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Tisková zpráva
Vyjádření primátora Jaroslava Zámečníka
k rezignaci náměstka Jiřího Němečka
Jiří Němeček (ANO 2011) rezignoval na pozici statutárního náměstka primátora pro strategický
rozvoj, dotace a majetkovou správu. Zároveň mu zanikl také mandát člena Rady města Liberec.
Zůstává nadále zastupitelem. Rezignaci podal Jiří Němeček na včerejším 9. zasedání zastupitelstva,
v jeho průběhu. Zastupitelé vzali jeho rozhodnutí na vědomí.
Po našem ročním působení ve vedení města byla pro mě rezignace statutárního náměstka Jiřího
Němečka velkým překvapením. Předně bych mu chtěl poděkovat jak za jeho celoroční práci, tak i za
spolupráci při povolebním utváření koalice a programového prohlášení včetně ustanovení všech
orgánů vedení města. Věřím, že jako řadový zastupitel bude pan Němeček nadále konstruktivním a
spolehlivým partnerem.
Naše koalice je partnerstvím tří politických subjektů (Starostové pro Liberec, ANO 2011, ODS). Nyní je
na kolezích z ANO 2011, jakým způsobem doplní uvolněné místo náměstka. Funkci statutárního
náměstka na základě politických dohod automaticky převzal náměstek Zbyněk Karban (ANO 2011).
Předpokládáme, že volba nového náměstka pro významný rezort strategického rozvoje, dotací a
majetkové správy proběhne na příštím zasedání zastupitelstva města, tedy na konci listopadu. Věřím,
že hnutí ANO 2011 vybere ze svých řad osobnost, která odpovídajícím způsobem naváže na rozdělanou
práci pana Němečka.
Rezignaci pana náměstka předcházelo opakované jednání rady města a zejména řešení financování
údržby majetku města. Jak už jsme zvyklí, na určitou částku máme desítky různých potřeb. Jednou
z nich je i financování sportovní infrastruktury. Rada města ještě před týdnem neschválila podání
žádosti o dotaci na modernizaci skokanských můstků a fotbalového hřiště ve Vesci. Mezitím
v uplynulém týdnu Liberecký kraj na moji intervenci navýšil původně schválený příspěvek 5 milionů Kč
na 7,5 milionů. Získali jsme i stanovisko Svazu lyžařů ČR a společnosti TMR Ještěd k organizování
budoucích závodů. To byla nová situace, která nám umožnila opět se tímto projektem zabývat.
V případě financování hřiště ve Vesci jsme nakonec schválili příslib příspěvku ve výši 4,1 milionu Kč,
s tím, že o dotaci požádá klub TJ Sokol Doubí.
Zastupitelstvo mě pověřilo, abych do ledna jednal se zástupci TMR Ještěd, Svazu lyžařů ČR a
Libereckého kraje a České republiky o budoucím provozování skokanských můstků a organizování
závodů, aby zrekonstruované můstky konečně sloužily svému účelu, a ne jak tomu bylo v posledních
deseti letech.
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