já mám teď vystoupení, tak mi do toho nevstupujte, 

prosím. Dále je nečestné k našim voličům nechat se zvolit do zastupitelstva města a pak s určitou 
časovou prodlevou zde se přihlásit k dočasnému nebo přechodnému pobytu. Skutečně, to jsou věci, 
které možná nás doženou za pár měsíců, a já budu rád, pokud bude město iniciovat nějakou 
legislativní iniciativu, protože to je docela závažná věc. A pak je otázka mravnosti toho: v době, kdy 
v Česku máme případy zpochybňování voleb do obecních zastupitelstev kvůli přihlašování občanů 
kvůli ovlivňování výsledků, tak jestli toto je správné nebo ne. To je všechno, děkuji. 

T. Batthyány 
Děkuji. Nikdo další není do diskuse přihlášen, a proto nechám o návrhu usnesení hlasovat. 

 Hlasování č .  3 – pro -  11,  proti  – 9,  zdržel  se -  13,  návrh nebyl př i jat .  

T. Batthyány 
Usnesení nebylo přijato. Děkuji a toto byl jediný bod dnešního mimořádného zastupitelstva a tímto 

dnešní zastupitelstvo končím. Přeji hezký den, uvidíme se zítra. 

 
 

 

Pan primátor ukončil zasedání zastupitelstva města v 15.24 hodin. 
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Přílohy: CD se zvukovým záznamem z 1. mimořádného zasedání zastupitelstva města 
              Soupis přijatých usnesení 

   
V Liberci dne 28. května 2015 

 
         
 
Zapisovatelka: Iva Pourová, v. r. 
(přepis: I. Hýsková, D. Slezáková) 
 
 
 
Ověřovatelé:                                                             
 
 
 
 
Ing. Filip Galnor, v. r.  
 
 
 
 
 
Mgr. Jan Marek, v. r.                                
                          
 
 
 
 
                                  
 
 
 
                          

Mgr. Jan Korytář ,  v.  r.  Tibor Batthyány, v.  r.   

náměstek primátora primátor města 

 


