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Tisková zpráva 
Za necelý týden se přihlásily 

o práci v komisích desítky lidí 
 

Za necelý týden, co město vyvěsilo výzvu občanům, aby se, jestli mají zájem, přihlásili do komisí 

rady města, přišlo primátorovi a jeho náměstkům žádostí víc, než je volných míst. Lidé se mohou 

hlásit o členství v těchto poradních orgánech rady ještě do konce tohoto týdne. 

Nejvíce komisí má ve své gesci náměstek primátora pro školství, kulturu, sociální věci a cestovní ruch 

Ivan Langr. Jsou to: Komise pro občanské obřady a záležitosti (bude mít 15 členů), Komise humanitní 

(7 členů), Komise pro kulturu a cestovní ruch (9 členů) a Komise zdravotní a sociální (9 členů). Jak 

uvedl náměstek Langr, od zveřejnění výzvy projevilo zájem o práci v komisích bezmála 25 občanů, což 

je u některých komisí až trojnásobek počtu volných míst. Většina lidí, kteří se přihlásili, pracuje 

v některé neziskové organizaci, anebo jde o bývalé zaměstnance ze státní správy nebo samosprávy. 

Mezi zájemci jsou také ti, kteří už v minulosti v některé z uvedených komisí pracovali. 

„Mezi uchazeči není ani jeden, který by nesplňoval stanovené požadavky na odbornost pro práci 

v dané komisi. Bude velmi těžké z nich vybírat. Budeme se přitom snažit o to, aby složení komisí bylo 

co nejpestřejší,“ řekl Ivan Langr. „Jsme rádi, že lidé pochopili, že smyslem práce v komisích je 

odbornost, nikoliv politický názor,“ dodal. 

Náměstkyně pro územní plánování, veřejnou zeleň a životní prostředí Karolína Hrbková je garantem 

Komise pro životní prostředí, která bude mít 7 členů. Také ona potvrdila, že se schopných zájemců do 

její komise přihlásilo dost. Jak vysvětlila, jde jí o to, aby byla komise složená z odborníků na různé 

oblasti životního prostředí – lesnictví, čistotu ovzduší, zeleň, odpady i třeba vodohospodářství. 

„Přihlásil se nám už jeden lesník. Ovšem zatím mi v komisi chybí třeba vodohospodář,“ uvedla 

Karolína Hrbková. „Zájemce si postupně zvu a ptám se jich, čemu by se chtěli věnovat. Je pro mne 

důležité, aby přicházeli i s vlastními nápady, aby jen nečekali, čím je rada zaúkoluje,“ doplnila. 

Ani jeden naprostý laik se dosud nenahlásil do komisí, jejichž garantem je primátor města Tibor 

Batthyány. Ten bude mít pod sebou dvě komise, Komisi pro veřejné zakázky (7 členů) a Komisi 

sportovní (11 členů). „Ozývají se zajímaví lidé, například do sportovní komise lidé ze sportovní branže, 

bývalí trenéři nebo organizátoři sportovních akcí. V Komisi pro veřejné zakázky je to podobné. Chuť 

v ní pracovat neprojevili jenom ti, kteří mají se zakázkami zkušenosti jako uchazeči výběrových řízení, 

ale také třeba jako hodnotitelé,“ přiblížil Tibor Batthyány. 

Komise dopravní, která spadá pod náměstka pro technickou správu majetku města Tomáše Kyselu, 

má zatím 8 členů. Může v ní ale usednout až 11 lidí. Náměstek Tomáš Kysela nejprve oslovil jak 

koalici, tak i opozici s žádostí, aby do jeho komise jednotlivé strany nominovaly své kandidáty. 



„Opozice odmítla do komisí dodat své lidi s odůvodněním, že chci jejich nominanty lustrovat. To ale 

není pravda. Když ovšem ani potom, co jsem jim svůj postoj vysvětlil, nikoho opozice nenavrhla, 

připojil jsem se k výzvě vedení města a nabídl volná místa v komisích veřejnosti,“ vysvětlil náměstek 

Tomáš Kysela. „Pro mne je problém posuzovat odbornost jednotlivých kandidátů. Nechám to na těch 

odbornících na dopravu, které jsme tam nominovali za koalici. Navíc jsem přesvědčen, že odbornost 

každého člena prověří jeho vlastní práce v komisi,“ zdůraznil.  

Pole náměstka Kysely bude Komise dopravní ustanovena do čtrnácti dnů. „Nebráním se tomu, aby 

ještě i nyní opoziční strany sem doporučily své kandidáty,“ poznamenal náměstek. 

Komise je poradním a iniciačním orgánem Rady města Liberec. Schází se obvykle 1x měsíčně. Měsíční 

odměna člena je symbolická, činí 1.000,- Kč měsíčně. Obě koaliční strany si již své zástupce do komisí 

nominovaly, nyní se obsazují zbylá volná místa v nich, která byla původně určena pro kandidáty 

opozice.  

Každý občan, který má zájem pracovat v některé z komisí, se může přihlásit mailem garantu komise 

ještě do pátku 27. února. Více na adrese:  

http://www.liberec.cz/cz/aktuality/hlavni-zpravy/vedeni-mesta-zve-do-komisi-odborniky.html 

 

Mgr. Zuzana Minstrová 

Tisková mluvčí 
odbor Kancelář primátora 

   
Statutární město Liberec  
Magistrát města Liberec  

nám. Dr. E. Beneše 1; Liberec 1 

   
mobil: +420 734 437 569 
tel.: +420 485 243 182 
e-mail: minstrova.zuzana@magistrat.liberec.cz 
web: www.liberec.cz 

 

 

http://www.liberec.cz/cz/aktuality/hlavni-zpravy/vedeni-mesta-zve-do-komisi-odborniky.html
mailto:minstrova.zuzana@magistrat.liberec.cz
http://www.liberec.cz/

