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Liberec 19. listopadu 2015 

 

Tisková zpráva 
po 20. schůzi Rady města Liberec 

 
 

Téměř šedesát bodů měla na svém programu 20. schůze Rady města Liberec, která se 

uskutečnila ve středu 18. listopadu 2015. 

 

Městská policie posílí kamerový systém 
Bod č. 2: Bezplatné umístění kamery  

O další bezpečnostní kameru posílí Městská policie Liberec v rámci programu prevence kriminality svůj 

kamerový a dohlížecí systém. Nový kamerový bod umístí ve Františkově na střechu panelového domu 

v ulici Jáchymovská č. p. 269. Za tímto účelem byl s vlastníkem objektu dohodnut bezplatný pronájem 

místa na střeše. Na pořízení kamery získalo město dotaci z fondu prevence kriminality od Ministerstva 

vnitra. Městský kamerový a dohlížecí systém v Liberci obsluhuje městská policie a využívá jej také 

Policie ČR. V současnosti se skládá z 29 kamerových bodů a je celý převeden do digitalizované podoby. 

Zatím poslední kameru umístila městská policie na Malé náměstí, odkud dohlíží na Větrnou ulici, kde 

stojí známé Valdštejnské domky. 

 

Liberec chce zefektivnit řízení městských společností 
Bod č. 4: Návrh záměru Jednotného řízení municipálních obchodních společností SML 

Lepší kontrolu městských společností a efektivnější řízení si slibuje vedení města od projektu 

jednotného řízení. „Radnici s městskými společnostmi by měl do dvou let vzájemně propojit systém, 

který městu umožní snadněji nahlížet do hospodaření společností a získávat potřebné informace o jejich 

fungování. V současnosti vedení města nemá možnost jednoduše kontrolovat městské společnosti a tím 

ovlivňovat efektivitu jejich řízení,“ vysvětlil primátor Tibor Batthyány. Součástí projektu je i definování 

jasných cílů činností městských společností stanovených ze strany města jako zřizovatele a nastavení 

principů jejich hodnocení. Systém navíc přináší výhody jednotného řízení a synergie mezi městskými 

společnostmi. 

 

Návrh rozpočtu 2016: více peněz na rozvoj města a vyšší daňové příjmy   
Bod č. 7a: Návrh rozpočtu statutárního města Liberec a řízených organizací na rok 2016 a návrh 

hospodářské činnosti statutárního města Liberec na rok 2016 

S výrazně vyšším rozpočtem bude v příštím roce hospodařit Liberec podle návrhu, který odsouhlasili 

liberečtí radní. Návrh počítá s vyrovnanými příjmy i výdaji ve výši 2,080 miliardy Kč, což představuje 
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oproti letošnímu roku navýšení o zhruba 400 milionů. Nový rozpočet musí ještě schválit zastupitelstvo 

města.  

Po letošním šetření chce město na příští rok vložit mnohem více peněz do Fondu rozvoje – 345 milionů 

Kč, letos to bylo pouze 132 milionů. Prostředky chce soustředit zejména na financování spoluúčasti 

projektů z evropských dotací – přes 210 milionů. Radnice rovněž počítá s posílením fondů pro opravy 

a vybavení školních, kulturních a sportovních zařízení a bytového fondu. Na opravy silnic a chodníků 

chce město v příštím roce vydat 41 milionů korun. Dalších 6 milionů je připraveno na obnovu parků, 

dětských hřišť a veřejné zeleně.  

„Klíčové je to, že jsme našli způsob, jak naplnit fond na kofinancování evropských projektů v příštích 

letech. Nerad bych, aby město jako v minulosti vracelo dotace jen proto, že nemělo potřebných 15% na 

jejich kofinancování. Těchto 210 milionů bude primárně určeno na kofinancování projektů v rámci 

Integrovaného plánu rozvoje území Liberec - Jablonec nad Nisou, jako jsou opravy škol a školek, 

výstavba sociálních bytů, rekonstrukce bývalé galerie nebo výstavba nového autobusového terminálu. 

Částka 210 milionů na spoluúčast umožní v následujících letech čerpat evropské dotace v objemu 

zhruba jedné miliardy Kč,“ vysvětlil náměstek primátora pro ekonomiku, strategický rozvoj a dotace 

Jan Korytář. 

 „Během roku bychom chtěli Fond rozvoje posílit ještě o dalších několik desítek milionů, zejména na 

opravy škol a komunikací. Záleží ale hodně na tom, jak se bude vyvíjet ekonomická situace a naše 

daňové příjmy,“ dodal náměstek. 

Na splátky dluhu je pro příští rok podle návrhu vyčleněno 158 milionů Kč. Vedení města myslí i na 

neziskové organizace a občanské aktivity. Pro účelové fondy vyčlenilo rovných 20 milionů, oproti 14 

milionům v roce 2015. Nejvíce má jít podle návrhu na sport - stejně jako letos 10 milionů. Polepší si ale 

ostatní fondy, například ve fondu kultury a cestovního ruchu budou na projekty pro rok 2016 vyčleněny 

2 miliony Kč. 

 

Refinancováním městského dluhu ušetří Liberec 100 milionů  
Bod č. 7b: Záměr refinancování dlouhodobého dluhu SML prostřednictvím nového směnečného 

programu dle nabídky ČS a. s. a KB a. s. v celkové výši 2 000 000 000,- Kč 

Další krok v postupném zlevňování dlouhodobého městského dluhu podniklo vedení města. 

Zastupitelům předloží ke schválení záměr refinancování stávajícího dluhu ve výši 2 miliard Kč 

prostřednictvím nového směnečného programu. Díky výraznému poklesu úrokové sazby by mohl 

Liberec v příštích deseti letech ušetřit 100 milionů Kč, tedy oproti současnému stavu 10 mil. Kč ročně 

a oproti stavu v roce 2013 cca 27 mil. Kč ročně. 

V rámci celé transakce by došlo k předčasnému splacení a ukončení komunálního dluhopisu a 

stávajícího směnečného programu. Důležitou součástí celého záměru je i efektivnější zhodnocení 

prostředků města uložených v takzvaným amortizačním fondu, které budou využity na kofinancování 

projektů v rámci dotací EU v objemu cca 1 miliardy Kč. Termín splacení první poloviny dluhu zůstává 

beze změny, tedy v roce 2025. 

„Jednání s jednotlivými bankami a ve výsledku nakonec s Českou spořitelnou byla náročná, ale jsem 

rád, že jsme byli schopni se domluvit na nových podmínkách. Klíčové je nejen snížení úroků, ale zejména 

uvolnění peněz z amortizačního fondu. Bez této operace bychom si mohli o evropských dotacích nechat 

jen zdát, protože by město nemělo peníze na jejich kofinancování,“ říká náměstek primátora pro 

ekonomiku, strategický rozvoj a dotace Jan Korytář a dodává: „Původní plán splatit do roku 2025 jednu 
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miliardu zůstává nezměněn a díky uvolnění zhruba 210 milionů Kč z amortizačního fondu může město 

získat zhruba další jednu miliardu evropských dotací.“ 

 

 Nově navrhovaný směnečný program Stávající směnečný program + 

Komunální dluhopis 

Částka 2 000 000 000,-- Kč 2 0000 000 000,--Kč 

Zůstatek ke splacení 

v roce 2025 

1 000 000 000,--Kč 1 000 000 000,--Kč 

Úroková sazba FIX FIX 3,87% p. a.  FIX 3,5% – 5,85% p. a.  

Úroková sazba marže 1,067% p. a. 2,47 % p. a. 

Úroková sazba celková 4,93% p. a. 5,97 – 8,32% p. a. 

Úrokové a další náklady 

do doby splatnosti 

979 mil. Kč 1 080 mil. Kč 

Průměrná roční splátka 176 mil. Kč 173 mil. Kč 

Zajištění nemovitostmi 

města v hodnotě 

cca 1 000 000 00,--. Kč cca 1 200 000 000,-- Kč 

Další Zajištění kofinancování dotací EU 

v objemu cca 1 mld. Kč 

x 

 

 

Lidé v tíživé životní situaci najdou kompletní informace na jednom místě 
Bod č. 22:  Žádost o dotaci na projekt Sociální informační centrum Liberec 

Statutární město Liberec plánuje vytvořit jednotné informační centrum pro veřejnost i poskytovatele 

sociálních služeb. Tzv. Sociální informační centrum (SIC) je jako projekt zařazeno do IPRÚ, rezort 

školství a sociálních věcí chce ale využít aktuální výzvy MPSV z OP Zaměstnanost a v případě úspěchu 

realizovat SIC již v roce 2016. Náklady projektu jsou přitom ve výši 4,7 miliónu, žádost ještě musí 

schválit zastupitelstvo.   

Cílem projektu je umožnit osobám všech cílových skupin získat informace o sociálních službách, 

sociálních dávkách, možnostech získat zaměstnání, bydlení a další informace. Především pak jde o 

nastavení spolupráce různých úřadů, institucí a služeb tak, aby bylo možné včas a adekvátně pomoci 

řešit životní situace lidí, kteří se ocitli v tíživé situaci. Těmi situacemi jsou například ztráta zaměstnání, 

hrozba ztráty bydlení, zadluženosti, zdravotního stavu, hrozba sociálního vyloučení apod.  

„Informační centrum by poskytovalo ucelené, přesné, aktuální informace o sociálních i navazujících 

službách v regionu, o volných kapacitách v zařízení a službách,“ popisuje náměstek pro školství, sociální 

věci, cestovní ruch a kulturu Ivan Langr. 
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SIC by mělo zvýšit proaktivní přístup samosprávy v systému pomoci v životní tísni a poskytování 

informací a služeb v sociální sféře.  „V Liberci chybí provázanost sociálních služeb, úřadu práce, 

zdravotnictví a dalších subjektů, které poskytují různé druhy služeb osobám, které řeší naléhavou životní 

situaci,“ vysvětluje statutární náměstek Ivan Langr a dodává: „na nízký stupeň koordinace mezi 

jednotlivými poskytovateli sociálních služeb a také na určitou nepřehlednost nabídky upozorňuje také 

text Dílčích analýz sociálních služeb na území statutárního města Liberec, které nechalo město 

zpracovat v letošním roce.“ 

Sociální informační centrum je jedním z kroků, které by měly vést k systematickému dlouhodobému a 

efektivnímu řešení situace v Liberci.  Celkové náklady projektu činí 4 710 933 Kč. Dotace půjde 

z operačního programu Zaměstnanost, s 5% spoluúčastí statutárního města Liberec na celkových 

nákladech projektu ve výši 235 547 Kč.  

  

Dětem z Hvězdičky město finančně pomůže  
Bod č. 24: Poskytnutí dotace pro neziskovou organizaci SANREPO, o. p. s. 

Rada města schválila přidělení dotace 50 000 Kč z rozpočtu statutárního města Liberec pro neziskovou 

organizaci SANREPO, o. p. s., která provozuje Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (ZDVOP) 

Hvězdička. Peníze vynaloží na úhradu pronájmu prostor, energii, potravin, stravného dětí, ošacení a 

školních pomůcek. 

ZDVOP Hvězdička poskytuje služby na základě pověření Libereckého kraje k výkonu sociálně právní 

ochrany dětí. V roce 2015 poskytlo odbornou pomoc a bezpečné zázemí deseti dětem z Liberce, které 

se ocitly v krizi nebo v ohrožení a nemohly ze závažných důvodů setrvat v rodině, jako například 

problémové rodinné vztahy, patologické hráčství, rozvody atd.   

Hvězdička pečuje o děti ve věku od 2 do 18 let, a to převážně z Libereckého kraje. Kapacita zařízení je 

12 lůžek. ZDVOP  Hvězdička byla založena v roce 2008 a pracovala při Dětském domově v Jablonném 

v Podještědí v rámci doplňkové činnosti. Od března 2013 je toto zařízení včleněno pod Sanrepo, o.p.s. 

Od počátku svého vzniku pomohlo řešit krizovou situaci více jak 190 dětí. 

„V roce 2015 tuto službu využilo deset dětí z Liberce. A z Libereckého kraje celkem 18 dětí,“ vyčísluje 

náměstek Ivan Langr a doplňuje: „Hvězdička usiluje nejenom o sanaci rodinných vztahů, ale i o následný 

návrat dětí zpět do rodinného prostředí, a o v co nejkratší době.“ 

Schválená dotace ve výši 50 000 Kč bude hrazena z rozpočtu odboru školství a sociálních věcí, oddělení 

humanitního. 

 

Liberec usiluje o spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování 

Bod č. 31a: Spolupráce statutárního města a Agentury pro sociální začleňování – 4. vlna 

KPSVL  

Statutární město Liberec podá přihlášku do výběrového řízení ke spolupráci s Agenturou pro sociální 

začleňování (ASZ). Jde o projekt Koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám, který 

pomáhá se sociálním začleňováním specifických skupin obyvatelstva. V případě úspěchu bude ASZ 

městu Liberci nápomocna při zpracování tzv. Strategického plánu sociálního začleňování, a město 

zároveň získá lepší startovní podmínky pro čerpání prostředků z jednotlivých operačních programů.          
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Podání přihlášky již odsouhlasila rada města, schválit ji musí také zastupitelstvo. Spolupráce s 

vybranými obcemi bude zahájena v lednu 2016. Statutární město Liberec preferuje zapojení do oblastí 

bydlení, vzdělávání, sociální služby a kriminalita a bezpečnost. „Agentura deleguje pro Liberec lokálního 

konzultanta, který bude společně s naším manažerem zpracovávat Strategický plán sociálního 

začleňování, a to s výhledem na následující tříleté období,“ popisuje náměstek pro sociální věci, školství, 

cestovní ruch a kulturu Ivan Langr. 

Strategický plán je nutno zpracovat do září 2016. K podání přihlášky vedla rezort sociálních věcí nutnost 

aktivní spolupráce veřejné správy ke zlepšení situace sociálně vyloučených obyvatel a ke zlepšení 

soužití mezi všemi obyvateli obce. „Je vhodné vytvářet komplexní lokální strategii, jejichž cílem je 

snižování a eliminace sociálního vyloučení na místní úrovni,“ vysvětlil Langr. 

Výraznou přidanou hodnotou spolupráce s Agenturou je pak větší šance na čerpání prostředků 

z operačních programů Zaměstnanost, Výzkum, vývoj a vzdělávání a jiné. Čerpání prostředků bude totiž 

koordinované, to znamená, že finance budou alokovány pouze pro obce se schváleným strategickým 

plánem. „Kdo bude mít Agenturou a zastupitelstvem schválený strategický plán, získá velkou výhodu 

při čerpání financí například na sociální služby, infrastrukturu pro sociální bydlení, nízkoprahová 

zařízení pro děti a mládež, společné vzdělávání apod. Na tyto prostředky obce bez spolupráce 

s Agenturou vůbec nedosáhnou,“ uvedl Langr.       

 

V několika lokalitách město opraví veřejné osvětlení  
Bod č. 42, 43, 44: Oprava veřejného osvětlení  

Do výměny dožilých stožárů veřejného osvětlení se pustí město Liberec. Ještě v letošním roce bude 

zahájena oprava osvětlení v Ostašově v ulicích Křižanská a Šrámkova, dále v ulici Květnové revoluce 

v Nových Pavlovicích a v ulici Zákopnická v Ruprechticích. Město využije toho, že společnost ČEZ v 

těchto lokalitách ukládá elektrické vedení do země. Výrazně tak ušetří náklady za přeložky vedení a 

budování stožárů. Nebude muset hradit zejména výkopové práce a následnou obnovu dlažby. Město 

bude hradit jen rozšíření výkopu, oddělení kabelů a materiál související s veřejným osvětlením, jako 

jsou kabely, stožáry a svítidla. Náklady radnice vyčíslila na zhruba 2.1 milionu korun. 

 

Dvě autobusové linky změní jízdní řád na podnět cestujících 
Bod č. 46: Žádost o změnu jízdních řádů - Ostašov, Rudolfov 

Návrh na změnu jízdního řádu na lince č. 16 a lince č. 18 schválila v úterý Rada města Liberec, a to 

s platností od 13. prosince 2015.  Děje se tak na základě připomínek cestující veřejnosti. Občané a 

cestující z lokality Ostašov, Karlov sepsali oficiální žádost, adresovanou Dopravnímu podniku měst 

Liberec a Jablonec nad Nisou (DPMLJ), ve které žádají o prodloužení autobusových spojů linky č. 16 do 

Machnína a Karlova. 

Na základě připomínek cestujících a občanů z lokality Horská, Rudolfov ve věci optimalizace, posílení 

spojů na lince č.18, dojde také na této lince od 13. prosince k dílčím změnám.  Některé spoje byly 

prodlouženy, některé posíleny a víkendové spoje byly přidány.  

Výše uvedené úpravy jízdních řádů obou linek byly v říjnu projednány v DPMLJ a také s náměstkem 

primátora pro technickou správu majetku města Tomášem Kyselou: „pokud jde o logické argumenty 

od cestující veřejnosti, jsem pro upravit jízdní řády ke spokojenosti občanů.“ 
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Město plánuje znovuobnovit kompostárnu v Londýnské ulici 
Bod č. 49: Výstavba kompostárny v Liberci    

Záměr výstavby liberecké kompostárny dostala ve středu k projednání Rada města Liberec. Jde o 

znovuobnovení kompostárny při komunikaci v Londýnské ulici, na pozemku ve vlastnictví statutárního 

města Liberec, za areálem čistírny odpadních vod. 

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

společnost A.S.A. Liberec s.r.o., s cílem znovuobnovení bývalé kompostárny v Londýnské ulici, 

provozovanou v minulosti Rašelinou Soběslav, a.s..  

Druhou poptávanou společností na řešení obnovy liberecké kompostárny je Ještědská stavební 

společnost spol., s r.o.. Poptány byly také Technické služby města Liberce, ty však mají zájem jen o 

spolupráci v podobě svozu zeleného (bio)) odpadu. 

„Zásadní rozdíl mezi nabídkou  společnosti A.S.A. Liberec a nabídkou na realizaci kompostárny 

zpracovanou společností Ještědská stavební spočívá v etapovité realizaci projektu, i s případným 

využitím dotačních zdrojů,“ uvádí Hrbková. V první etapě by byla realizována kompostárna s kapacitou 

do 2 500 tun ročně. Toto množství by postačilo na zapracování bioodpadu z území města Liberce 

sváženou společností A.S.A. Liberec a pokosených travních porostů z ploch veřejné zeleně ve vlastnictví 

města Liberce.  

Hrbková dodává: „Případné etapovité řešení bude mít i vliv na celkovou finanční výši investice spojené 

s výstavbou kompostárny, protože financování projektu je možné rozložit v průběhu několika let.“ 

Předmětná plocha slouží také k deponování odváženého sněhu, a proto je nezbytné najít do doby 

výstavby kompostárny novou plochu pro uložení sněhu, odváženého po dobu zimního období z 

komunikací ve vlastnictví města Liberce. 

Na základě vybrané varianty zpracuje náměstkyně Hrbková projektový záměr, včetně indikativních 

nabídek, a přeloží jej ke schválení do rady města. 

 

Radní odklepli zřízení Dotačního fondu. Zjednoduší systém rozdělování dotací 
Bod č. 51b: Zřízení Dotačního fondu SML 

S novým přehlednějším systémem účelových fondů přichází město Liberec. Rada města rozhodla o 

zřízení jednotného Dotačního fondu, který pod sebe začlení všech osm stávajících fondů. Zřízení fondu 

musí ještě odsouhlasit zastupitelstvo města. Smyslem tohoto kroku je co nejvíce zjednodušit celý 

proces pro žadatele, více podpořit projekty, které řeší prioritní potřeby města a také zmenšit nepoměr 

v objemu peněz v jednotlivých fondech.   

„Cílem je celý proces pro žadatele zjednodušit, došlo proto ke zjednodušení formulářů, žadatelé už 

nebudou muset například kopírovat všechny doklady jako doposud, ale bude stačit přehledné 

vyúčtování. Novinkou je také zavedení přehledných pravidel pro bodování jednotlivých projektů. Pokud 

zastupitelstvo tento návrh schválí, první výzvy na předkládání projektů by měly být schváleny již v lednu 

2016. Na rok 2017 počítáme s vyhlášením výzev již na podzim tak, aby neziskové organizace už na 

začátku každého roku věděly, zda byl projekt podpořen, a aby peníze získaly nejpozději v únoru a nikoliv 

až v polovině roku, jak tomu bylo doposud,“ uvedl náměstek primátora pro ekonomiku, strategický 

rozvoj a dotace Jan Korytář. 
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Dotační fond bude zahrnovat sedm dílčích fondů a jejich programy. Některé původní názvy zůstanou. 

Dotační fond bude zahrnovat tyto dílčí fondy:  

- Ekofond – 2 mil. Kč 

- Fond vzdělávání - 2 mil. Kč 

- Fond zdraví a prevence - 2 mil. Kč 

- Fond kultury a cestovního ruchu - 2 mil. Kč 

- Sportovní fond - 10 mil. Kč 

- Fond rozvojové spolupráce - 1,5 mil. Kč 

- Rezervní fond - 0,5 mil. Kč 

Programy v jednotlivých dílčích fondech budou zaměřeny na širokou oblast podpory. Například z Fondu 

kultury a cestovního ruchu bude možné žádat o finanční podporu na živou kulturu v centru města, 

kulturní projekty v Liberci, na publikace nebo na propagaci Liberce jako turistické destinace.  

U Sportovního fondu nadále zůstane rozdělení na podporu sportu dětí a mládeže a na veřejné akce. 

Fond zdraví se spojí s Fondem prevence a nabídne například programy pro prevenci civilizačních 

chorob, podporu zdravého životního stylu, prevenci sociálně patologických jevů, sociálního vyloučení 

nebo prevenci kriminality a bezpečnost dopravy. V Ekofondu vzniká nový program na podporu péče o 

veřejnou zeleň. Nově vzniklý Rezervní fond počítá i s možností podpořit mimořádné žádosti o dotaci, 

případně by mohl posílit některý z dílčích fondů.  

Do přípravy zřízení Dotačního fondu se v rámci pracovní skupiny zapojovali během letošního roku i 

zástupci opozice, je tedy předpoklad, že bude schválen na zastupitelstvu nejen hlasy koaličních 

zastupitelů.  

 

Město se dohodlo se společností Spacium na ukončení činnosti  
Bod č. 51c: Zrušení společnosti Spacium o.p.s. likvidací 

Liberečtí radní vzali na vědomí rozhodnutí Správní rady společnosti Spacium o.p.s. o zrušení společnosti 

likvidací. Společnost, která od roku 2001 umisťovala na veřejná prostranství v Liberci umělecká díla, se 

s městem dohodla na tom, že další fungování není potřebné. Město provoz společnosti ročně dotovalo, 

letos to bylo částkou 200 tisíc korun.  

Se zakladatelem Spacia Filipem Horatschkem se město dohodlo na možném dalším pokračování 

spolupráce v oblasti umisťování soch v Liberci. V úvahu připadá založení neziskové organizace (zapsaný 

spolek) s podobnou činností, jakou měla Spacium o.p.s., ale bez povinnosti města hradit provozní 

náklady spolku. Město by si pak mohlo od nové organizace objednávat různé služby. 

„Spacium již delší dobu nedostávalo od města finance na velké projekty, ze zákona jsme ale museli 

každoročně pokrývat jeho provoz, plat ředitele, auditorské zprávy apod. Vzhledem k tomu, že se nám 

společně nepodařilo shodnout se na jiném konceptu využití Spacia, dohodli jsme se jeho činnost jako 

o.p.s. ukončit. S umisťováním soch do veřejného prostoru ale počítáme i dál, naše spolupráce bude jen 

pokračovat jinou formou,“ vysvětlil náměstek primátora pro školství, sociální věci, cestovní ruch a 

kulturu Ivan Langr. 

Obecně prospěšná společnost Spacium vznikla v roce 2001 s cílem oživovat a kultivovat veřejná 

městská prostranství. Spoluzakladatelem společnosti bylo statutární město Liberec. Spacium za dobu 

své existenci pomohlo k realizaci mnoha soch a objektů ve městě. Připomeňme například Zastávku 

Davida Černého, Malého Marťana na Ještědu od Jaroslava Róny, Kouli autora Milana Housera před 

hotelem Zlatý lev, Lavičku Lukáše Rittsteina, Splněný sen Martiny Niubo v prostorách Nového 
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magistrátu nebo Hrající sochu na památku Mejly Hlavsy od Lukáše Rittsteina v Krajské vědecké 

knihovně. Několik uměleckých děl se vystřídalo přímo před libereckou radnicí, od Ptáků, Židle nebo 

Koček, přes Josephinu Baker, až po naposledy umístěnou sochu (A)symbiont. 

 


