USNESENÍ
Z 6. SCHŮZE
RADY MĚSTA LIBEREC,
KONANÉ DNE 20. 3. 2018

USNESENÍ Č. 313/2018
Informace o naplňování příjmů a výdajů rozpočtu včetně aktuální zadluženosti
a činnosti odboru ekonomiky - leden až únor 2018
Stručný obsah: Hlášení za období leden až únor 2018 z předběžného výkazu pro hodnocení
plnění rozpočtu. Jedná se o předběžná čísla k datu 28. 2. 2018 v členění příjmů a výdajů a jejich
porovnání na schválený rozpočet k danému období. Plánované měsíční příjmy a výdaje na rok
2018 vycházejí ze skutečného průběhu v minulém srovnatelném období. Dalším sledovaným
parametrem je aktuální stav zadluženosti, a to včetně zůstatku finančních prostředků
v amortizačním fondu. V závěrečné části jsou uvedeny hlavní činnosti OE ve sledovaném
období.
Rada města po projednání

bere na vědomí
předběžné informace o naplňování příjmů a výdajů rozpočtu včetně aktuální zadluženosti a činnosti
odboru ekonomiky - leden až únor 2018,

a ukládá
předložit předběžné informace o naplňování rozpočtu, aktuální zadluženosti a činnosti odboru
ekonomiky - leden až únor 2018 zastupitelstvu města jako informaci.
P: Korytář Jan, Mgr. - náměstek primátora pro ekonomiku, strategický rozvoj a dotace
T: 29. 3. 2018

USNESENÍ Č. 314/2018
Návrh rozpočtového opatření č. 3A) dotace SML na rok 2018 v kompetenci rady
města
Stručný obsah: Tímto rozpočtovým opatřením se navyšují celkové příjmy a výdaje města
o 2 700 134 Kč. Jedná se o dotaci z Úřadu práce na výkon pěstounské péče ve výši 240 000 Kč,
dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání pro MŠ a ZŠ ve výši 2 242 378 Kč, dotaci KÚ pro
Naivní divadlo ve výši 130 000 Kč na akci"Podpora dopravy dětí z Lbc kraje na představení
v Naivním divadle", doplatek dotace z roku 2017 na volby prezidenta ČR ve výši 7 735 Kč
a další.
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Rada města po projednání

schvaluje
návrh rozpočtového opatření č. 3A) dotace,

a ukládá
návrh rozpočtového opatření č. 3A) dotace předložit zastupitelstvu města jako informaci.
P: Korytář Jan, Mgr. - náměstek primátora pro ekonomiku, strategický rozvoj a dotace
T: 29. 3. 2018

USNESENÍ Č. 315/2018
Návrh rozpočtového opatření č. 3B) změny SML na rok 2018 v kompetenci
zastupitelstva města
Stručný obsah: Tímto rozpočtovým opatřením se zvyšují celkové příjmy o 1 714 047 Kč, celkové
výdaje se navyšují o 8 976 657 Kč a financování se zvyšuje o 7 262 610 Kč. Rozpočtové opatření
se vytvořilo na požadavek odboru strategického rozvoje a dotací, kde ve výdajích navyšují
dotační podíl na projekt Cyklotrasa. Předfinancování tohoto projektu je financováno částečně
kontokorentním úvěrem a částečně umořovacím fondem. Na odboru cestovního ruchu se
dorozpočtovávají výdaje k již narozpočtovanému příjmu (TMR - Tatry mountain resorts, a. s.).
Na odboru správy veřejného majetku se navyšují výdaje na krematorium, které jsou kryty
rezervou města. U příjmů jde zejména o zvýšení příjmů z pojistných událostí.
Rada města po projednání

souhlasí
s návrhem rozpočtového opatření č. 3B) změny SML na rok 2018 v kompetenci zastupitelstva města
dle přílohy,

a ukládá
předložit návrh rozpočtového opatření č. 3B) změny SML na rok 2018 v kompetenci zastupitelstva
města ke schválení.
P: Korytář Jan, Mgr. - náměstek primátora pro ekonomiku, strategický rozvoj a dotace
T: 29. 3. 2018

USNESENÍ Č. 316/2018
Schválení návrhů rozpočtu na rok 2018 - MŠ
Stručný obsah: V souladu s novelou zákona č. 250/2000 Sb., ve znění zákona č. 23/2017 Sb.,
předkládáme radě města ke schválení návrhy rozpočtu na rok 2018 příspěvkových organizací
školského typu - mateřských škol.
Rada města po projednání

schvaluje
návrhy rozpočtu příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Liberec na rok 2018 2

mateřských škol dle přílohy
Mateřská škola „Beruška“, Liberec, Na Pískovně 761/3, přísp. organizace (IČ 72743301),
Mateřská škola „Čtyřlístek“, Liberec, Horská 166/27, přísp. organizace (IČ 72742976),
Mateřská škola „Čtyřlístek“, Liberec, Horská 166/27, p. o. - odloučené pracoviště Markova
Mateřská škola „Delfínek“, Liberec, Nezvalova 661/20, přísp. organizace (IČ 72742500),
Mateřská škola, Liberec, Dětská 461, příspěvková organizace (IČ 72741627),
Mateřská škola „Hvězdička“, Liberec, Gagarinova 788/9, přísp. organizace (IČ 72076950)
Mateřská škola „Pastelka“, Liberec, Švermova 100, příspěvková organizace (IČ 71207945),
Mateřská škola „Jablůňka“, Liberec, Jabloňová 446/29, přísp. organizace (IČ 72743140),
Mateřská škola, Liberec, Jeřmanická 487/27, příspěvková organizace (IČ 72742909),
Mateřská škola „Jizerka“, Liberec, Husova 184/72, příspěvková organizace (IČ 72742828),
Mateřská škola „Kamarád“, Liberec, Dělnická 831/7, přísp. organizace (IČ 72742585),
Mateřská škola, Liberec, Klášterní 466/4, příspěvková organizace (IČ 72742810),
Mateřská škola, Liberec, Klášterní 466/4, p. o. - odloučené pracoviště Husova 991
Mateřská škola „Klíček“, Liberec, Žitná 832/19, příspěvková organizace (IČ 72743069),
Mateřská škola „Klubíčko“, Liberec, Jugoslávská 128/1, přísp. organizace (IČ 72742348),
Mateřská škola „Korálek“, Liberec, Aloisina výšina 645/55, přísp. organizace (IČ 72742186),
Mateřská škola „Kytička“, Liberec, Burianova 972/2, příspěvková organizace (IČ 72741465),
Mateřská škola „Malínek“, Liberec, Kaplického 386, příspěvková organizace (IČ 72741546),
Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/12, příspěvková organizace (IČ 72742895),
Mateřská škola „Motýlek“, Liberec, Broumovská 840/7, přísp. organizace (IČ 72743221),
Mateřská škola „Nad přehradou“, Liberec, Klášterní 149/16, přísp. organizace (IČ 72741945),
Mateřská škola „Pod Ještědem“, Liberec, U Školky 67, přísp. organizace (IČ 72743051),
Mateřská škola „Pohádka“, Liberec, Strakonická 211/12, přísp. organizace (IČ 72741708),
Mateřská škola „Pramínek“, Liberec, Březinova 389/8, přísp. organizace (IČ 72742666),
Mateřská škola „Rolnička“, Liberec, Truhlářská 340/7, přísp. organizace (IČ 72742020),
Mateřská škola „Rosnička“, Liberec, Školní vršek 503/3, přísp. organizace (IČ 72741783),
Mateřská škola „Sedmikráska“, Liberec, Vzdušná 509/20, přísp. organizace (IČ 72741864),
Mateřská škola „Sluníčko“, Liberec, Bezová 274/1, příspěvková organizace (IČ 72742101),
Mateřská škola „Srdíčko“, Liberec, Oldřichova 836/5, přísp. organizace (IČ 46747532),
Mateřská škola, Liberec, Stromovka 285/1, příspěvková organizace (IČ 72742429),
Mateřská škola, Liberec, Stromovka 285/1, p. o. - odloučené pracoviště Machnín
Mateřská škola „U Bertíka“, Liberec, Purkyňova 458/19, přísp. organizace (IČ 72742747),
Mateřská škola „U Bertíka“, Liberec, Purkyňova 458/19, p. o. - odloučené pracoviště Údolní
Mateřská škola „V zahradě“, Liberec, Žitavská 122/68, přísp. organizace (IČ 66113334),

a ukládá
seznámit ředitele příspěvkových organizací se schválením či neschválením návrhu rozpočtu na rok
2018 a v případě neschválení sdělit důvody tohoto neschválení.
P: Karban Zbyněk, Ing. - vedoucí odboru ekonomiky
T: 29. 3. 2018

USNESENÍ Č. 317/2018
Schválení návrhů rozpočtu na rok 2018 - ZŠ, ZUŠ a DDM Větrník
Stručný obsah: V souladu s novelou zákona č. 250/2000 Sb., ve znění zákona č. 23/2017 Sb.,
předkládáme radě města ke schválení návrhy rozpočtu na rok 2018 příspěvkových organizací
školského typu - ZŠ, ZUŠ a DDM Větrník.
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Rada města po projednání

schvaluje
návrhy rozpočtu příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Liberec na rok 2018 základních škol, ZUŠ a DDM Větrník dle přílohy
Základní škola, Liberec, Aloisina výšina 642, příspěvková organizace (IČ 65100280),
Základní škola a Mateřská škola, Liberec, Barvířská 38/6, přísp. organizace (IČ 65635612) část základní škola, část - mateřská škola
Základní škola, Liberec, Broumovská 847/7, příspěvková organizace (IČ 65642368),
Základní škola, Liberec, Česká 354, příspěvková organizace (IČ 64040364),
Základní škola, Liberec, Dobiášova 851/5, příspěvková organizace (IČ 68975147),
Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Liberec, Husova 142/44, příspěvková organizace
(IČ 72741554),
Základní škola, Liberec, Ještědská 354/88, příspěvková organizace (IČ 72743212),
Základní škola, Liberec, Kaplického 384, příspěvková organizace (IČ 72743379), část - Kaplického,
část – Gollova,
Základní škola, Liberec, Křižanská 80, příspěvková organizace (IČ 72741791), část - Křižanská,
část – Machnín,
Základní škola, Liberec, Lesní 575/12, příspěvková organizace (IČ 46744924),
Základní škola, Liberec, Na Výběžku 118, příspěvková organizace (IČ 72741716),
Základní škola, Liberec, nám. Míru 212/2, příspěvková organizace (IČ 71294988),
Základní škola, Liberec, Oblačná 101/15, příspěvková organizace (IČ 46744908),
Základní škola, Liberec, Sokolovská 328, příspěvková organizace (IČ 68974639),
Základní škola, Liberec, Švermova 403/40, příspěvková organizace (IČ 70884978),
Základní škola, Liberec, U Soudu 369/8, příspěvková organizace (IČ 72743131),
Základní škola, Liberec, U Školy 222/6, příspěvková organizace (IČ 64040402),
Základní škola, Liberec, ul. 5. května 64/49, příspěvková organizace (IČ 65642376),
Základní škola, Liberec, Vrchlického 262/17, příspěvková organizace (IČ 46746757),
Základní škola a základní umělecká škola, Liberec, Jabloňová 564/43, příspěvková organizace
(IČ 65642350),
Základní umělecká škola, Liberec, Frýdlantská 1359/19, přísp. organizace (IČ 64040445),
Základní škola, Liberec, Orlí 140/7, příspěvková organizace (IČ 72742038), část - Orlí, část –
Gollova,
Dům dětí a mládeže Větrník, Liberec, příspěvková organizace (IČ 712 94511),

a ukládá
seznámit ředitele příspěvkových organizací se schválením či neschválením návrhu rozpočtu na rok
2018 a v případě neschválení sdělit důvody tohoto neschválení.
P: Karban Zbyněk, Ing. - vedoucí odboru ekonomiky
T: 29. 3. 2018

USNESENÍ Č. 318/2018
Schválení návrhů rozpočtu příspěvkových organizací na rok 2018 (kulturní,
sociální a Městské lesy Liberec, p. o.)
Stručný obsah: V souladu s novelou zákona č. 250/2000 Sb., ve znění zákona č. 23/2017 Sb,
předkládáme radě města ke schválení návrhy rozpočtu na rok 2018 kulturních příspěvkových
organizací, sociálních příspěvkových organizací a příspěvkové organizace Městské lesy Liberec.
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Rada města po projednání

schvaluje
návrhy rozpočtu příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Liberec na rok 2018 dle
přílohy
Botanická zahrada Liberec, příspěvková organizace (IČ 00079677),
Zoologická zahrada Liberec, příspěvková organizace (IČ 00079651),
Divadlo F. X. Šaldy Liberec, příspěvková organizace (IČ 00083143),
Naivní divadlo Liberec, příspěvková organizace (IČ 00083178),
Centrum zdravotní a sociální péče Liberec, příspěvková organizace (IČ 65100654),
Komunitní středisko KONTAKT Liberec, příspěvková organizace (IČ 27336751),
Městské lesy Liberec, p. o. (IČ 72053984),

a ukládá
seznámit ředitele příspěvkových organizací se schválením či neschválením návrhu rozpočtu na rok
2018 a v případě neschválení sdělit důvody tohoto neschválení.
P: Karban Zbyněk, Ing. - vedoucí odboru ekonomiky
T: 29. 3. 2018

USNESENÍ Č. 319/2018
Pravidla pro finanční vypořádání činnosti příspěvkových organizací zřízených
statutárním městem Liberec na rok 2018
Stručný obsah: V předloženém materiálu jsou uvedena pravidla pro finanční vypořádání
činnosti příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Liberec upravující vztahy
příspěvkových organizací ke zřizovateli v těch oblastech, kde ustanovení zákona č. 250/2000 Sb.
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
o rozpočtových pravidlech“), jsou příliš obecná. V materiálu jsou konkretizovány účetní
a administrativní postupy v činnostech souvisejících se vzájemným vztahem příspěvkové
organizace a zřizovatele. Pravidla upravují vztah příspěvkových organizací (dále jen „PO“) ke
zřizovateli, tj. statutárnímu městu Liberec (dále jen „SML“ nebo „zřizovatel“). Pravidla dále
upravují vypořádání finančních prostředků poskytnutých v rámci veřejné podpory na základě
rozhodnutí komise ze dne 20. prosince 2011 č. 2012/21/EU (dále jen „rozhodnutí SOHZ"), která
se týkají pouze vybraných neškolských příspěvkových organizací, s výjimkou Městských lesů
Liberec, p. o.
Rada města po projednání

schvaluje
pravidla pro finanční vypořádání hlavní činnosti příspěvkových organizací zřízených statutárním
městem Liberec pro rok 2018 a pro doplňkovou činnost dle přílohy,

a ukládá
1. seznámit se schválenými pravidly ředitele příspěvkových organizací ve své působnosti,
P: Kalous Pavel, Mgr. - vedoucí odboru školství a sociálních věcí
T: 29. 3. 2018

5

2. seznámit se schválenými pravidly ředitele příspěvkových organizací ve své působnosti.
P: Sládková Lucie, Ing. - vedoucí odboru ekologie a veřejného prostoru
T: 29. 3. 2018

USNESENÍ Č. 320/2018
Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí revolvingového úvěru za účelem
předfinancování akcí dotovaných ze zdrojů EU nebo jiných zdrojů v rámci
ministerstev ČR
Stručný obsah: Aktuálně má SML předfinancování zajištěno RVG úvěrem od Komerční banky,
a. s. do výše limitu 90 mil. Kč, který je splatný 30. 4. 2018, registrační číslo 99011380759.
Vzhledem k aktuálně chystaným projektům bude potřeba zajistit předfinancování dotačních
akcí na další období, tak aby SML mohlo bez problému realizovat chystané investiční akce
s využitím dotací a překlenout časové období mezi platbou z rozpočtu SML dodavateli
a obdržením dotace
Rada města po projednání

souhlasí
s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o revolvingovém úvěru s Komerční bankou, a. s. dle přílohy
č. 2,

a ukládá
předložit dodatek č. 1 ke smlouvě o revolvingovém úvěru ke schválení zastupitelstvu města.
P: Korytář Jan, Mgr. - náměstek primátora pro ekonomiku, strategický rozvoj a dotace
T: 29. 3. 2018

USNESENÍ Č. 321/2018
Inventarizační zpráva roku 2017
Stručný obsah: Inventarizační zpráva je shrnutí všech podstatných skutečností o všech
provedených inventurách.
Rada města po projednání

souhlasí
s výsledky fyzické inventury majetku k 1. 10. 2017, skladových zásob k 31. 12. 2017, dokladových
inventur k 31. 12. 2017 a současně s vypořádáním zjištěných inventarizačních rozdílů dle důvodové
zprávy,

a ukládá
předložit tento materiál ke schválení zastupitelstvu města.
P: Batthyány Tibor - primátor statutárního města Liberec
T: 29. 3. 2018
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USNESENÍ Č. 322/2018
Majetkoprávní operace - prodeje pozemků
Stručný obsah: Jedná se o prodeje pozemků na základě žádostí občanů, jejichž záměry byly
odsouhlaseny v RM dne 17. 10. 2017, 21. 11. 2017 a 16. 1. 2018, schváleny ZM byly dne
26. 10. 2017, 30. 11. 2017 a 25. 1. 2018. Kupující se přihlásili na základě vyhlášeného výběrového
řízení a uhradili na účet města jistinu.
Rada města po projednání

souhlasí
1. s prodejem pozemku p. č. 453/4, o výměře 415 m2, (odděleného z pozemku p. č. 453/1 dle

Geometrického plánu č. 1032-57/2016 ze dne 11. 8. 2016), k. ú. Machnín, kupujícím: [osobní údaj
odstraněn], za celkovou kupní cenu 267 410 Kč (včetně 21% DPH ve výši 46 410 Kč), splatnou
před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne schválení
majetkoprávní operace Zastupitelstvem města Liberec,

2. s prodejem pozemku p. č. 5809/4, o výměře 28 m2 (odděleného z pozemku p. č. 5809/1

Geometrickým plánem č. 5480-94/2017 ze dne 5. 12. 2017) a pozemku p. č. 1265/14, o výměře
84 m2 (odděleného z pozemku p. č. 1265/9 Geometrickým plánem č. 5480-94/2017 ze dne
5. 12. 2017), vše k. ú. Liberec, kupujícímu: Provincie bratří františkánů, IČ 00169757, se sídlem
Jungmannovo nám. 753/18, 11000 Praha 1, za celkovou kupní cenu 267 410 Kč (včetně 21% DPH
ve výši 46 410 Kč), splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do
45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace Zastupitelstvem města Liberec,

3. s prodejem pozemku p. č. 522, o výměře 427 m2, a pozemku p. č. 523, o výměře 257 m2, vše k. ú.

Růžodol I kupujícímu: DECANTÉ WINES, s. r. o., IČ: 040 46 919, sídlem Žitavská 158/47,
Liberec XI - Růžodol, 460 01 Liberec, za celkovou kupní cenu 1 357 741 Kč (včetně 21% DPH ve
výši 235 641 Kč), splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů
ode dne schválení majetkoprávní operace Zastupitelstvem města Liberec,

a ukládá
předložit majetkoprávní operace ke schválení zastupitelstvu města.
P: Kysela Tomáš - náměstek primátora pro technickou správu majetku města
T: 29. 3. 2018

USNESENÍ Č. 323/2018
Majetkoprávní operace - výkup pozemku - k. ú. Rochlice u Liberce
Stručný obsah: Jedná se o žádost České pozemkové, s. r. o. o výkup pozemku p. č. 1429/155, k. ú.
Rochlice u Liberce do vlastnictví města, na kterém se nachází kontejnerové stání pro přilehlé
bytové domy v ul. Sametová čp. 721 - 724, Liberec VI - Rochlice.
Rada města po projednání

souhlasí
s výkupem pozemku p. č. 1429/155, o výměře 20 m2, k. ú. Rochlice u Liberce, prodávající: Česká
pozemková, s. r. o., IČ: 27290557, se sídlem Stromovka 223/10, 460 10 Liberec 10, za kupní cenu
25 800 Kč splatnou do 30 dnů od doručení oznámení o povolení vkladu vlastnického práva
v katastru nemovitostí; kupující: statutární město Liberec, IČ: 00262978, nám. Dr. E. Beneše 1/1,
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Liberec 1 – Staré Město,

a ukládá
předložit majetkoprávní operaci ke schválení zastupitelstvu města.
P: Kysela Tomáš - náměstek primátora pro technickou správu majetku města
T: 29. 3. 2018

USNESENÍ Č. 324/2018
Majetkoprávní operace - záměry prodeje pozemků - část 1
Stručný obsah: Jedná se o záměry prodeje pozemků na základě žádostí občanů a společností.
Rada města po projednání

souhlasí
1. se záměrem prodeje části pozemku p. č. 970/3, o výměře cca 93 m2, k. ú. Starý Harcov, formou

výběrového řízení, za cenu nejvyšší nabídky, nejméně však za předpokládanou cenu 75 000 Kč, ke
které bude připočítána daň z přidané hodnoty,

2. se záměrem prodeje pozemku p. č. 5606, o výměře 550 m2, k. ú. Liberec, formou výběrového řízení
s právem přednosti vlastníka pozemku p. č. 5607, k. ú. Liberec, za cenu nejvyšší nabídky, nejméně
však za předpokládanou cenu dle:

VARIANTY č. 2
dle znaleckého posudku ve výši 876 000 Kč, ke které bude připočítána daň z přidané hodnoty
v platné zákonné výši,

3. se záměrem prodeje pozemků p. č. 477/3, o výměře 85 m2 a p. č.477/4, o výměře 39 m2, k. ú. Nové

Pavlovice., formou výběrového řízení s právem přednosti vlastníků pozemku p. č.477/2, p. č. 471
a p. č. 470, k. ú. Nové Pavlovice, za cenu nejvyšší nabídky, nejméně však za předpokládanou cenu
42 000 Kč, ke které bude připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši,

4. se záměrem prodeje pozemků p. č. 475/2, o výměře 4 m2, p. č. 476/3, o výměře 139 m2, p. č. 474/2,

o výměře 124 m2 a p. č. 474/3, o výměře 94 m2, vše v k. ú. Nové Pavlovice, s právem přednosti
vlastníka pozemků p. č. 475/1, p. č. 476/1, p. č. 474/1 a p. č.474/4, vše v k. ú. Nové Pavlovice, za
cenu nejvyšší nabídky, nejméně však za předpokládanou cenu 121 000 Kč, ke které bude
připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši,

a ukládá
předložit majetkoprávní operace ke schválení zastupitelstvu města.
P: Kysela Tomáš - náměstek primátora pro technickou správu majetku města
T: 29. 3. 2018

USNESENÍ Č. 325/2018
Majetkoprávní operace - záměry prodeje pozemků - část 2
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Stručný obsah: Jedná se o záměry prodeje pozemků na základě žádostí občanů

a společností.
Rada města po projednání

nesouhlasí
1. se záměrem prodeje části pozemku p. č. 75/1, o výměře cca 80 m2, části pozemku p. č. 75/11,

o výměře cca 50 m2, části pozemku p. č. 75/12, o výměře cca 6 m2 a pozemku p. č. 75/10, o výměře
45 m2, vše v k. ú. Svárov u Liberce, formou výběrového řízení s právem přednosti vlastníka
pozemků p. č. 60/1, p. č. 60/4, p. č. 60/5 a p. č. 64/1, vše v k. ú. Svárov u Liberce, za cenu nejvyšší
nabídky, nejméně však za předpokládanou cenu cca 42 000 Kč,

2. se záměrem prodeje pozemků p. č. 1033/30, o výměře 109 m2 a p. č. 130/2, o výměře 106 m2, k. ú.
Krásná Studánka, formou výběrového řízení, za cenu nejvyšší nabídky, nejméně však za cenu
187 000 Kč, ke které bude připočítána daň z přidané hodnoty,

3. se záměrem prodeje pozemků p. č. 4099/3, o výměře 203 m2 a p. č. 4098/1, o výměře 82 m2, k. ú.

Liberec, formou výběrového řízení za cenu nejvyšší nabídky, nejméně však za předpokládanou cenu
506 000 Kč, ke které bude připočítána daň z přidané hodnoty,

a ukládá
předložit majetkoprávní operace ke schválení zastupitelstvu města.
P: Kysela Tomáš - náměstek primátora pro technickou správu majetku města
T: 29. 3. 2018

USNESENÍ Č. 326/2018
Majetkoprávní operace - záměr výkupu pozemku - k. ú. Ostašov u Liberce
Stručný obsah: Jedná se o majetkoprávní vypořádání v rámci revizí Katastrálního úřadu
v Liberci na základě žádosti vlastníka pozemku. Výkup části komunikace Ostašovská, která
zasahuje na pozemek p. č. 15/13 odděleného z pozemku p. č. 15/2 dle Geometrického plánu
č. 770-111/2017, k. ú. Ostašov u Liberce ve vlastnictví žadatele.
Rada města po projednání

souhlasí
se záměrem výkupu pozemku p. č. 15/13, o výměře 57 m2, (vzniklého oddělením z pozemku
p. č. 15/2 dle Geometrického plánu č. 770-111/2017 ze dne 25. 1. 2018), k. ú. Ostašov u Liberce, ve
vlastnictví [osobní údaj odstraněn], do vlastnictví statutárního města Liberec, IČ:00262978, nám.
Dr. E. Beneše 1/1, Liberec 1 – Staré Město, PSČ 460 59, za cenu dle znaleckého posudku,

a ukládá
předložit majetkoprávní operaci ke schválení zastupitelstvu města.
P: Kysela Tomáš - náměstek primátora pro technickou správu majetku města
T: 29. 3. 2018
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USNESENÍ Č. 327/2018
Majetkoprávní operace - záměr výkupu pozemků - k. ú. Pilínkov
Stručný obsah: Žádost vlastníka pozemků p. č. 375/2, 376, 517/2, k. ú. Pilínkov o výkup
pozemků, které jsou dle územního plánu nezastavitelné, a dle stanoviska odboru životního
prostředí nezaplotitelné, a to z důvodu, že pozemky tvoří cenný přírodní prvek. Ve skutečnosti
jsou využívány jako parkoviště. Vzhledem k tomu, že nemůže vlastník pozemky řádně využívat,
nabízí městu výkup nebo dlouhodobý pronájem.
Rada města po projednání

souhlasí
se záměrem výkupu pozemků p. č. 375/2, o výměře 73 m2, p. č. 376, o výměře 872 m2 a p. č. 517/2,
o výměře 133 m2, vše v k. ú. Pilínkov, výměra celkem 1 078 m2, ve vlastnictví [osobní údaj
odstraněn], do vlastnictví statutárního města Liberec, IČ:00262978, nám. Dr. E. Beneše 1/1,
Liberec 1 – Staré Město, PSČ 460 59, za cenu dle znaleckého posudku, maximálně však za cenu
navrženou vlastníkem pozemku v celkové výši 100 000 Kč,

a ukládá
předložit majetkoprávní operaci ke schválení zastupitelstvu města.
P: Kysela Tomáš - náměstek primátora pro technickou správu majetku města
T: 29. 3. 2018

USNESENÍ Č. 328/2018
Majetkoprávní operace - záměr směny pozemků - k. ú. Liberec
Stručný obsah: Na základě žádosti odboru správy veřejného majetku a Krajské nemocnice
Liberec (KNL), a. s. o narovnání majetkoprávních vztahů v rámci směny pozemků p. č. 865
a 871 ve vlastnictví města, za části pozemků p. č. 867/1 a 5778/2 ve vlastnictví KNL, a. s., vše
v k. ú. Liberec. Současné pozemky města jsou logickou součástí areálu nemocnice. Na částech
pozemků p. č. 867/1 a 5778/2 se nachází chodník ve vlastnictví SML.
Rada města po projednání

souhlasí
se záměrem směny částí pozemků p. č. 867/1, o výměře cca 484 m2 a p. č. 5778/2, o výměře cca
16 m2, vše v k. ú. Liberec, výměra celkem 500 m2, ve vlastnictví: Krajská nemocnice Liberec, a. s.
IČ: 27283933, Husova 357/10, Liberec 1 – Staré Město, za pozemky p. č. 865, o výměře 309 m2
a p. č. 871, o výměře. 101 m2, vše v k. ú. Liberec, výměra celkem 410 m2, ve vlastnictví: statutární
město Liberec, IČ:00262978, nám. Dr. E. Beneše 1/1, Liberec 1 – Staré Město, PSČ 460 59
s doplatkem za cenu dle znaleckého posudku,

a ukládá
předložit majetkoprávní operaci ke schválení zastupitelstvu města.
P: Kysela Tomáš - náměstek primátora pro technickou správu majetku města
T: 29. 3. 2018
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USNESENÍ Č. 329/2018
Majetkoprávní operace - změna usnesení - výkup pozemků k. ú. Liberec
Stručný obsah: Rada města Liberec dne 13. 2. 2018 souhlasila a Zastupitelstvo města Liberec
dne 22. 2. 2018 schválilo výkup pozemků p. č. 3614/5 až 3614/7 (oddělených z pozemku
p. č. 3614/2 dle Geometrického plánu č. 5477-223/2017 ze dne 30. 11. 2017), k. ú. Liberec, ve
vlastnictví [osobní údaj odstraněn], za kupní cenu 38 000 Kč, splatnou do 30 dnů od doručení
oznámení o povolení vkladu vlastnického práva v katastru nemovitostí, kupující: statutární
město Liberec, IČ: 00262978, nám. Dr. E. Beneše 1/1, Liberec 1 – Staré Město. Při zpracování
materiálu však došlo k psací chybě, kdy byla uvedena kupní cena 38 000 Kč namísto správné
38 700 Kč dle znaleckého posudku Ing. M. Bureše č. 1299/2017 ze dne 19. 12. 2017.
Rada města po projednání

zrušuje
usnesení Rady města Liberec č. 196/2018 ze dne 13. 2. 2018,

souhlasí
s výkupem pozemků p. č. 3614/5, o výměře 5 m2, p. č. 3614/6, o výměře 22 m2 a p. č. 3614/7,
o výměře 7 m2, (oddělených z pozemku p. č. 3614/2 dle Geometrického plánu č. 5477-223/2017 ze
dne 30. 11. 2017), vše v k. ú. Liberec, prodávající: [osobní údaj odstraněn], za kupní cenu
38 700 Kč, splatnou do 30 dnů od doručení oznámení o povolení vkladu vlastnického práva
v katastru nemovitostí, kupující: statutární město Liberec, IČ: 00262978, nám. Dr. E. Beneše 1/1,
Liberec 1 – Staré Město,

a ukládá
předložit majetkoprávní operaci ke schválení zastupitelstvu města.
P: Kysela Tomáš - náměstek primátora pro technickou správu majetku města
T: 29. 3. 2018

USNESENÍ Č. 330/2018
Majetkoprávní operace - bezúplatný převod pozemků ul. Křížanská, k. ú. Horní
Suchá u Liberce
Stručný obsah: Materiál je předkládán na základě žádosti odboru správy veřejného majetku
o majetkoprávní vypořádání pozemků pod komunikací Křižanská, k. ú. Horní Suchá u Liberce.
Část komunikace se nachází na pozemcích soukromých vlastníků. Po majetkoprávním
vypořádání bude provedena oprava a odvodnění komunikace.
Rada města po projednání

souhlasí
1. s bezúplatným převodem pozemku p. č. 464/3, o výměře 21 m2 (odděleného z pozemku p. č. 464/1
dle Geometrického plánu č. 434/221/2017 ze dne 5. 12. 2017), k. ú. Horní Suchá u Liberce, dárce:
[osobní údaj odstraněn] a [osobní údaj odstraněn] (podíl ½ nemovitosti), oba bytem [osobní
údaj odstraněn], obdarovaný: statutární město Liberec, IČ: 00262978, nám. Dr. E. Beneše 1/1,
Liberec 1 – Staré Město,

2. s bezúplatným převodem pozemků p. č. 465/3, o výměře 70 m2 (odděleného z pozemku p č. 465/1),
a p. č. 465/4, o výměře 12 m2 (odděleného z pozemku p. č. 465/2) dle Geometrického plánu č. 43411

221/2017 ze dne 5. 12. 2017, vše k. ú. Horní Suchá u Liberce, výměra celkem 82 m2, dárce: [osobní
údaj odstraněn] (podíl ½ nemovitosti) a [osobní údaj odstraněn] (podíl ½ nemovitosti), oba
bytem [osobní údaj odstraněn], obdarovaný: statutární město Liberec, IČ: 00262978, nám. Dr. E.
Beneše 1/1, Liberec 1 – Staré Město,

3. s bezúplatným převodem pozemku p. č. 469/5, o výměře 24 m2 (odděleného z pozemku p. č. 469/1

dle Geometrického plánu č. 434-221/2017 ze dne 5. 12. 2017), k. ú. Horní Suchá u Liberce, dárce:
[osobní údaj odstraněn], obdarovaný: statutární město Liberec, IČ: 00262978, nám. Dr. E. Beneše
1/1, Liberec 1 – Staré Město.
Pro případ, že nejpozději do 6 měsíců od provedení vkladu (zápisu) vlastnického práva na základě
darovací smlouvy do katastru nemovitostí nedojde k výmazu zástavního práva váznoucího na
pozemku p. č. 469/5, k. ú. Horní Suchá u Liberce, bude v darovací smlouvě uvedena rozvazovací
podmínka tak, že se předmětná smlouva zruší od počátku. Splněním rozvazovací podmínky
zaniknou veškerá práva a závazky vzniklé na základě darovací smlouvy a smluvní strany budou
povinny si tato práva a závazky neprodleně vzájemně vypořádat,

4. s bezúplatným převodem pozemku p. č. 469/6, o výměře 9 m2 (odděleného z pozemku p. č. 469/2

dle Geometrického plánu č. 434-221/2017 ze dne 5. 12. 2017), k. ú. Horní Suchá u Liberce, dárce:
[osobní údaj odstraněn], obdarovaný: statutární město Liberec, IČ: 00262978, nám. Dr. E. Beneše
1/1, Liberec 1 – Staré Město.
Pro případ, že nejpozději do 6 měsíců od provedení vkladu (zápisu) vlastnického práva na základě
darovací smlouvy do katastru nemovitostí nedojde k výmazu zástavního práva váznoucího na
pozemku p. č. 469/6, k. ú. Horní Suchá u Liberce, bude v darovací smlouvě uvedena rozvazovací
podmínka tak, že se předmětná smlouva zruší od počátku. Splněním rozvazovací podmínky
zaniknou veškerá práva a závazky vzniklé na základě darovací smlouvy a smluvní strany budou
povinny si tato práva a závazky neprodleně vzájemně vypořádat,

a ukládá
předložit majetkoprávní operaci ke schválení zastupitelstvu města.
P: Kysela Tomáš - náměstek primátora pro technickou správu majetku města
T: 29. 3. 2018

USNESENÍ Č. 331/2018
Majetkoprávní operace - nabytí nemovitosti od ČR - Ministerstva financí
Stručný obsah: Státní pozemkový úřad (SPÚ) nabídl SML v roce 2015 bezúplatné nabytí
pozemku p. č. 1153/1 v k. ú. Krásná Studánka, který je komunikací a je zařazen do pasportu
komunikací. Po schválení majetkoprávní operace na Ministerstvu financí ČR zasílá Česká
republika - Ministerstvo financí jako převodce nemovitostí (dle interní dohody mezi ČR Státním pozemkovým úřadem a ČR - Ministerstvem financí se stává převodcem ČR Ministerstvo financí) ke schválení a podpisu smlouvu na tento bezúplatný převod.
Rada města po projednání

souhlasí
1. s bezúplatným převodem pozemku p. č. 1153/1, o výměře 431 m2, k. ú. Krásná Studánka, od

vlastníka: Česká republika – Ministerstvo financí, IČ: 00006947, se sídlem v Praze 1, Letenská 15,
PSČ 118 10, do vlastnictví: statutární město Liberec, IČ: 00262978, nám. Dr. E. Beneše 1/1,
Liberec 1 – Staré Město,

2. se zněním smlouvy o bezúplatném převodu privatizovaného majetku do vlastnictví obce dle přílohy
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č. 1,

a ukládá
předložit majetkoprávní operaci ke schválení zastupitelstvu města.
P: Kysela Tomáš - náměstek primátora pro technickou správu majetku města
T: 29. 3. 2018

USNESENÍ Č. 332/2018
Majetkoprávní operace - prodloužení doby platnosti nájemní smlouvy
Stručný obsah: Jedná se o projednání žádosti společnosti Potravinová banka Libereckého kraje,
z. s. o prodloužení doby platnosti nájemní smlouvy na dobu určitou do 31. 12. 2023. Důvodem je
splnění podmínky pro čerpání investiční dotace Ministerstva zemědělství ČR. Z této dotace by
byla zafinancována rekonstrukce pronajatého nebytového prostoru na adrese Pionýrů 976/15,
Liberec 6 (výměna vstupních dveří a úprava nákladové rampy).
Rada města po projednání

schvaluje
uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor č. 8009/2012/14, uzavřené dne
23. 10. 2012, ve znění dodatku č. 1/2016 ze dne 20. 4. 2016, mezi statutárním městem Liberec
a společností Potravinová banka Libereckého kraje, z. s., IČ: 22714154, se sídlem ul. Pionýrů
976/15, 460 06, Liberec 6. Tímto dodatkem č. 2 se mění doba platnosti smlouvy na dobu určitou do
31. 12. 2023. Ostatní podmínky smlouvy o nájmu zůstávají v platnosti,

a ukládá
zajistit zpracování a uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor č. 8009/2012/14.
P: Kysela Tomáš - náměstek primátora pro technickou správu majetku města
T: 30. 4. 2018

USNESENÍ Č. 333/2018
Majetkoprávní operace - ukončení nájemní smlouvy na nebytový prostor - garáž
Stručný obsah: Jedná se o projednání žádosti odboru SM o ukončení nájemního vztahu na
pronájem garáže stojící na pozemku p. č. 996/2 v k. ú. Liberec s panem [osobní údaj odstraněn]
výpovědí pronajímatele dle Čl. IX. 2. c) s 3měsíční výpovědní lhůtou smlouvy o nájmu
nebytových prostor. Důvodem je plánovaná oprava opěrné zdi v ul. Oblačná, která je
v havarijním stavu. Rada města dne 15. 11. 2016 schválila odstranění stávající opěrné zdi včetně
garáží pod svahem a stabilizaci svahu provést armováním svahu tak, aby mohlo dojít k rozšíření
parkovací plochy nad svahem.
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Rada města po projednání

schvaluje
ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor č. j. 250/92-5/0262/302 ze dne 18. 11. 1992,
uzavřené mezi statutárním městem Liberec a [osobní údaj odstraněn], na pronájem garáže stojící
na pozemku p. č. 996/2, k. ú. Liberec, výpovědí pronajímatele dle Čl. IX. 2. c) s 3měsíční
výpovědní lhůtou,

a ukládá
zajistit ukončení nájemní smlouvy výpovědí.
P: Schejbal Jaroslav, Bc. - vedoucí odboru majetkové správy
T: 30. 4. 2018

USNESENÍ Č. 334/2018
Majetkoprávní operace - pacht pozemku
Stručný obsah: Celkem se jedná o 3 případy žádostí o pacht části pozemku ve vlastnictví
statutárního města.
V prvém případě se jedná o žádost na pacht části pozemku (díl A), kterou chce žadatel využít za
účelem zahrady. Roční pachtovné by činilo 4 620 Kč.
Ve druhém případě se jedná o žádost na pacht části pozemku (díl B), kterou chce žadatel využít
za účelem zahrady. Roční pachtovné by činilo 4 600 Kč.
Ve třetím případě se jedná o žádost na pacht části pozemku (díl C), kterou chce žadatel využít za
účelem zahrady. Roční pachtovné by činilo 6 000 Kč.
Rada města po projednání

schvaluje
1. pacht části pozemku p. č. 1013/2 – díl A, o výměře 462 m2, k. ú. Krásná Studánka, za roční

pachtovné 4 620 Kč, na dobu neurčitou, pro Společenství vlastníků Krásná Studánka čp. 189,
IČ 254 96 701, se sídlem Stavební 189, 460 01 Liberec XXXI – Krásná Studánka,

2. pacht části pozemku p. č. 1013/2 – díl B, o výměře 460 m2, k. ú. Krásná Studánka, za roční
pachtovné 4 600 Kč, na dobu neurčitou, pro pro Společenství vlastníků Krásná Studánka čp. 190,
IČ 254 95 356, se sídlem Stavební 190, 460 01 Liberec XXXI – Krásná Studánka,

3. pacht části pozemku p. č. 1013/2 – díl C, o výměře 600 m2, k. ú. Krásná Studánka, za roční
pachtovné 6 000 Kč, na dobu neurčitou, pro pro Společenství vlastníků Krásná Studánka čp. 191,
IČ 254 97 448, se sídlem Stavební 191, 460 01 Liberec XXXI – Krásná Studánka,

a ukládá
zajistit zpracování a uzavření pachtovních smluv.
P: Schejbal Jaroslav, Bc. - vedoucí odboru majetkové správy
T: 31. 5. 2018
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USNESENÍ Č. 335/2018
Majetkoprávní operace - výpůjčka pozemku
Stručný obsah: Společenství vlastníků Krásná Studánka žádá o výpůjčku části pozemku za
účelem údržby a sekání trávy.
Rada města po projednání

schvaluje
výpůjčku části pozemku p. č. 1013/2, o výměře 2 085 m2, k. ú. Krásná Studánka, za účelem údržby
a sekání trávy, a to bezplatně, na dobu neurčitou, pro Společenství vlastníků Krásná Studánka
čp. 190, IČ 254 95 356, se sídlem Stavební 190, 460 01 Liberec XXXI – Krásná Studánka,

a ukládá
zajistit zpracování a uzavření smlouvy o výpůjčce.
P: Schejbal Jaroslav, Bc. - vedoucí odboru majetkové správy
T: 31. 5. 2018

USNESENÍ Č. 336/2018
Majetkoprávní operace - pronájem pozemků
Stručný obsah: Celkem se jedná o 2 případy žádostí o pronájem pozemků:
V prvém případě se jedná o žádost na pronájem části pozemku na Sokolovském náměstí
z důvodu vybudování a provozování trvalé předzahrádky na celodřevěné konstrukci fyzickou
osobou. Roční nájemné by činilo celkem 18 750 Kč.
Ve druhém případě se jedná o projednání žádosti o pronájem pozemků pro společnost
Vavřincův vrch, s. r. o. za účelem vybudování parkovacích ploch pro objekt AVICENA ve
Frýdlantské ulici, Liberec. Roční nájemné by činilo 342 000 Kč.
Rada města po projednání

schvaluje
1. pronájem části pozemku p. č. 5989, o výměře 50 m2, k. ú. Liberec, za účelem vybudování
a provozování trvalé předzahrádky, na dobu neurčitou, za roční nájemné ve výši 18 750 Kč
a každoroční zvýšení nájemného podle růstu indexu cen v závislosti na růstu inflace pro: David
Stárek, IČ: 873 463 89, se sídlem nám. Sokolovské 307/6, 460 01 Liberec II – Nové Město,

2. záměr pronájmu části pozemku p. č. 1919/1, o výměře 333 m2, p. č. 1919/4, o výměře 29 m2, části

p. č. 1920/1, o výměře 79 m2, p. č. 1920/2, o výměře 70 m2, části p. č. 1922/1, o výměře 54 m2, p. č.
1922/2, o výměře 19 m2, p. č. 1922/3, o výměře 16 m2, p. č. 1942, o výměře 574 m2, p. č. 1943/1,
o výměře 348 m2, části p. č. 1943/2, o výměře 492 m2, p. č. 1943/3, o výměře 20 m2, p. č. 1943/4,
o výměře 29 m2, části p. č. 1944, o výměře 217 m2, celková výměra pronájmu činí 2 280 m2, vše
v k. ú. Liberec, za účelem vybudování parkovacích ploch, na dobu neurčitou, za roční nájemné
342 000 Kč a každoroční zvýšení nájemného podle růstu indexu cen v závislosti na růstu inflace pro
společnost Vavřincův vrch, s. r. o., IČ 287 18 968, se sídlem Dr. Milady Horákové 413/9a, 460 01
Liberec IV – Perštýn,

a ukládá
1. informovat žadatele o výsledku jednání Rady města Liberec,
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P: Schejbal Jaroslav, Bc. - vedoucí odboru majetkové správy
T: 31. 3. 2018
2. připravit nájemní smlouvu k záměru pronájmu včetně technických podmínek.
P: Schejbal Jaroslav, Bc. - vedoucí odboru majetkové správy
T: 31. 3. 2018

USNESENÍ Č. 337/2018
Majetkoprávní operace - služebnosti
Stručný obsah: Služebnosti se zřizují na základě NOZ ve prospěch žadatelů.
Rada města po projednání

schvaluje
1. zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo uložení vodo-vodní,

kanalizační a plynovodní přípojky, včetně příslušenství, vstup a vjezd pro provozování a udržování
na pozemku p. č. 5898/1, k. ú. Liberec, ve prospěch pozemku p. č. 3623/3, k. ú. Liberec, jehož
vlastníkem je v současné době: Development DBD, s. r. o., Senovážné náměstí 978/23, Nové
Město, 110 00 Praha 1, IČ: 284 70 133. Předpokládaná cena za zřízení služebnosti činí 30 000 Kč,
ke které bude připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši. Konečná cena za zřízení
služebnosti inženýrské sítě bude stanovena na základě faktického umístění inženýrské sítě a bude
vypočítána dle platného interního předpisu. Věcné břemeno služebnosti bude zřízeno na dobu
životnosti inženýrské sítě, tj. na dobu, po kterou je inženýrská síť schopna plnit svoji funkci jako
celek,

2. zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo umístění, zřízení,

provozování, opravy, údržby, úpravy, obnovy a výměny součásti distribuční soustavy (uložení
podzemní kabelové přípojky NN - kabelová smyčka NN), vstup a vjezd pro provoz a údržbu na
pozemku p. č. 649/4, k. ú. Dolní Hanychov, pro ČEZ Distribuce, a. s., Děčín 4, Teplická 874/8,
IČ: 247 29 035. Předpokládaná cena za zřízení služebnosti činí 13 000 Kč, ke které bude připočítána
daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši. Konečná cena za zřízení služebnosti inženýrské sítě
bude stanovena na základě faktického umístění inženýrské sítě a bude vypočítána dle platného
interního předpisu. Věcné břemeno služebnosti bude zřízeno na dobu životnosti inženýrské sítě,
tj. na dobu, po kterou je inženýrská síť schopna plnit svoji funkci jako celek,

3. zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo uložení STL

plynovodní přípojky, včetně příslušenství, vstup a vjezd pro provozování a udržování na pozemku
p. č. 661/1, k. ú. Dolní Hanychov, ve prospěch pozemků p. č. 509 a p. č. 510, k. ú. Dolní Hanychov,
jejichž vlastníky jsou v současné době: [osobní údaj odstraněn]. Předpokládaná cena za zřízení
služebnosti činí 5 000 Kč, ke které bude připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši.
Konečná cena za zřízení služebnosti inženýrské sítě bude stanovena na základě faktického umístění
inženýrské sítě a bude vypočítána dle platného interního předpisu. Věcné břemeno služebnosti bude
zřízeno na dobu životnosti inženýrské sítě, tj. na dobu, po kterou je inženýrská síť schopna plnit
svoji funkci jako celek,

4. zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo umístění, zřízení,

provozování, opravy, údržby, úpravy, obnovy a výměny součásti distribuční soustavy (uložení
podzemní kabelové přípojky NN + rozpojovací skříně), vstup a vjezd pro provoz a údržbu na
pozemku p. č. 528, k. ú. Starý Harcov, pro ČEZ Distribuce, a. s., Děčín 4, Teplická 874/8,
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IČ: 247 29 035. Předpokládaná cena za zřízení služebnosti činí 10 300 Kč, ke které bude připočítána
daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši. Konečná cena za zřízení služebnosti inženýrské sítě
bude stanovena na základě faktického umístění inženýrské sítě a bude vypočítána dle platného
interního předpisu. Věcné břemeno služebnosti bude zřízeno na dobu životnosti inženýrské sítě,
tj. na dobu, po kterou je inženýrská síť schopna plnit svoji funkci jako celek,

5. zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo umístění, zřízení,

provozování, opravy, údržby, úpravy, obnovy a výměny součásti distribuční soustavy (uložení
podzemní kabelové přípojky NN), vstup a vjezd pro provoz a údržbu na pozemcích p. č. 2135/5
a p. č. 2146, k. ú. Vesec u Liberce, pro ČEZ Distribuce, a. s., Děčín 4, Teplická 874/8,
IČ: 247 29 035. Předpokládaná cena za zřízení služebnosti činí 22 500 Kč, ke které bude připočítána
daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši. Konečná cena za zřízení služebnosti inženýrské sítě
bude stanovena na základě faktického umístění inženýrské sítě a bude vypočítána dle platného
interního předpisu. Věcné břemeno služebnosti bude zřízeno na dobu životnosti inženýrské sítě,
tj. na dobu, po kterou je inženýrská síť schopna plnit svoji funkci jako celek,

6. zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo umístění, zřízení,

provozování, opravy, údržby, úpravy, obnovy a výměny součásti distribuční soustavy (uložení
zemního kabelového vedení NN), vstup a vjezd pro provoz a údržbu na pozemku p. č.468/5, k. ú.
Rochlice u Liberce, pro ČEZ Distribuce, a. s., Děčín 4, Teplická 874/8, IČ: 247 29 035 za
předpokladu uhrazení zálohy ve výši 1 200 Kč, ke které bude připočítána daň z přidané hodnoty
v platné zákonné výši. Konečná cena za zřízení služebnosti inženýrské sítě bude stanovena na
základě faktického umístění inženýrské sítě a bude vypočítána dle platného interního předpisu.
Věcné břemeno služebnosti bude zřízeno na dobu životnosti inženýrské sítě, tj. na dobu, po kterou
je inženýrská síť schopna plnit svoji funkci jako celek,

7. zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo umístění, zřízení,

provozování, opravy, údržby, úpravy, obnovy a výměny součásti distribuční soustavy (vrchní venkovní kabelové vedeni VN), vstup a vjezd pro provoz a údržbu na pozemku p. č. 612/1, k. ú.
Radčice u Krásné Studánky, pro ČEZ Distribuce, a. s., Děčín 4, Teplická 874/8, IČ: 247 29 035 za
předpokladu uhrazení zálohy ve výši 14 000 Kč, ke které bude připočítána daň z přidané hodnoty
v platné zákonné výši. Konečná cena za zřízení služebnosti inženýrské sítě bude stanovena na
základě faktického umístění inženýrské sítě a bude vypočítána dle platného interního předpisu.
Věcné břemeno služebnosti bude zřízeno na dobu životnosti inženýrské sítě, tj. na dobu, po kterou
je inženýrská síť schopna plnit svoji funkci jako celek,

8. zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo uložení vodovodního

řadu včetně 2 vodovodních přípojek, včetně příslušenství, vstup a vjezd pro provozování
a udržování na pozemcích p. č. 649/4 a p. č. 649/8, k. ú. Dolní Hanychov, ve prospěch pozemku
p. č. 557/1, k. ú. Dolní Hanychov, jehož vlastníkym jsou v současné době [osobní údaj odstraněn],
[osobní údaj odstraněn]. Předpokládaná cena za zřízení služebnosti činí 18 250 Kč, ke které bude
připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši. Konečná cena za zřízení služebnosti
inženýrské sítě bude stanovena na základě faktického umístění inženýrské sítě a bude vypočítána
dle platného interního předpisu. Věcné břemeno služebnosti bude zřízeno na dobu životnosti
inženýrské sítě, tj. na dobu, po kterou je inženýrská síť schopna plnit svoji funkci jako celek,

9. zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo uložení vodovodní

přípojky, včetně příslušenství, vstup a vjezd pro provozování a udržování na pozemku p. č. 439,
k. ú. Horní Suchá u Liberce, ve prospěch pozemku p. č. 421, k. ú. Horní Suchá u Liberce, jehož
vlastníkem je v současné době [osobní údaj odstraněn]. Předpokládaná cena za zřízení služebnosti
činí 5 000 Kč, ke které bude připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši. Konečná
cena za zřízení služebnosti inženýrské sítě bude stanovena na základě faktického umístění
inženýrské sítě a bude vypočítána dle platného interního předpisu. Věcné břemeno služebnosti bude
zřízeno na dobu životnosti inženýrské sítě, tj. na dobu, po kterou je inženýrská síť schopna plnit
svoji funkci jako celek,
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10. zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo umístění, zřízení,

provozování, opravy, údržby, úpravy, obnovy a výměny součásti distribuční soustavy (kabelové
vedení NN včetně příslušenství), vstup a vjezd pro provoz a údržbu na pozemku p. č. 392, k. ú.
Karlinky, pro ČEZ Distribuce, a. s., Děčín 4, Teplická 874/8, IČ: 24729035 za podmínky složení
zálohy ve výši 102 000 Kč, ke které bude připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši.
Konečná cena za zřízení služebnosti inženýrské sítě bude stanovena na základě faktického umístění
inženýrské sítě a bude vypočítána dle platného interního předpisu. Věcné břemeno služebnosti bude
zřízeno na dobu životnosti inženýrské sítě, tj. na dobu, po kterou je inženýrská síť schopna plnit
svoji funkci jako celek,

11. zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo umístění, zřízení,

provozování, opravy, údržby, úpravy, obnovy a výměny součásti distribuční soustavy (kabelové
vedení VN včetně příslušenství), vstup a vjezd pro provoz a údržbu na pozemcích p. č. 1599/2,
p. č. 5834 a p. č. 5833/1 k. ú. Liberec, pro ČEZ Distribuce, a. s., Děčín 4, Teplická 874/8,
IČ: 24729035 za podmínky složení zálohy ve výši 44 000 Kč, ke které bude připočítána daň
z přidané hodnoty v platné zákonné výši. Konečná cena za zřízení služebnosti inženýrské sítě bude
stanovena na základě faktického umístění inženýrské sítě a bude vypočítána dle platného interního
předpisu. Věcné břemeno služebnosti bude zřízeno na dobu životnosti inženýrské sítě, tj. na dobu,
po kterou je inženýrská síť schopna plnit svoji funkci jako celek,

12. zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo uložení plynárenského

zařízení včetně jeho součástí, příslušenství, opěrných a vytyčovacích bodů (akce: uložení STL
plynovodu a plynovodních přípojek), vstup a vjezd pro provozování a udržování na pozemcích
p. č. 1361/1, p. č. 1361/4 a p. č. 1361/13, k. ú. Růžodol I, pro GasNet, s. r. o, se sídlem Klíšská 940,
Ústí nad Labem, IČ 272 95 567 za podmínky složení zálohy ve výši 1 000 Kč, ke které bude
připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši. Konečná cena za zřízení služebnosti
inženýrské sítě bude stanovena na základě faktického umístění inženýrské sítě a bude vypočítána
dle platného interního předpisu. Věcné břemeno služebnosti bude zřízeno na dobu životnosti stavby
plynárenského zařízení, tj. na dobu, po kterou je stavba plynárenského zařízení schopna plnit svoji
funkci jako celek,

13. zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo uložení plynárenského

zařízení včetně jeho součástí, příslušenství, opěrných a vytyčovacích bodů (akce: uložení NTL
plynovodů a plynovodních přípojek), vstup a vjezd pro provozování a udržování na pozemcích
p. č. 3740, p. č. 3741, p. č. 3721/13, p. č. 5889, p. č. 5890 a p. č. 5891, k. ú. Liberec a na pozemku
p. č. 1241/1, k. ú. Rochlice u Liberce, pro GasNet, s. r. o, se sídlem Klíšská 940, Ústí nad Labem,
IČ 272 95 567 za podmínky složení zálohy ve výši 1 000 Kč, ke které bude připočítána daň
z přidané hodnoty v platné zákonné výši. Konečná cena za zřízení služebnosti inženýrské sítě bude
stanovena na základě faktického umístění inženýrské sítě a bude vypočítána dle platného interního
předpisu. Věcné břemeno služebnosti bude zřízeno na dobu životnosti stavby plynárenského
zařízení, tj. na dobu, po kterou je stavba plynárenského zařízení schopna plnit svoji funkci jako
celek,

14. zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo uložení plynárenského

zařízení včetně jeho součástí, příslušenství, opěrných a vytyčovacích bodů (akce: uložení STL
plynovodu a plynovodních přípojek), vstup a vjezd pro provozování a udržování na pozemcích
p. č. 1056/6, p. č. 1332/1, p. č. 1332/3, p. č. 1332/79, p. č. 1361/1, p. č. 1428/1, p. č. 1428/22,
p. č. 1428/23, p. č. 1428/24, p. č. 1428/25, p. č. 1428/28, p. č. 1428/29, p. č. 1428/31, p. č. 1428/36,
p. č. 1428/39, p. č. 1428/48, p. č. 1439/1 a p. č. 1451, k. ú. Růžodol I, pro GasNet, s. r. o, se sídlem
Klíšská 940, Ústí nad Labem, IČ 272 95 567 za podmínky složení zálohy ve výši 563 750 Kč, ke
které bude připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši. Konečná cena za zřízení
služebnosti inženýrské sítě bude stanovena na základě faktického umístění inženýrské sítě a bude
vypočítána dle platného interního předpisu. Věcné břemeno služebnosti bude zřízeno na dobu
životnosti stavby plynárenského zařízení, tj. na dobu, po kterou je stavba plynárenského zařízení
schopna plnit svoji funkci jako celek,
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a ukládá
zajistit zpracování a uzavření smluv ohledně jednotlivých věcných břemen dle schválených
usnesení.
P: Schejbal Jaroslav, Bc. - vedoucí odboru majetkové správy
T: 31. 5. 2018

USNESENÍ Č. 338/2018
Majetkoprávní operace - změna usnesení - služebnosti
Stručný obsah: Služebnosti se zřizují na základě NOZ ve prospěch žadatelů. Důvodem
předložení změny usnesení jsou ve všech případech úpravy z faktického uložení inženýrské sítě.
Rada města po projednání

schvaluje
1. a) zrušení usnesení Rady města Liberec č. 26/2016 - bod 3. ze dne 19. 1. 2016

b) zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo umístění, zřízení,
provozování, opravy, údržby, úpravy, obnovy a výměny součásti distribuční soustavy (podzemní
kabelová přípojka NN - kabelová smyčka), vstup a vjezd pro provozování a udržování na
pozemku p. č. 1897/1, k. ú. Starý Harcov, pro ČEZ Distribuce, a. s., Děčín 4, Teplická 874/8,
IČ: 24729035 za konečnou cenu 4 000 Kč, ke které bude připočítána daň z přidané hodnoty
v platné zákonné výši. Věcné břemeno služebnosti bude zřízeno na dobu životnosti stavby
inženýrské sítě, tj. na dobu, po kterou je inženýrská síť schopna plnit svoji funkci jako celek,

2. a) zrušení usnesení Rady města Liberec č. 26/2016 – bod 14. ze dne 19. 1. 2016

b) zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo uložení zemní
kabelové přípojky NN, včetně příslušenství, vstup a vjezd pro provozování a udržování na
pozemcích p. č. 6024 a p. č. 6026, k. ú. Liberec, ve prospěch Technické univerzity v Liberci,
Studentská 1402/2, Liberec I – Staré Město, 46117 Liberec, IČ: 46747885, za konečnou cenu
23 200 Kč, ke které bude připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši. Věcné
břemeno služebnosti bude zřízeno na dobu životnosti inženýrské sítě, tj. na dobu, po kterou je
inženýrská síť schopna plnit svoji funkci jako celek,

3. a) zrušení usnesení Rady města Liberec č. 257/2017 – bod 3. ze dne 21. – 22. 3. 2017

b) zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo
uložení plynárenského zařízení včetně jeho součástí, příslušenství, opěrných a vytyčovacích
bodů (akce: uložení plynovodní přípojky), vstup a vjezd pro provozování a udržování na
pozemku p. č. 79/1, k. ú. Vesec u Liberce, na dobu životnosti příslušné inženýrské sítě, ve
prospěch: GasNet, s. r. o, se sídlem Klíšská 940, Klíše, 40001 Ústí nad Labem, IČ 272 95 567 za
konečnou cenu 5 000 Kč, ke které bude připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši.
Věcné břemeno služebnosti bude zřízeno na dobu životnosti inženýrské sítě, tj. na dobu, po
kterou je inženýrská síť schopna plnit svoji funkci jako celek,

4. a) zrušení usnesení Rady města Liberec č. 613/2017 – bod 24. ze dne 20. 6. 2017

b) zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo
uložení plynárenského zařízení včetně jeho součástí, příslušenství, opěrných a vytyčovacích
bodů (akce: uložení STL plynovodu a plynovodních přípojek), vstup a vjezd pro provozování
a udržování na pozemcích p. č. 5863, p. č. 5936 a p. č. 5940, k. ú. Liberec, na dobu životnosti
příslušné inženýrské sítě, ve prospěch: GasNet, s. r. o, se sídlem Klíšská 940, Klíše, 40001 Ústí
nad Labem, IČ 272 95 567 za konečnou cenu 1 000 Kč, ke které bude připočítána daň z přidané
hodnoty v platné zákonné výši. Věcné břemeno služebnosti bude zřízeno na dobu životnosti
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inženýrské sítě, tj. na dobu, po kterou je inženýrská síť schopna plnit svoji funkci jako celek,

5. a) zrušení usnesení Rady města Liberec č. 731/2015 – bod 6. ze dne 15. 9. 2015

b) zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo umístění, zřízení,
provozování, opravy, údržby, úpravy, obnovy a výměny součásti distribuční soustavy (uložení
podzemního vedení VN), vstup a vjezd pro provoz a údržbu na pozemku p. č. 575/1, k. ú.
Františkov u Liberce, pro ČEZ Distribuce, a. s., Děčín 4, Teplická 874/8, IČ: 24729035, za
konečnou cenu 2 200 Kč, ke které bude připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši.
Věcné břemeno služebnosti bude zřízeno na dobu životnosti inženýrské sítě, tj. na dobu, po
kterou je inženýrská síť schopna plnit svoji funkci jako celek,

6. a) zrušení usnesení Rady města Liberec č. 360/2017 – bod 8. ze dne 18. 4. 2017

b) zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo umístění, zřízení,
provozování, opravy, údržby, úpravy, obnovy a výměny součásti distribuční soustavy (uložení
přípojky podzemního vedení NN), vstup a vjezd pro provoz a údržbu na pozemku p. č. 692/1,
k. ú. Staré Pavlovice, pro ČEZ Distribuce, a. s., Děčín 4, Teplická 874/8, IČ: 24729035, za
konečnou cenu 15 000 Kč, ke které bude připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné
výši. Věcné břemeno služebnosti bude zřízeno na dobu životnosti inženýrské sítě, tj. na dobu, po
kterou je inženýrská síť schopna plnit svoji funkci jako celek,

7. a) zrušení usnesení Rady města Liberec č. 360/2017 – bod 22. ze dne 18. 4. 2017

b) zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo umístění, zřízení,
provozování, opravy, údržby, úpravy, obnovy a výměny součásti distribuční soustavy (uložení
podzemního vedení NN), vstup a vjezd pro provoz a údržbu na pozemku p. č. 572, k. ú. Horní
Hanychov, pro ČEZ Distribuce, a. s., Děčín 4, Teplická 874/8, IČ: 24729035, za konečnou cenu
40 500 Kč, ke které bude připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši. Věcné
břemeno služebnosti bude zřízeno na dobu životnosti inženýrské sítě, tj. na dobu, po kterou je
inženýrská síť schopna plnit svoji funkci jako celek,

8. a) zrušení usnesení Rady města Liberec č. 153/2017 – bod 16. ze dne 21. 2. 2017

b) zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo uložení
komunikační sítě, včetně jejího ochranného vedení, trubek a dalších součástí, provozu
komunikační sítě a nezbytném příjezdu a přístupu pro opravy a údržbu komunikační sítě na
pozemcích p. č. 936/68, p. č. 936/75, p. č. 936/143, p. č. 974/2, p. č. 1134/4, p. č. 1586/354
a p. č. 1606/1, k. ú. Rochlice u Liberce, pro a-net Liberec, s. r. o., Hodkovická 109, Liberec
XXIII – Doubí, 46312 Liberec, IČ: 28687965, za konečnou cenu 168 200 Kč, ke které bude
připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši. Věcné břemeno služebnosti bude
zřízeno na dobu životnosti inženýrské sítě, tj. na dobu, po kterou je inženýrská síť schopna plnit
svoji funkci jako celek,

9. a) zrušení usnesení Rady města Liberec č. 123/2011/V. – bod 5. ze dne 8. 2. 2011.

b) zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo umístění, zřízení,
provozování, opravy, údržby, úpravy, obnovy a výměny součásti sdělovacího vedení (kabelové
vedení telekomunikační sítě), vstup a vjezd pro provoz a údržbu na pozemcích p. č. 5757/1,
p. č. 5757/2, p. č. 5760, p. č. 5763/1 a p. č. 5763/2, k. ú. Liberec, pro T-Mobile Czech Republic,
a. s., Tomíčkova 2144/1, Praha 4, 14900, IČ: 64949681, za konečnou cenu 88 000 Kč, ke které bude
připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši. Věcné břemeno služebnosti bude zřízeno
na dobu životnosti inženýrské sítě, tj. na dobu, po kterou je inženýrská síť schopna plnit svoji funkci
jako celek,

a ukládá
zajistit zpracování a uzavření smluv ohledně jednotlivých věcných břemen dle schválených
usnesení.
P: Schejbal Jaroslav, Bc. - vedoucí odboru majetkové správy
T: 31. 5. 2018
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USNESENÍ Č. 339/2018
Majetkoprávní operace - záměr směny pozemků - AOPK ČR
Stručný obsah: Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky (AOPK ČR), regionálního
pracoviště Liberecko, požádala o směnu částí pozemků p. č. 4035/15 a 4034/1, za části pozemků
ve vlastnictví města p. č. 5830/1, 4035/9 a 4032/2, vše v k. ú. Liberec. Důvodem žádosti je
vyřešení parkování návštěvníků pracoviště AOPK ČR.
Rada města po projednání

zrušuje
usnesení Rady města Liberec č. 200/2018 ze dne 13. 2. 2018,

souhlasí
se záměrem směny části pozemků p. č. 4035/15, o výměře cca 11 m2 a p. č. 4034/1, o výměře
cca 27 m2, výměra celkem cca 37 m2, vše v k. ú. Liberec ve vlastnictví Agentury ochrany přírody
a krajiny České republiky, IČ: 62933591, se sídlem Kaplanova 19331/1, Praha – Chodov, 148 00 za
část pozemků p. č. 4032/2, o výměře cca 15 m2, p. č. 4035/9, o výměře cca 13 m2 a p. č. 5830/1,
o výměře cca 43 m2, výměra celkem cca 71 m2, vše v k. ú. Liberec, ve vlastnictví statutární město
Liberec, IČ:00262978, nám. Dr. E. Beneše 1/1, Liberec 1 – Staré Město, PSČ 460 59 s doplatkem za
cenu dle znaleckého posudku, ke které bude připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné
výši,

a ukládá
předložit majetkoprávní operaci ke schválení zastupitelstvu města.
P: Kysela Tomáš - náměstek primátora pro technickou správu majetku města
T: 29. 3. 2018

USNESENÍ Č. 340/2018
Schválení výjimky ze směrnice č. 3RM Zadávání VZ statutárním městem Liberec
- nákup varných kotlů
Stručný obsah: Radě města je předkládán materiál popisující důvody pro realizaci nákupu dvou
varných kotlů do jídelny při Základní škole U soudu Liberec. Žádáme radu města o schválení
výjimky na pořízení tohoto vybavení a provedení nutných úprav pro připojení zařízení.
Rada města po projednání

schvaluje
1. udělení výjimky ze směrnice rady č. 3RM Zadávání veřejných zakázek statutárním městem Liberec

v souladu s odd. B, kap. 5, čl. 5.12 Všeobecná výjimka pro radu města, na „Nákup varných kotlů
pro kuchyň při ZŠ U soudu Liberec“,

2. uzavření smluvního vztahu na dodání nového zařízení, provedení nutných úprav elektroinstalace
a připojení nového zařízení společností ARDA, spol. s r. o., Londýnská 123/17, 460 01 Liberec 11,
IČ: 41329180, za cenu v celkové maximální výši 210 000 Kč bez DPH,

3. svěření nakoupeného zařízení do majetku příspěvkové organizace bezúplatným převodem, Základní
školy Liberec, U Soudu 369/8, příspěvkové organizaci, U Soudu 369/8, 460 01 Liberec 2,
IČ: 72743131,
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a ukládá
1. zajistit uzavření smluvního vztahu se společností ARDA, spol. s r. o., Londýnská 123/17, 460 01
Liberec 11, IČ: 41329180, za cenu v celkové maximální výši 210 000 Kč bez DPH,
P: Schejbal Jaroslav, Bc. - vedoucí odboru majetkové správy
T: 30. 4. 2018
2. zajistit bezúplatný převod nakoupeného zařízení do majetku příspěvkové organizace.
P: Schejbal Jaroslav, Bc. - vedoucí odboru majetkové správy
T: 31. 12. 2018

USNESENÍ Č. 341/2018
Vypsání výběrového řízení na modernizaci sportovní podlahy ZŠ Dobiášova
Stručný obsah: Předkládáme ke schválení zadávací podmínky na zakázku „ZŠ Liberec,
Dobiášova – modernizace podlahy ve sportovní hale“ pro vypsání výběrového řízení v režimu
zakázky malého rozsahu III. kategorie na realizaci modernizace podlahy sportovní haly.
Rada města po projednání

schvaluje
1. vypsání a realizaci výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu III. kategorie na
modernizace podlahy sportovní haly na základní škole Dobiášova Liberec s názvem „ZŠ Liberec,
Dobiášova – modernizace podlahy ve sportovní hale“,

2. návrh Zadávací dokumentace a návrh smlouvy o dílo na veřejnou zakázku „ZŠ Liberec, Dobiášova
– modernizace podlahy ve sportovní hale“ dle přílohy č. 1 a č. 2,

3. seznam firem pro oslovení k účasti na veřejné zakázce:

Profil Plus, s. r. o., 363 12 Dlouhý Most, č. p. 15, IČ: 43225110
XT, s. r. o., Javorová 591/24, Liberec XIV - Ruprechtice, 460 14 Liberec, IČ: 03935418
Pavel Míka – Faliko, 390 03 Tábor, Čsl. Armády 2243-44, IČ: 18325297
ROYAL TECH, s. r. o., 533 52 Pardubice, Polabiny, Fáblovka 404, IČ: 27558657
Schenk - sportovní povrchy, spol. s r. o., 616 00 Brno-Žabovřesky, Minská 132/100,
IČ: 60737085,

jmenuje
1. komisi pro otevírání obálek s nabídkami:
Petr Machatý
Štěpánka Veselská

vedoucí oddělení správy objektů a zařízení
specialista oddělení správy objektů a zařízení

náhradníky členů komise:
Jitka Pekařová
Vladimír Vavřena

specialista oddělení správy objektů a zařízení
referent oddělení správy objektů a zařízení,

2. hodnotící komisi, která je v rámci výběrového řízení pověřena i k posuzování nabídek z hlediska
splnění kvalifikačních předpokladů:
Tomáš Kysela
náměstek primátora
Bc. Jaroslav Schejbal
vedoucí odboru majetkové správy
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Petr Machatý
Vladimír Vavřena
Štěpánka Veselská

vedoucí oddělení správy objektů a zařízení
referent oddělení správy objektů a zařízení
specialista oddělení správy objektů a zařízení

a náhradníky členů komise:
PhDr. Ivan Langr
Jitka Pekařová
Miroslav Hozák
Dušan Kopecký
Jiří Ronec

náměstek primátora
specialista oddělení správy objektů a zařízení
referent oddělení správy objektů a zařízení
referent oddělení správy objektů a zařízení
specialista oddělení správy objektů a zařízení,

a ukládá
zajistit vypsání a realizaci výběrového řízení a výsledek a vyhodnocení výběrového řízení předložit
radě města ke schválení.
P: Schejbal Jaroslav, Bc. - vedoucí odboru majetkové správy
T: 19. 6. 2018

USNESENÍ Č. 342/2018
Zrušení zadávacího řízení na zakázku "Stavební úpravy sociálních zařízení
Česká 617"
Stručný obsah: V souladu s usnesením rady města č. 139/2018 předkládáme radě města
informace o výsledku zadávacího řízení. Ve lhůtě pro podání nabídek nebyla předložena
nabídka žádného uchazeče. V této souvislosti předkládáme podklady ke zrušení zadávacího
řízení na veřejnou zakázku „Stavební úpravy sociálních zařízení Česká 617“. Po schválení
upravených zadávacích podmínek budou radě města předloženy nové zadávací podmínky.
Rada města po projednání

zrušuje
zadávací řízení na zakázku „Stavební úpravy sociálních zařízení Česká 617“ z důvodu, že ve lhůtě
pro podání nabídek nebyla předložena nabídka žádného uchazeče,

a ukládá
zajistit zveřejnění rozhodnutí zadavatele o zrušení zadávacího řízení na portálu zadavatele, dle
přílohy č. 1.
P: Schejbal Jaroslav, Bc. - vedoucí odboru majetkové správy
T: 4. 4. 2018

USNESENÍ Č. 343/2018
Zrušení zadávacího řízení na zakázku "Stavební úpravy sociálních zařízení Nad
Sokolovnou 616"
Stručný obsah: V souladu s usnesením rady města č. 140/2018 předkládáme radě města
informace o výsledku zadávacího řízení. Ve lhůtě pro podání nabídek nebyla předložena
23

nabídka žádného uchazeče. V této souvislosti předkládáme podklady ke zrušení zadávacího
řízení na veřejnou zakázku „Stavební úpravy sociálních zařízení Nad Sokolovnou 616“. Po
schválení upravených zadávacích podmínek budou radě města předloženy nové zadávací
podmínky.
Rada města po projednání

zrušuje
zadávací řízení na zakázku „Stavební úpravy sociálních zařízení Nad Sokolovnou 616“ z důvodu, že
ve lhůtě pro podání nabídek nebyla předložena nabídka žádného uchazeče,

a ukládá
zajistit zveřejnění rozhodnutí zadavatele o zrušení zadávacího řízení na portálu zadavatele, dle
přílohy č. 1.
P: Schejbal Jaroslav, Bc. - vedoucí odboru majetkové správy
T: 4. 4. 2018

USNESENÍ Č. 344/2018
Zrušení usnesení RM č. 210/2018 Schválení výsledku zadávacího řízení
Stručný obsah: Radě města byl na jejím řádném čtvrtém jednání předložen materiál ke
schválení výsledku zadávacího řízení „Dodávka a montáž konvektomatů s příslušenstvím do pěti
MŠ v Liberci“. Před podpisem smlouvy byly na výzvu zadavatele předložen dokument
s technickými parametry nabízeného zboží. Z výčtu ukazatelů vyplývá, že výrobky nesplňují
požadované parametry v plném rozsahu. Je třeba zrušit výsledek zadávacího řízení a opětovně
svolat hodnotící komisi.
Rada města po projednání

zrušuje
usnesení 210/2018 Rady města Liberec z důvodu nesplnění technických parametrů výrobků ze
strany vybraného dodavatele zboží,

a ukládá
zajistit zveřejnění revokace usnesení na portálu zadavatele a činit další kroky vedoucí k výběru
nejvhodnější nabídky a výsledek a vyhodnocení výběrového řízení předložit radě města ke
schválení.
P: Schejbal Jaroslav, Bc. - vedoucí odboru majetkové správy
T: 9. 5. 2018

USNESENÍ Č. 345/2018
Návrh správní rady Fondu vzdělávání na přidělení dotací z dílčího Dotačního
fondu SML pro rok 2018
Stručný obsah: Předkládaný materiál doporučuje ke schválení návrh správní rady na přidělení
dotací z dílčího Fondu vzdělávání Dotačního fondu SML v rámci vyhlášení 4 programů
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k předkládání žádostí o dotace na rok 2018 v celkové výši 980 000 Kč. Zároveň byla
přepracována veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z Fondu vzdělávání tak, aby byla
v souladu s novými pravidly platnými od 21. 9. 2017.
Rada města po projednání

souhlasí
1. s upravenou veřejnoprávní smlouvou o poskytnutí dotace z Fondu vzdělávání uvedenou v příloze
č. 9,

2. v souladu s bodem 5.12 Statutu Dotačního fondu s přesunem alokovaných prostředků mezi

jednotlivými programy následujícím způsobem: částku 280 000 Kč převést z programu
3.2 Komunitní činnost přispívající rozvoji místních iniciativ do programu 3.1 Volnočasové aktivity
s jasným vzdělávacím dopadem na cílovou skupinu,

3. s návrhem správní rady na přidělení dotací z dílčího Fondu vzdělávání Dotačního fondu SML pro
rok 2018 takto:

1. v rámci vyhlášení programu 3.1 Program Volnočasové aktivity s jasným vzdělávacím
dopadem na cílovou skupinu
a) poskytnutí dotací v celkové výši 680 000 Kč žadatelům jmenovitě uvedeným v příloze č. 1,
b) uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace s žadateli jmenovitě uvedenými
v příloze č. 1 podle upravené vzorové veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z Fondu
vzdělávání uvedené v příloze č. 9,
c) neposkytnutí dotací žadatelům jmenovitě uvedeným v příloze č. 2,
2. v rámci vyhlášení programu 3.2 Komunitní činnost přispívající rozvoji místních iniciativ
a) poskytnutí dotací v celkové výši 98 000 Kč žadatelům jmenovitě uvedeným v příloze č. 3,
b) uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace s žadateli jmenovitě uvedenými
v příloze č. 3 podle upravené vzorové veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z Fondu
vzdělávání uvedené v příloze č. 9,
c) neposkytnutí dotací žadatelům jmenovitě uvedeným v příloze č. 4,
3. v rámci vyhlášení programu 3.3 Další vzdělávání a celoživotní učení
a) poskytnutí dotací v celkové výši 124 000 Kč žadatelům jmenovitě uvedeným v příloze č. 5,
b) uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace s žadateli jmenovitě uvedenými
v příloze č. 5 podle upravené vzorové veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z Fondu
vzdělávání uvedené v příloze č. 9,
c) neposkytnutí dotací žadatelům jmenovitě uvedeným v příloze č. 6,
4. v rámci vyhlášení programu 3.4 Soutěže a časopisy
a) poskytnutí dotace v celkové výši 78 000 Kč žadatelům jmenovitě uvedeným v příloze č. 7,
b) uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace s žadateli jmenovitě uvedenými
v příloze č. 7 podle upravené vzorové veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z Fondu
vzdělávání uvedené v příloze č. 9,
c) neposkytnutí dotace žadateli jmenovitě uvedenému v příloze č. 8,

a ukládá
předložit návrh správní rady Fondu vzdělávání na přidělení dotací z dílčího Fondu vzdělávání
Dotačního fondu SML pro rok 2018 zastupitelstvu města.
P: Langr Ivan, PhDr., Mgr. - náměstek primátora pro školství, sociální věci a kulturu
T: 29. 3. 2018
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USNESENÍ Č. 346/2018
Návrh správní rady na přidělení dotací z dílčího Fondu zdraví a prevence
Dotačního fondu SML pro rok 2018
Stručný obsah: Předkládaný materiál doporučuje ke schválení návrh správní rady na přidělení
dotací z dílčího Fondu zdraví a prevence Dotačního fondu SML v rámci vyhlášení 4 programů
k předkládání žádostí o dotace na rok 2018 v celkové výši 1 551 700 Kč. Zároveň byla
přepracována veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z Fondu zdraví a prevence tak, aby
byla v souladu s novými pravidly platnými od 21. 9. 2017.
Rada města po projednání

souhlasí
1. s upravenou veřejnoprávní smlouvou o poskytnutí dotace z Fondu zdraví a prevence uvedenou
v příloze č. 9,

2. v souladu s bodem 5.12 Statutu Dotačního fondu s přesunem alokovaných prostředků mezi

jednotlivými programy následujícím způsobem:
a) částku 25 000 Kč převést z programu 4.2 Program Primární prevence rizikových jevů do
programu 4.1 Prevence civilizačních chorob a podpora aktivit zdravého životního stylu,
b) částku 131 000 Kč převést z programu 4.3 Program Prevence sociálního vyloučení a podpora
začleňování do programu 4.1 Prevence civilizačních chorob a podpora aktivit zdravého životního
stylu,
c) částku 48 000 Kč převést z programu 4.4 Program prevence kriminality a bezpečnost silniční
dopravy do programu 4.1 Prevence civilizačních chorob a podpora aktivit zdravého životního stylu,
d) nevyčerpané prostředky roku 2017 ve výši 51 700 Kč použít na financování projektů programu
4.1 Prevence civilizačních chorob a podpora aktivit zdravého životního stylu,

3. s návrhem správní rady na přidělení dotací z dílčího Fondu zdraví a prevence Dotačního fondu SML
pro rok 2018 takto:

1. v rámci vyhlášení programu 4.1 Prevence civilizačních chorob a podpora aktivit zdravého
životního stylu
a) poskytnutí dotací v celkové výši 955 700 Kč žadatelům jmenovitě uvedeným v příloze č. 1,
b) uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace s žadateli jmenovitě uvedenými
v příloze č. 1 podle upravené vzorové veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z Fondu
zdraví a prevence uvedené v příloze č. 9,
c) neposkytnutí dotací žadatelům jmenovitě uvedeným v příloze č. 2,
2. v rámci vyhlášení programu 4.2 Primární prevence rizikových jevů
a) poskytnutí dotací v celkové výši 125 000 Kč žadatelům jmenovitě uvedeným v příloze č. 3,
b) uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace s žadateli jmenovitě uvedenými
v příloze č. 3 podle upravené vzorové veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z Fondu
zdraví a prevence uvedené v příloze č. 9,
c) neposkytnutí dotací žadatelům jmenovitě uvedeným v příloze č. 4,
3. v rámci vyhlášení programu 4.3 Prevence sociálního vyloučení a podpora začleňování
a) poskytnutí dotací v celkové výši 469 000 Kč žadatelům jmenovitě uvedeným v příloze č. 5,
b) uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace s žadateli jmenovitě uvedenými
v příloze č. 5 podle upravené vzorové veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z Fondu
zdraví a prevence uvedené v příloze č. 9,
c) neposkytnutí dotací žadatelům jmenovitě uvedeným v příloze č. 6,
4. v rámci vyhlášení programu 4.4 Prevence kriminality a bezpečnost silniční dopravy
a) poskytnutí dotace v celkové výši 2 000 Kč žadateli jmenovitě uvedenému v příloze č. 7,
b) uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace s žadatelem jmenovitě uvedeném
v příloze č. 7 podle upravené vzorové veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z Fondu
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zdraví a prevence uvedené v příloze č. 9,
c) neposkytnutí dotace žadateli jmenovitě uvedenému v příloze č. 8,

a ukládá
předložit návrh správní rady na přidělení dotací z dílčího Fondu zdraví a prevence Dotačního fondu
SML pro rok 2018 zastupitelstvu města.
P: Langr Ivan, PhDr., Mgr. - náměstek primátora pro školství, sociální věci a kulturu
T: 29. 3. 2018

USNESENÍ Č. 347/2018
Smlouvy o závazku veřejné služby a o podmínkách poskytnutí vyrovnávací
platby pro příspěvkové organizace SML v oblasti kultury, zdravotních
a sociálních služeb pro období 2018 - 2021
Stručný obsah: Usnesením ZM č. 166/2016 ze dne 23. června 2016 byly pověřeny příspěvkové
organizace SML v oblasti kultury, zdravotních a sociálních služeb k poskytování služeb
obecného hospodářského zájmu pro roky 2016 - 2017. Vzhledem k tomu, že platnost pověření
a jejich dodatků skončila, je nezbytné pověřit příspěvkové organizace na další období. Smlouvy
o závazku veřejné služby a o podmínkách poskytnutí vyrovnávací platby se uzavírají v souladu
s pravidly EU pro poskytování veřejné podpory.
Rada města po projednání

souhlasí
se smlouvami o závazku veřejné služby a o podmínkách poskytnutí vyrovnávací platby dle příloh
1 – 6 pro následující příspěvkové organizace města v oblasti kultury, zdravotních a sociálních
služeb:
Botanická zahrada Liberec, příspěvková organizace
Zoologická zahrada Liberec, příspěvková organizace
Divadlo F. X. Šaldy Liberec, příspěvková organizace
Naivní divadlo Liberec, příspěvková organizace
Komunitní středisko KONTAKT Liberec, příspěvková organizace
Centrum zdravotní a sociální péče Liberec, příspěvková organizace,

a ukládá
předložit materiál zastupitelstvu města ke schválení.
P: Langr Ivan, PhDr., Mgr. - náměstek primátora pro školství, sociální věci a kulturu
T: 29. 3. 2018

USNESENÍ Č. 348/2018
Poskytnutí dotace neziskové organizaci Centrum Protěž, z. ú.
Stručný obsah: Nezisková organizace Centrum Protěž, z. ú. podala žádost o poskytnutí
individuální dotace na službu Asistovaný kontakt pro děti ohrožené konfliktem rodičů.
Individuální dotace ve výši 100 000 Kč je účelově vázána na úhradu provozních nákladů
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spojených s poskytováním služby v roce 2018. Důvodem podání žádosti je zajištění provozu
jedinečné služby na území města Liberec.
Rada města po projednání

souhlasí
1. s poskytnutím dotace ve výši 100 000 Kč neziskové organizaci Centrum Protěž, z. ú., IČ 05259266,
se sídlem Palachova 504/7, Liberec 1, na úhradu nákladů spojených s poskytováním služby
Asistovaný kontakt pro děti ohrožené konfliktem rodičů,

2. s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec
s organizací Centrum Protěž, z. ú. dle přílohy č. 2,

a ukládá
předložit materiál ke schválení do Zastupitelstva města Liberec.
P: Langr Ivan, PhDr., Mgr. - náměstek primátora pro školství, sociální věci a kulturu
T: 29. 3. 2018

USNESENÍ Č. 349/2018
Poskytnutí individuální dotace pro Centrum LIRA, z. ú. na provozní náklady na
rok 2018
Stručný obsah: Nezisková organizace Centrum LIRA, z. ú. podala žádost o poskytnutí
individuální dotace z rozpočtu SML na sociální službu Raná péče a Sociálně aktivizační službu
pro rodiny s dětmi s poruchou autistického spektra ve výši 1 000 000 Kč na úhradu provozních
a osobních nákladů spojených s poskytováním služby v roce 2018. Důvodem podání žádosti je
zajištění jedinečné služby na území města Liberec.
Rada města po projednání

souhlasí
1. s poskytnutím dotace ve výši 1 000 000 Kč pro Centrum LIRA, z. ú. na úhradu provozních nákladů

spojených s poskytováním služby dle § 54 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění
pozdějších předpisů, Raná péče, identifikátor služby 3959325 a dle § 65 zákona o sociálních
službách, Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi s poruchou autistického spektra,
identifikátor služby 4823957,

2. s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec

s neziskovou organizací Centrum LIRA, z. ú., IČ 28731191, se sídlem Matoušova 406/20, Liberec,
dle přílohy č. 2,

a ukládá
předložit materiál ke schválení Zastupitelstvu města Liberec.
P: Langr Ivan, PhDr., Mgr. - náměstek primátora pro školství, sociální věci a kulturu
T: 29. 3. 2018
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USNESENÍ Č. 350/2018
Prodloužení nájmů a přidělení bytů ve vlastnictví SML
Stručný obsah: Obsahem materiálu je přidělení bytů ve vlastnictví statutárního města Liberec
na základě žádostí o poskytnutí nájmu bytu, prodloužení smluv u bytů určených organizacím
a prodloužení nájmu bytu pro příjmově vymezené osoby
Rada města po projednání

schvaluje
1. přidělení bytů zvláštního určení v Domě s pečovatelskou službou

[osobní údaj odstraněn] - byt č. 17, o velikosti 1+0, Burianova 969, Liberec 6,
[osobní údaj odstraněn] - byt č. 51, o velikosti 1+0, Burianova 969, Liberec 6,
[osobní údaj odstraněn] - byt č. 19, o velikosti 1+0, Borový vrch 1031, Liberec 14,
[osobní údaj odstraněn] - byt č. 18, o velikosti 1+0, Burianova 1070, Liberec 6,
[osobní údaj odstraněn] - byt č. 43, o velikosti 1+0, Burianova 1070, Liberec 6,
[osobní údaj odstraněn] - byt č. 52, o velikosti 1+0, Burianova 1071, Liberec 6,
[osobní údaj odstraněn] - byt č. 301, o velikosti 2+kk, Krejčího 1172, Liberec 6,
[osobní údaj odstraněn] - byt č. 603, o velikosti 1+kk, Krejčího 1173, Liberec 6,
[osobní údaj odstraněn] - byt č. 303, o velikosti 1+kk, Krejčího 1174, Liberec 6,
náhradnice pro byty o velikosti 1+0 a 1+kk - [osobní údaj odstraněn] a [osobní údaj odstraněn],
náhradníci pro byt č. 301, Krejčího 1172 - [osobní údaj odstraněn] a [osobní údaj odstraněn],

2. prodloužení nájmu bytů určených organizaci

[osobní údaj odstraněn] - byt č. 208, o velikosti 1+1, U Sila 1201, Liberec 30,
[osobní údaj odstraněn] - byt č. 308, o velikosti 1+1, U Sila 1203, Liberec 30,
[osobní údaj odstraněn] - byt č. 209, o velikosti 1+1, U Sila 1204, Liberec 30,
[osobní údaj odstraněn] - byt č. 308, o velikosti 1+1, U Sila 1204, Liberec 30,
[osobní údaj odstraněn] - byt č. 406, o velikosti 1+1, U Sila 1204, Liberec 30,

3. prodloužení nájmu bytu pro příjmově vymezené osoby

[osobní údaj odstraněn], o velikosti 2+kk, Krejčího 1177, Liberec 6,

4. přidělení bytů v domě s věcně usměrňovaným nájemným
[osobní údaj odstraněn] - byt č. 310, o velikosti 1+1, U Sila 1201, Liberec 30,
náhradník: [osobní údaj odstraněn],
[osobní údaj odstraněn] - byt č. 308, o velikosti 1+1, U Sila 1202, Liberec 30,
náhradník: [osobní údaj odstraněn],

5. přidělení bytu pro příjmově vymezené osoby

[osobní údaj odstraněn] - byt č. 305, o velikosti 1+kk, Krejčího 1175, Liberec 6,
náhradník: [osobní údaj odstraněn],

6. přidělení bytů sociálních standardního typu

[osobní údaj odstraněn] - byt č. 6, o velikosti 1+1, Vrchlického 785, Liberec 14,
náhradník: [osobní údaj odstraněn],
[osobní údaj odstraněn] - byt č. 15, o velikosti 1+1, Na Valech 786, Liberec 14,
náhradník: [osobní údaj odstraněn],

7. přidělení bytu startovacího

[osobní údaj odstraněn] - byt č. 24, o velikosti 2+kk, Krajní 1580, Liberec 30,
náhradník: [osobní údaj odstraněn],
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ukládá
1. uzavřít nájemní smlouvy k bytům zvláštního určení v Domě s pečovatelskou službou (dále jen DPS)
s [osobní údaj odstraněn], náhradnice pro byty o velikosti 1+0 a 1+kk - [osobní údaj odstraněn]
a [osobní údaj odstraněn], náhradníci pro byt č. 301, Krejčího 1172 - [osobní údaj odstraněn]
a [osobní údaj odstraněn],
P: Kalous Pavel, Mgr. - vedoucí odboru školství a sociálních věcí
T: 30. 4. 2018
2. vydat pokyny k sepsání dodatků na prodloužení nájemních smluv s [osobní údaj odstraněn] na
dobu neurčitou,
P: Kalous Pavel, Mgr. - vedoucí odboru školství a sociálních věcí
T: 30. 4.2018
3. uzavřít dodatek o prodloužení nájmu k nájemní smlouvě s [osobní údaj odstraněn] do 30. 4. 2018,

4.

5.

6.

7.

P: Kalous Pavel, Mgr. - vedoucí odboru školství a sociálních věcí
T: 30. 4. 2018
vydat pokyny k sepsání nájemní smlouvy na byty v domě s věcně usměrňovaným nájemným
s [osobní údaj odstraněn], náhradník: [osobní údaj odstraněn], [osobní údaj odstraněn]
a [osobní údaj odstraněn], náhradník: [osobní údaj odstraněn],
P: Kalous Pavel, Mgr. - vedoucí odboru školství a sociálních věcí
T: 30. 4. 2018
uzavřít nájemní smlouvu k bytu pro příjmově vymezené osoby s [osobní údaj odstraněn],
náhradník: [osobní údaj odstraněn],
P: Kalous Pavel, Mgr. - vedoucí odboru školství a sociálních věcí
T: 30. 4. 2018
uzavřít nájemní smlouvy k bytům sociálním standardního typu na dobu určitou 6 měsíců s možností
prodloužení s [osobní údaj odstraněn], náhradník: [osobní údaj odstraněn] a [osobní údaj
odstraněn], náhradník: [osobní údaj odstraněn],
P: Kalous Pavel, Mgr. - vedoucí odboru školství a sociálních věcí
T: 30. 4. 2018
uzavřít nájemní smlouvu ke startovacímu bytu s [osobní údaj odstraněn], náhradník: [osobní údaj
odstraněn],
P: Kalous Pavel, Mgr. - vedoucí odboru školství a sociálních věcí
T: 30. 4. 2018

USNESENÍ Č. 351/2018
Přidělení náhradních bytů ve vlastnictví SML - projekt sociálního bydlení
Stručný obsah: Obsahem materiálu je přidělení náhradních bytů ve vlastnictví statutárního
města Liberec na základě žádostí o poskytnutí nájmu bytu. Důvodem je rekonstrukce domů
v rámci Projektu sociálního bydlení v návaznosti na dotační výzvu č. 61 z IROP, vyhlášenou
Ministerstvem pro místní rozvoj ČR.
Rada města po projednání

schvaluje
1. přidělení náhradního sociálního bytu standardního typu
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[osobní údaj odstraněn] - byt č. 1, o velikosti 2+1, Kubelíkova 77, Liberec 9,

2. přidělení náhradního bytu pro příjmově vymezené osoby

[osobní údaj odstraněn] - byt č. 102, o velikosti 2+kk, Krejčího 1178, Liberec 6,

a ukládá
1. uzavřít nájemní smlouvu k bytu sociálnímu standardního typu s [osobní údaj odstraněn],
P: Kalous Pavel, Mgr. - vedoucí odboru školství a sociálních věcí
T: 30. 4. 2018
2. uzavřít nájemní smlouvu k bytu pro příjmově vymezené osoby na dobu neurčitou s [osobní údaj
odstraněn].
P: Kalous Pavel, Mgr. - vedoucí odboru školství a sociálních věcí
T: 30. 4. 2018

USNESENÍ Č. 352/2018
Souhlas se zapojením škol a školských zařízení zřizovaných SML do projektu
financovaného z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
Stručný obsah: MŠMT vyhlásilo dne 28. února 2018 výzvu č. 02_18_063 Šablony II (výzva je
určena pro území mimo hlavní město Praha). Cílem projektu je podpora nových metod ve
výuce, rozvoj spolupráce s rodiči a veřejností a také propojení teoretické výuky s praxí, zapojení
odborníků do výuky. Podpora bude poskytována mateřským a základním školám, základní
umělecké škole a školským zařízením pro zájmové vzdělávání zřizovaným SML prostřednictvím
zálohové platby. Míra spolufinancování z vlastních zdrojů žadatele je stanovena na 0 %
celkových způsobilých výdajů projektu. Výše finanční podpory závisí na počtu dětí/žáků školy.
Rada města po projednání

souhlasí
s účastí mateřských a základních škol, základní umělecké školy a školských zařízení pro zájmové
vzdělávání zřizovaných SML v projektu financovaném z Operačního programu Výzkum, vývoj
a vzdělávání (výzva č. 02_18_063),

a ukládá
na základě podaných žádostí informovat ředitele příspěvkových organizací o usnesení rady města.
P: Kalous Pavel, Mgr. - vedoucí odboru školství a sociálních věcí
T: 31. 8. 2021

USNESENÍ Č. 353/2018
Návrhy platů ředitelů základních a mateřských škol
Stručný obsah: Podle započitatelné praxe vzniká nárok na postup do vyššího platového stupně
ředitelce ZŠ, Liberec, Oblačná 101/15, p. o. od března 2018; ředitelce MŠ "Pramínek", Liberec,
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Březinova 389/8, p. o. od května 2018; ředitelce MŠ "Rosnička", Liberec, Školní vršek 503/3,
p. o. od července 2018.
Rada města po projednání

schvaluje
plat a jeho složky těmto ředitelům škol:
ředitelce Základní školy, Liberec, Oblačná 101/15, příspěvková organizace, IČ: 46744908;
s účinností od 1. března 2018, dle přílohy,
ředitelce Mateřské školy "Pramínek", Liberec, Březinova 389/8, příspěvková organizace,
IČ: 72742666; s účinností od 1. května 2018, dle přílohy,
ředitelce Mateřské školy "Rosnička", Liberec, Školní vršek 503/3, příspěvková organizace,
IČ: 72741783; s účinností od 1. července 2018, dle přílohy,

a ukládá
informovat o rozhodnutí rady města ředitele dotčených škol.
P: Kalous Pavel, Mgr. - vedoucí odboru školství a sociálních věcí
T: 30. 3. 2018

USNESENÍ Č. 354/2018
Vyhlášení konkursního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky
Mateřské školy "Sluníčko", Liberec, Bezová 274/1, příspěvkové organizace
Stručný obsah: Na základě oznámení o ukončení působení ve funkci ředitelky mateřské školy
předkládá odbor školství a sociálních věcí radě města ke schválení vyhlášení konkursního řízení
na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky Mateřské školy "Sluníčko", Liberec,
Bezová 274/1, příspěvkové organizace
Rada města po projednání

schvaluje
vyhlášení konkursního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky Mateřské školy
„Sluníčko“, Liberec, Bezová 274/1, příspěvkové organizace,

jmenuje
konkursní komisi pro konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky mateřské školy:
Mateřská škola „Sluníčko“, Liberec, Bezová 274/1, příspěvkové organizace
Zástupce určený zřizovatelem - předseda
PhDr. Mgr. Ivan Langr
Zástupce určený zřizovatelem
Mgr. Pavel Kalous
Zástupce krajského úřadu
JUDr. Helena Vašková
Odborník v oblasti státní správy
PaedDr. Kamila Podrápská, PhD.
Zástupce pracovníků příspěvkové organizace
Simona Francová
Zástupce České školní inspekce
PaedDr. Dana Rozkovcová,

a ukládá
zajistit zveřejnění a realizaci konkursního řízení dle Vyhlášky MŠMT č. 54/2005 Sb.,
o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, na vedoucí pracovní místo
ředitele/ředitelky Mateřské školy „Sluníčko“, Liberec, Bezová 274/1, příspěvkové organizace.
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P: Kalous Pavel, Mgr. - vedoucí odboru školství a sociálních věcí
T: 31. 7. 2018

USNESENÍ Č. 355/2018
Přijetí dotace na podporu a zahájení realizace projektu "Rekultivace staré
skládky v prostoru odvalu kamenolomu Ruprechtice"
Stručný obsah: Schválení přijetí dotace na projekt "Rekultivace skládky v prostoru odvalu
kamenolomu Ruprechtice", kde jsou potvrzeny staré ekologické zátěže a mohlo by dojít ke
znečištění podzemních i povrchových vod. Součástí projektu je rovněž vybudování lesní cesty
a lesnická rekultivace celého prostoru o rozloze cca 1,6 ha. Výše přidělené dotace z Operačního
programu životní prostředí činí 43,3 mil. Kč, podíl města 3,3 mil. Kč, podíl partnera projektu –
společnosti Ligranit 7,6 mil. Kč. Projekt bude probíhat v letech 2018 – 2022.
Rada města po projednání

schvaluje
1. přijetí dotace na projekt "Rekultivace staré skládky v prostoru odvalu kamenolomu Ruprechtice"
v rámci Operačního programu životní prostředí 2014 - 2020 dle přílohy č. 1 - Registrace akce
a rozhodnutí o poskytnutí dotace ve výši max. 43 318 722,04 Kč,

2. zahájení realizace projektu "Rekultivace staré skládky v prostoru odvalu kamenolomu Ruprechtice"
dle podmínek poskytovatele dotace v rámci Operačního programu životní prostředí 2014 - 2020,

3. vlastníka projektu "Rekultivace staré skládky v prostoru odvalu kamenolomu Ruprechtice" odbor
strategického rozvoje a dotací,

4. vedoucího projektu "Rekultivace staré skládky v prostoru odvalu kamenolomu Ruprechtice"
Ing. Martina Bendu, vedoucího odboru strategického rozvoje a dotací,

a ukládá
1. zahájit potřebné kroky k realizaci projektu "Rekultivace staré skládky v prostoru odvalu

kamenolomu Ruprechtice" dle podmínek poskytovatele dotace v rámci Operačního programu
životní prostředí 2014 - 2020 a dle podmínek přílohy č. 1,
P: Benda Martin, Ing. - vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací
T: 30. 3. 2018
2. předložit zastupitelstvu města informaci o získání dotace a zahájení realizace projektu "Rekultivace
staré skládky v prostoru odvalu kamenolomu Ruprechtice".
P: Korytář Jan, Mgr. - náměstek primátora pro ekonomiku, strategický rozvoj a dotace
T: 29. 3. 2018

USNESENÍ Č. 356/2018
Vypsání ZŘ na dodavatele elektromobilů v rámci projektu "Nákup vozidel na
elektropohon a pohon CNG"
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Stručný obsah: Vypsání ZŘ na dodavatele 2 osobních elektromobilů v rámci projektu „Nákup
vozidel na elektropohon a pohon CNG“ spolufinancovaného Státním fondem životního prostředí
České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí. Veřejná zakázka bude
zadávána formou zjednodušeného podlimitního řízení s předpokládanou hodnotou 1 486 000 Kč
bez DPH.
Rada města po projednání

schvaluje
vypsání zadávacího řízení formou zjednodušeného podlimitního řízení na dodavatele dvou osobních
elektromobilů v rámci projektu „Nákup vozidel na elektropohon a pohon CNG“ a návrh výzvy
k podání nabídky a zadávací podmínky dle přílohy č. 1,

jmenuje
1. Komisi pro otevírání obálek s nabídkami ve složení:
Jmenovaní členové:
1 Ing. Martin Benda
2. Ing. Hana Kotanidisová
3. Bc. Petr Vydra

vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací
odbor strategického rozvoje a dotací
odbor kancelář tajemníka

Náhradníci:
1. Ing. Lucie Noswitz
2. Ing. Dana Vorlová
3. Bc. Jaroslav Anděl

vedoucí oddělení získávání dotací
vedoucí oddělení administrace projektů
vedoucí oddělení provozu a správy budov,

2. Hodnotící komisi, která je v rámci zadávacího řízení pověřena i k posouzení nabídek z hlediska
splnění kvalifikačních předpokladů, ve složení:
Jmenovaní členové:
1. Mgr. Jan Korytář
náměstek primátora
2. Ing. Martin Benda
vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací
3. Bc. Petr Vydra
odbor kancelář tajemníka
4. Bc. Jaroslav Anděl
vedoucí oddělení provozu a správy budov
Náhradníci:
1. Bc. Jaroslav Sopoušek
tajemníka
2. Ing. Dana Vorlová
3. Ing. Hana Kotanidisová
4. Pavel Smarž

pověřen zastupováním funkce vedoucího odboru kanceláře
vedoucí oddělení administrace projektů
odbor strategického rozvoje a dotací
odbor strategického rozvoje a dotací,

a ukládá
zajistit vypsání a vyhodnocení zadávacího řízení na dodavatele dvou osobních elektromobilů
a výsledek zadávacího řízení předložit radě města ke schválení.
P: Benda Martin, Ing. - vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací
T: 31. 5. 2018

USNESENÍ Č. 357/2018
Vypsání ZŘ na dodavatele automobilu s pohonem CNG v rámci projektu
"Nákup vozidel na elektropohon a pohon CNG"
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Stručný obsah: Vypsání ZŘ na dodavatele automobilu s pohonem CNG v rámci projektu
„Nákup vozidel na elektropohon a pohon CNG“ spolufinancovaného Státním fondem životního
prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí. Veřejná zakázka
bude zadávána formou zjednodušeného podlimitního řízení s předpokládanou hodnotou
499 000 Kč bez DPH.
Rada města po projednání

schvaluje
vypsání zadávacího řízení formou zjednodušeného podlimitního řízení na dodavatele automobilu
s pohonem CNG v rámci projektu „Nákup vozidel na elektropohon a pohon CNG“ a návrh výzvy
k podání nabídky a zadávací podmínky dle přílohy č. 1,

jmenuje
1. Komisi pro otevírání obálek s nabídkami ve složení:
Jmenovaní členové:
1 Ing. Martin Benda
2. Ing. Hana Kotanidisová
3. Bc. Petr Vydra

vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací
odbor strategického rozvoje a dotací
odbor kancelář tajemníka

Náhradníci:
1. Ing. Lucie Noswitz
2. Ing. Dana Vorlová
3. Bc. Jaroslav Anděl

vedoucí oddělení získávání dotací
vedoucí oddělení administrace projektů
vedoucí oddělení provozu a správy budov,

2. Hodnotící komisi, která je v rámci zadávacího řízení pověřena i k posouzení nabídek z hlediska
splnění kvalifikačních předpokladů, ve složení:
Jmenovaní členové:
1. Mgr. Jan Korytář
náměstek primátora
2. Ing. Martin Benda
vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací
3. Bc. Petr Vydra
odbor kancelář tajemníka
4. Bc. Jaroslav Anděl
vedoucí oddělení provozu a správy budov
Náhradníci:
1. Bc. Jaroslav Sopoušek
tajemníka
2. Ing. Lucie Noswitz
3. Ing. Hana Kotanidisová
4. Pavel Smarž

pověřen zastupováním funkce vedoucího odboru kanceláře
vedoucí oddělení získávání dotací
odbor strategického rozvoje a dotací
odbor strategického rozvoje a dotací,

a ukládá
zajistit vypsání a vyhodnocení zadávacího řízení na dodavatele automobilů s pohonem CNG
a výsledek zadávacího řízení předložit radě města ke schválení.
P: Benda Martin, Ing. - vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací
T: 31. 5. 2018

USNESENÍ Č. 358/2018
Schválení participantů jednání v Hengelo a kongresu ICRE 2018 v Hoogeveen
(RetaiLink)
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Stručný obsah: Město Liberec je od 3. 5. 2016 zapojeno do projektu "RetaiLink", který si klade
za cíl oživení maloobchodu v centru města a je financován z programu meziregionální
spolupráce URBACT III (85 % uznatelných výdajů projektu). Jednou z projektových aktivit
projektu jsou nadnárodní setkání všech partnerů. Poslední setkání je naplánováno na termín
4. 4. 2018 - 5. 4. 2018 ve městech Hengelo a Hoogeveen (Nizozemí). Navrženými participanty
setkání jsou: Ing. Lucie Noswitz, projektový a finanční manažer projektu, Ing. Lucie Hajská,
koordinátor místní podpůrné skupiny, Mgr. Jan Korytář, náměstek pro ekonomiku, strategický
rozvoj a dotace, David Eichler, maloobchodník a člen pracovní skupiny, Ing. Jana Vančatová,
členka místní podpůrné skupiny a předsedkyně Komise pro kulturu a cestovní ruch.
Rada města po projednání

schvaluje
1. účast Ing. Lucie Noswitz, projektové a finanční manažerky projektu „RetaiLink“, Ing. Lucie Hajské,
koordinátorky místní podpůrné skupiny projektu „RetaiLink“, Mgr. Jana Korytáře, náměstka pro
ekonomiku, strategický rozvoj a dotace, Davida Eichlera, maloobchodníka a člena místní podpůrné
skupiny projektu "RetaiLink" a Ing. Jany Vančatové, členky místní podpůrné skupiny projektu
"RetaiLink" a předsedkyně Komise pro kulturu a cestovní ruch, na nadnárodním setkání partnerů
projektu „RetaiLink“ ve dnech 4. - 5. dubna 2018 v nizozemských městech Hengelo a Hoogeveen,

2. uzavření Příkazní smlouvy mezi statutárním městem Liberec a členy místní podpůrné skupiny

projektu „RetaiLink“, tj. Mgr. Janem Korytářem, náměstkem pro ekonomiku, strategický rozvoj
a dotace, Davidem Eichlerem, maloobchodníkem a členem místní podpůrné skupiny „RetaiLink“
a Ing. Janou Vančatovou, členkou místní podpůrné skupiny projektu „RetaiLink“ a předsedkyní
Komise pro kulturu a cestovní ruch dle přílohy č. 3a až 3c,

3. předpokládaný rozpočet nákladů na zahraniční služební cestu do nizozemských měst Hengelo
a Hoogeveen dle přílohy č. 2,

a ukládá
1. zajistit podpis příkazní smlouvy mezi statutárním městem Liberec a členy místní podpůrné skupiny

projektu „RetaiLink“, Mgr. Janem Korytářem, Davidem Eichlerem a Ing. Janou Vančatovou dle
přílohy č. 3a až 3c,
P: Benda Martin, Ing. - vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací
T: 3. 4. 2018
2. zajistit potřebné úkony s organizací zahraniční služební cesty na nadnárodní setkání do
nizozemských měst Hengelo a Hoogeveen pro schválené participanty: Ing. Lucii Noswitz,
Ing. Lucii Hajskou, Mgr. Jana Korytáře, Davida Eichlera a Ing. Janu Vančatovou ve dnech 3. 4. 6. 4. 2018.
P: Benda Martin, Ing. - vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací
T: 3. 4. 2018

USNESENÍ Č. 359/2018
Plán zlepšování MA21 na rok 2018
Stručný obsah: Statutární město Liberec vstoupilo v roce 2013 do Národní sítě Zdravých měst
ČR. Podmínkou členství je každoročně vypracovat Plán zlepšování místní Agendy 21 a následně
vyhodnocovat jeho naplňování. Ke schválení se předkládá Plán zlepšování místní Agendy 21,
který obsahuje aktivity pro rok 2018, např. kampaně Den Země a Týden mobility, Veřejné
fórum k celkovému rozvoji města, plánovací, vzdělávací a informační aktivity směrem
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k veřejnosti i k zaměstnancům úřadu. Na vědomí je předložena Hodnotící zprávu projektu
Statutární město Liberec - Zdravé město za rok 2017.
Rada města po projednání

bere na vědomí
hodnotící zprávu Zdravého města za rok 2017 dle přílohy č. 1,

schvaluje
Plán zlepšování místní Agendy 21 na rok 2018 dle přílohy č. 2,

a ukládá
realizovat všechny potřebné kroky k naplnění Plánu zlepšování místní Agendy 21.
P: Korytář Jan, Mgr. - náměstek primátora pro ekonomiku, strategický rozvoj a dotace
T: 31. 12. 2018

USNESENÍ Č. 360/2018
Realizace II. etapy výměny oken budovy historické radnice v I. NP v celkovém
počtu 12 kusů - podání žádosti o dotaci
Stručný obsah: V rámci II. etapy výměny oken budovy historické radnice je plánována výměna
12 kusů oken za repliky a provedení 1 repase v souladu s podmínkami závazného stanoviska
odboru životního prostředí, oddělení památkové péče, čj. MML/ZPPP/Bit/246657/17SZ19929/17/5 ze dne 24. 11. 2017. Zhotovitel díla bude vybrán v rámci veřejné zakázky malého
rozsahu, předpokládaná maximální hodnota zakázky je 1 350 000 Kč bez DPH. Na financování
akce lze požádat o příspěvek Ministerstva kultury ČR v Programu regenerace městských
památkových rezervací a městských památkových zón pro rok 2018.
Rada města po projednání

schvaluje
1. realizaci II. etapy výměny oken budovy historické radnice v I. NP v celkovém počtu 12 kusů,
2. vlastníka projektu "II. etapa výměny oken historické budovy radnice" odbor strategického rozvoje
a dotací,

3. vedoucího projektu "II. etapa výměny oken historické budovy radnice" Ing. Martina Bendu,
vedoucího odboru strategického rozvoje a dotací,

4. přípravu a podání žádosti o příspěvek Ministerstva kultury ČR z Programu regenerace městských

památkových rezervací a městských památkových zón pro rok 2018 ve výši přidělené kvóty dle
Rozpisu státní finanční podpory, tj. maximálně 455 000 Kč,

a ukládá
zajistit přípravu a podání žádosti o příspěvek Ministerstva kultury ČR z Programu regenerace
městských památkových rezervací a městských památkových zón pro rok 2018 ve výši přidělené
kvóty dle Rozpisu státní finanční podpory, tj. maximálně 455 000 Kč.
P: Benda Martin, Ing. - vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací
T: 30. 3. 2018
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Vypsání zadávacího řízení na stavbu projektu IPRÚ Sociální bydlení města
Liberce
Stručný obsah: Vypsání zadávacího řízení na dodavatele stavebních prací pro 1. etapu projektu
Integrovaného plánu rozvoje území aglomerace Liberec - Jablonec nad Nisou „Sociální bydlení
města Liberce Bytový dům F“, spolufinancovaného z integrovaného regionálního operačního
programu - Sociální infrastruktura - Integrované projekty IPRÚ. Zadávací řízení na jednotlivé
bytové domy je zadávané formou otevřeného podlimitního řízení. Pro bytový dům na
ul. Žitavská 393/6 je předpokládaná celková hodnota stavebních prací ve výši 14 200 000 Kč bez
DPH.

Tento bod byl stažen z programu schůze rady města.

USNESENÍ Č. 361/2018
Přijetí dokumentu "Akční plán udržitelné energetiky a klimatu"
Stručný obsah: Statutární město Liberec přistoupilo dne 6. 2. 2016 k mezinárodnímu Paktu
starostů a primátorů. Signatáři tohoto Paktu se zavazují ke snížení emise CO2 do roku 2020
o 20 % a do roku 2030 o 40 %. V rámci naplňování podmínek tohoto členství se město zavázalo
k vypracování Akčního plánu pro udržitelnou energii a klima, který mapuje současnou
energetickou náročnost města a zároveň navrhuje účinná opatření do budoucna. Akční plán byl
realizován s dotační podporou Státního fondu životního prostředí v rámci projektu SECAP Energeticky udržitelný Liberec. Zhotovitelem byla společnost Enviros, s. r. o. Akční plán pro
udržitelnou energii a klima předkládá návrh realizovatelných opatření ke splnění závazku
snížení emisí CO2 vyplývajících ze členství v Paktu starostů a primátorů.
Rada města po projednání

souhlasí
s "Akčním plánem udržitelné energetiky a klimatu" ve znění dle přílohy č. 1,

a ukládá
předložit "Akční plán udržitelné energetiky a klimatu" ve znění dle přílohy č. 1 ke schválení
zastupitelstvu města.
P: Korytář Jan, Mgr. - náměstek primátora pro ekonomiku, strategický rozvoj a dotace
T: 29. 3. 2018

USNESENÍ Č. 362/2018
Schválení dalšího postupu k ukončenému projektu "Revitalizace vícefunkčních
hřišť při ZŠ Švermova a ZŠ Aloisina Výšina"
Stručný obsah: V rámci ukončeného projektu "Revitalizace vícefunkčních hřišť při
ZŠ Švermova a ZŠ Aloisina Výšina" podalo dne 5. 4. 2017 statutární město Liberec (dále jen
"město") k Ministerstvu financí návrh na zahájení sporného řízení v rámci smlouvy
o poskytnutí dotace s Regionální radou regionu soudržnosti Severovýchod ke korekci z roku
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2015 ve výši 5 % z výdajů spojených s veřejnou zakázkou, t. j. 707 613,50 Kč. Dne 1. 3. 2018
město obdrželo rozhodnutí MF, kterým návrh na zaplacení částky ve výši 601 471,48 Kč (85 %
ze 707 613,50 Kč) zamítá a současně žádnému z účastníků nepřiznává právo na náhradu
nákladů. Do 2 měsíců je možné napadnout rozhodnutí správní žalobou. V uvedené věci město
zastupuje advokát Mgr. Jan Dáňa se sídlem v Praze.
Rada města po projednání

schvaluje
Varianta A
podání správní žaloby proti rozhodnutí Ministerstva financí dle přílohy č. 1,

a ukládá
1. v případě varianty A

zajistit podání správní žaloby proti rozhodnutí prostřednictvím advokáta Mgr. Jana Dáni, se sídlem
Na Ořechovce 580/4, 162 00 Praha 6,
P: Benda Martin, Ing. - vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací
T: 2. 5. 2018
2. předložit zastupitelstvu města informaci o schválené variantě v rámci rozhodnutí Ministerstva
financí.
P: Korytář Jan, Mgr. - náměstek primátora pro ekonomiku, strategický rozvoj a dotace
T: 29. 3. 2018

USNESENÍ Č. 363/2018
Opakované vypsání zadávacího řízení na hasičský dopravní automobil k
projektu "4 města zachraňují přes hranice"
Stručný obsah: Rada města schválila usnesením č. 1009/2017 dne 3. 10. 2017 vypsání
opakovaného zadávacího řízení na dodavatele hasičské techniky rozděleného na dvě části 1. část dopravní automobil, 2. část velitelský automobil pro projekt "4 města zachraňují přes
hranice" (JSDH Krásná Studánka) z Programu spolupráce Česká republika - Svobodný stát
Sasko 2014 - 2020. První část veřejné zakázky (dopravní automobil) byla usnesením č. 222/2018
rady města ze dne 13. 2. 2018 zrušena, jelikož v ZŘ nezbyl žádný účastník (oba vyloučeni).
Vypsání 3. opakovaného ZŘ na dodávku dopravního automobilu zohledňuje především zvýšení
předpokládané hodnoty o 371 901 Kč bez DPH, prodloužení doby dodání o 5 měsíců a úpravu
hodnocení nabídek o technickou úroveň vozidla. Veřejná zakázka bude zadána formou
zjednodušeného podlimitního řízení s předpokládanou hodnotou 2 851 240 Kč bez DPH.
Rada města po projednání

schvaluje
vypsání opakovaného zadávacího řízení na dodavatele dopravního automobilu formou
zjednodušeného podlimitního řízení pro projekt „4 města zachraňují přes hranice“ v souladu se
zněním výzvy k podání nabídky a zadávací dokumentace dle přílohy č. 1,

jmenuje
1.

Komisi pro otevírání obálek včetně náhradníků:
1. Ing. Martin Benda
vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací
2. Ing. Hana Řepková
specialista oddělení přípravy a řízení projektů
3. Lubomír Popp
vedoucí oddělení krizového řízení
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Návrh náhradníků členů komise:
Mgr. Veronika Futóová
vedoucí oddělení přípravy a řízení projektů
Ing. Michaela Maturová koordinační, projektový a programový pracovník
Josef Hazi
velitel JSDH Krásná Studánka,

2.

Hodnotící komisi včetně náhradníků, která je pověřena i posouzením nabídek z hlediska splnění
zadávacích podmínek:
1. Mgr. Jan Korytář
náměstek primátora
2. Ing. Martin Benda
vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací
3. Ing. Hana Řepková
specialista oddělení přípravy a řízení projektů
4. Lubomír Popp
vedoucí oddělení krizového řízení
5. Josef Hazi
velitel JSDH Krásná Studánka
Návrh náhradníků členů komise:
 Tibor Batthyány
primátor města
 Mgr. Veronika Futóová
vedoucí oddělení přípravy a řízení projektů
 Ing. Michaela Maturová koordinační, projektový a programový pracovník
 Michal Prokop
referent oddělení krizového řízení
 Ing. Jaromír Mottl
velitel JSDH Hrádek nad Nisou,

a ukládá
zajistit vypsání a vyhodnocení zadávacího řízení na dodavatele dopravního automobilu a výsledek
předložit radě města ke schválení.
P: Benda Martin, Ing. - vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací
T: 9. 5. 2018

USNESENÍ Č. 364/2018
Schválení dodatku č. 1 k SoD na provedení stavebních prací projektu IPRÚ Navýšení kapacit MŠ Beruška
Stručný obsah: V rámci plnění SoD na provedení stavebních prací projektu Integrovaného
plánu rozvoje území aglomerace Liberec - Jablonec nad Nisou „Navýšení kapacit MŠ Beruška“,
spolufinancovaného z Integrovaného regionálního operačního programu – Infrastruktura pro
vzdělávání – Integrované projekty IPRÚ se vyskytly objektivně nepředvídatelné okolnosti, které
vyžadují dodatečné vícepráce a prodloužení termínu pro dokončení díla.
Rada města po projednání

schvaluje
uzavření dodatku č. 1 k smlouvě o dílo č. DS201800216 „Navýšení kapacit MŠ Beruška – stavba“
uzavřené dne 2. 2. 2018, mezi STATUTÁRNÍM MĚSTEM LIBEREC a společností ASTRA Mont,
s. r. o., se sídlem Nádražní 13, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČ: 47310588, dle přílohy č. 1,

a ukládá
v souladu s přijatým usnesením zajistit uzavření dodatku č. 1.
P: Benda Martin, Ing. - vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací
T: 30. 3. 2018
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USNESENÍ Č. 365/2018
Pořízení 96. změny územního plánu města Liberec zrychleným postupem
Stručný obsah: Dnem 1. 1. 2018 nabyla účinnosti novela stavebního zákona, která mimo jiné
umožňuje zrychlit pořízení změny územního plánu. Tento zrychlený postup lze uplatnit
u 96. změny územního plánu města Liberec, a to za předpokladu, že zastupitelstvo schválí tento
materiál. 96. změna územního plánu města Liberce by měla prověřit možnost změny funkčního
využití ploch pracovních aktivit (VD) na plochy průmyslové výroby (VP).
Rada města po projednání

doporučuje
zastupitelstvu schválit pořízení 96. změny územního plánu města Liberec zkráceným postupem ve
smyslu § 55a stavebního zákona,

a ukládá
zajistit předložení materiálu "Pořízení 96. změny územního plánu města Liberec zrychleným
postupem" k projednání v Zastupitelstvu města Liberec.
P: Batthyány Tibor - primátor statutárního města Liberec
T: 29. 3. 2018

USNESENÍ Č. 366/2018
Výjimka ze stavební uzávěry - chráněné bydlení Tulipan
Stručný obsah: Žadatel žádá o udělení výjimky ze stavební uzávěry na území SML, která se
vztahuje na ubytovací zařízení. Jedná se o "Chráněné bydlení č. p. 522/2, Srbská ulice " na
pozemcích parc. č. 1161/1, 1161/2, 1161/3 a 1161/4 v katastrálním území Růžodol I.
Rada města po projednání

schvaluje
Varianta A:
udělení výjimky ze stavební uzávěry vydanou usnesením č. 636/2016 Rady města Liberec ze dne
19. 7. 2016 pro "Chráněné bydlení č. p. 522/2, Srbská ulice " na pozemcích parc. č. 1161/1, 1161/2,
1161/3 a 1161/4 v katastrálním území Růžodol I - žadatel Sdružení TULIPAN, z. s., IČ 26672472,
Sokolská 113/8, Liberec I - Staré Město, 460 01 Liberec,

a ukládá
vydat rozhodnutí o výjimce ze stavební uzávěry.
P: Kolomazník Petr, Ing. - vedoucí odboru hlavního architekta
T: 20. 4. 2018

USNESENÍ Č. 367/2018
Výjimka ze stavební uzávěry - Hotel Pytloun Doubí
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Stručný obsah: Žadatel žádá o udělení výjimky ze stavební uzávěry na území SML, která se
vztahuje na ubytovací zařízení. Jedná se o "změnu užívání bytového domu č. p. 195, Proletářská
ulice na hotel se zázemím" na pozemku parc. č. 127 a 128 v katastrálním území Doubí u Liberce.
Rada města po projednání

schvaluje
Varianta A:
udělení výjimky ze stavební uzávěry vydanou usnesením č. 636/2016 Rady města Liberec ze dne
19. 7. 2016 pro "změnu užívání bytového domu č. p. 195, Proletářská ulice na hotel se zázemím" na
pozemku parc. č. 127 a 128 v katastrálním území Doubí u Liberce - žadatel Ing. Lukáš Pytloun,
[osobní údaj odstraněn], kterého zastupuje Ing. Jaroslav Vrabec, [osobní údaj odstraněn],

a ukládá
vydat rozhodnutí o výjimce ze stavební uzávěry.
P: Kolomazník Petr, Ing. - vedoucí odboru hlavního architekta
T: 20. 4. 2018

USNESENÍ Č. 368/2018
Obtokový náhon u přehrady Harcov - kvalifikovaný odhad cen a varianty
postupu
Stručný obsah: Materiál překládá RM finanční náročnost dvou variant budoucnosti obtokového
náhonu vedoucího podél Liberecké přehrady. Současně dojde i ke zlepšení stavu a opravě
promenádní cesty u pravého břehu přehrady, která je dlouhodobě podmáčená a je na toto
veřejností často poukazováno.
Rada města po projednání

bere na vědomí
akci „VD Harcov, zajištění bezpečnosti za povodní – oprava „PB“ zdi v zátopě“ připravovanou
Povodím Labe s. p. a informace o předpokládaných výdajích spojených se stavem zakrytého
obtokového náhonu na pozemku p. č. 6015/1 v k. ú. Liberec ve vlastnictví statutárního města
Liberce,

schvaluje
A) Variantu rekonstrukce vybrané části náhonu, jeho zpřístupnění, zbytek zrušení
bourání stávající klenby a zdiva ve vymezené části
založení nového zdiva a nové klenby ve vymezené části - (cca 50 m).
položení kari sítě – výztuž stropu, vč. vrtů a trnů z betonářské oceli se zainjektováním ve
vymezené části
oprava a zpřístupnění části náhonu
rekonstrukce stavidel, vymístění opravených stavidel mimo komunikaci
realizace doprovodné technické naučné stezky s edukativním textem o historii a funkci náhonu a
jeho technických prvcích (stavidel, revizních otvorech apod.)
nová komunikace
podchycení stávajících vodotečí, trativody
finanční náročnost: 6 674 069 Kč bez DPH – 7 232 464 Kč bez DPH,
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a ukládá
1. vhodným způsobem informovat společnost Povodí Labe, státní podnik, o schválené variantě,
P: Sládková Lucie, Ing. - vedoucí odboru ekologie a veřejného prostoru
T: 30. 4. 2018
2. zahájit projektové a přípravné práce na tuto akci a současně nárokovat v rozpočtu města na rok 2018
– 2020 finanční prostředky na realizaci předmětné akce.
P: Sládková Lucie, Ing. - vedoucí odboru ekologie a veřejného prostoru
T: 31. 8. 2018

USNESENÍ Č. 369/2018
Poskytnutí dotace na podporu recyklace odpadů pro rok 2018
Stručný obsah: Materiál pojednává o schválení poskytnutí dotace na podporu recyklace odpadů
a ekologickou výchovu občanů města Liberce prostřednictvím sběrných míst v Kateřinské
a Rovné ulici.
Rada města po projednání

souhlasí
1. S poskytnutím individuálních dotací v celkové výši 192 000 Kč z rozpočtu odboru ekologie

a veřejného prostoru, položky recyklace odpadu, následujícím žadatelům:
ZO ČSOP Armillaria, Rychtářská 926/14, Liberec 14, IČ: 64040411, ve výši 125 000 Kč na
úhradu nákladů vzniklých v souvislosti s provozem sběrného místa pro podrobnou separaci
odpadu v Rovné ulici v roce 2018,
ZO ČSOP Kateřinky, U Lesního divadla 39, Liberec 17, IČ: 75113252, ve výši 67 000 Kč na
úhradu nákladů vzniklých v souvislosti s provozem sběrného místa pro podrobnou separaci
odpadu v Kateřinské ulici v roce 2018,

2. s uzavřením příslušných veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města
Liberec dle příloh č. 3 – 4,

a ukládá
předložit schválení poskytnutí dotace na podporu recyklace odpadů pro rok 2018 na Zastupitelstvu
města Liberec.
P: Hrbková Karolína, Ing. - náměstkyně primátora pro životní prostředí, veřejnou zeleň a cestovní
ruch
T: 29. 3. 2018

USNESENÍ Č. 370/2018
Štěpkování a prodej dřevní hmoty ve vlastnictví statutárního města Liberec
Stručný obsah: Materiál předkládá RM smlouvu se společností Fischer TPD, s. r. o., Na Kozinci
236, 514 01, Jilemnice, IČO: 28781708 ke schválení. Jedná se o seštěpkování a další prodej
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dřevní hmoty na deponii v Londýnské ul., která vzniká z údržby veřejné zeleně a jejímž
majitelem je statutární město Liberec.
Rada města po projednání

schvaluje
uzavření kupní smlouvy na štěpkování a následný prodej seštěpkované dřevní hmoty mezi
statutárním městem Liberec, jako prodávajícím, a společností Fischer TPD, s. r. o., Na Kozinci 236,
514 01, Jilemnice, IČO: 28781708, jako kupujícím, dle přílohy č. 1,

a ukládá
zajistit oboustranný podpis příslušného smluvního dokumentu – kupní smlouvy na štěpkování
a odkup dřevní hmoty se společností Fischer TPD, s. r. o., Na Kozinci 236, 514 01, Jilemnice,
IČO: 28781708.
P: Sládková Lucie, Ing. - vedoucí odboru ekologie a veřejného prostoru
T: 30. 4. 2018

USNESENÍ Č. 371/2018
Návrh správní rady na přidělení dotací z dílčího fondu Ekofondu Dotačního
fondu SML pro rok 2018
Stručný obsah: Předkládaný materiál doporučuje RM ke schválení návrh správní rady na
přidělení dotací z dílčího fondu Ekofondu Dotačního fondu SML; a to v rámci vyhlášení
programů na rok 2018. Jedná se o projekty, které byly doporučeny k podpoře, přičemž
podpůrným podkladem pro správní radu byla hodnocení projektů vypracovaná jmenovanými
hodnotiteli. Materiál se zabývá i projekty, které nebyly doporučeny k podpoře.
Rada města po projednání

souhlasí
s návrhem správní rady na přidělení dotací z dílčího fondu Ekofondu Dotačního fondu SML pro rok
2018 takto:
1. v rámci vyhlášení programu Odpady
a) s poskytnutím dotací v celkové výši 86 000 Kč žadatelům jmenovitě uvedeným příloze č. 1,
b) s uzavřením veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací s žadateli uvedenými jmenovitě
v příloze č. 1 podle vzorové veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z Ekofondu
uvedené v příloze č. 10,
2. v rámci vyhlášení programu Veřejná zeleň
a) s poskytnutím dotací v celkové výši 750 915 Kč žadatelům jmenovitě uvedeným příloze
č. 2
b) s uzavřením veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací s žadateli uvedenými jmenovitě
v příloze č. 2 podle vzorové veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z Ekofondu
uvedené v příloze č. 10
3. v rámci vyhlášení programu Ekologie
a) s poskytnutím dotací v celkové výši 999 838 Kč žadatelům jmenovitě uvedeným příloze č. 3
b) s uzavřením veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací s žadateli uvedenými jmenovitě
v příloze č. 3 podle vzorové veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z Ekofondu
uvedené v příloze č. 10
c) s neposkytnutím dotací žadatelům jmenovitě uvedeným v příloze č. 4,
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a ukládá
předložit návrhy na poskytnutí dotací z dílčího fondu Ekofondu Dotačního fondu SML v rámci
vyhlášení programů Veřejná zeleň, Ekologie a Odpady na rok 2018 ke schválení na 3. zasedání ZM.
P: Hrbková Karolína, Ing. - náměstkyně primátora pro životní prostředí, veřejnou zeleň a cestovní
ruch
T: 29. 3. 2018

USNESENÍ Č. 372/2018
Schválení zadávacího řízení na nadlimitní veřejnou zakázku na akci "Pravidelné
a nepravidelné úklidy komunálního odpadu na území města Liberec"
Stručný obsah: Odbor ekologie a veřejného prostoru předkládá radě města ke schválení vypsání
zadávacího řízení na akci "Pravidelné a nepravidelné úklidy komunálního odpadu na území
města Liberec"
Rada města po projednání

schvaluje
vypsání a realizaci zadávacího řízení na nadlimitní veřejnou zakázku a realizaci akce „Pravidelné
a nepravidelné úklidy komunálního odpadu na území města Liberec“ s předpokládanou hodnotou ve
výši 16 200 000 Kč bez DPH,

a ukládá
v souladu s přijatým usnesením a ve spolupráci s odborem právním a veřejných zakázek zajistit
zahájení, administraci a vyhodnocení předložených nabídek zadávacího řízení na výběr dodavatele
na akci „Pravidelné a nepravidelné úklidy komunálního odpadu na území města Liberec“ dle
Zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek.
P: Sládková Lucie, Ing. - vedoucí odboru ekologie a veřejného prostoru
T: 30. 4. 2018

USNESENÍ Č. 373/2018
Darovací smlouva - výstavba komunikace a inženýrských sítí v ulicích
U Internátu a Holubinková
Stručný obsah: Odbor správy veřejného majetku předkládá darovací smlouvu, kdy statutární
město Liberec získá dar v hodnotě 399 800 Kč v souladu s uzavřenou plánovací smlouvou ze dne
21. 7. 2014.
Rada města po projednání

souhlasí
s přijetím daru pozemku p. p. č. 149/7 v k. ú. Horní Hanychov a komunikace, chodníku, veřejného
osvětlení, dopravního značení vybudovaných na pozemcích p. p. č. 149/7 (ve vlastnictví dárce) a na
p. p. č. 148, 149/5 (ve vlastnictví statutárního města Liberec) k. ú. Horní Hanychov, od dárců pana
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[osobní údaj odstraněn] a [osobní údaj odstraněn] dle přílohy č. 1,

a ukládá
„Darovací smlouvu” předložit Zastupitelstvu statutárního města Liberec ke schválení.
P: Kysela Tomáš - náměstek primátora pro technickou správu majetku města
T: 29. 3. 2018

USNESENÍ Č. 374/2018
Schválení vyhrazených stání pro invalidy
Stručný obsah: Předmětem tohoto materiálu je schválení vyhrazeného parkovacího místa pro
držitele průkazu ZTP [osobní údaj odstraněn] v ul. Haškova, [osobní údaj odstraněn]
v ul. Vlnařská a [osobní údaj odstraněn] v ul. Jeřmanická. Žádosti splňují podmínky interního
předpisu města Liberce ve věci zřizovaných vyhrazených parkovacích míst pro osoby ZTP.
Rada města po projednání

schvaluje
1. zřízení vyhrazeného parkovacího stání na komunikaci v ul. Haškova, pro držitele ZTP [osobní údaj
odstraněn], Haškova č. p. 936/12, 460 06 Liberec 6,

2. zřízení vyhrazeného parkovacího stání na komunikaci v ul. Vlnařská, pro držitele ZTP [osobní údaj
odstraněn], Vlnařská č. p. 692/12, 460 06 Liberec 6,

3. zřízení vyhrazeného parkovacího stání na komunikaci v ul. Jeřmanická, pro držitele ZTP [osobní
údaj odstraněn], Jeřmanická č. p. 475/3, 463 12 Liberec 25,

a ukládá
1. vydat souhlasné stanovisko odboru správy veřejného majetku se zřízením vyhrazeného parkovacího
stání pro držitele ZTP [osobní údaj odstraněn] na komunikaci ul. Haškova,
P: Novotný David, Bc. - vedoucí odboru správy veřejného majetku
T: 31. 3. 2018
2. vydat souhlasné stanovisko odboru správy veřejného majetku se zřízením vyhrazeného parkovacího
stání pro držitele ZTP [osobní údaj odstraněn] na komunikaci ul. Vlnařská,
P: Novotný David, Bc. - vedoucí odboru správy veřejného majetku
T: 31. 3. 2018
3. vydat souhlasné stanovisko odboru správy veřejného majetku se zřízením vyhrazeného parkovacího
stání pro držitele ZTP [osobní údaj odstraněn] na komunikaci ul. Jeřmanická.
P: Novotný David, Bc. - vedoucí odboru správy veřejného majetku
T: 31. 3. 2018

USNESENÍ Č. 375/2018
Operační plán letního čištění města pro rok 2018
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Stručný obsah: Předmětem materiálu je schválení Operačního plánu letního čištění komunikací
2018, dle kterého se provádí čištění města a to zejména odvoz odpadkových košů, ruční úklid
v ulicích města, ruční mytí komunikací, kropení komunikací v horkém počasí, opakované strojní
metení, čištění dešťových vpustí a případné doplnění bahenních košů, sběr psích exkrementů či
chemický postřik chodníků a komunikací.
Rada města po projednání

schvaluje
1. předložený „Operační plán letního čištění ve městě Liberci pro rok 2018“ uvedený v přílohách

tohoto materiálu, a to včetně finančních limitů na dílčí činnosti čištění města uvedené v důvodové
zprávě,

2. zahájení jednorázového čištění komunikací ve vlastnictví statutárního města Liberce od posypového
materiálu po předcházejícím zimním období dle vhodných klimatických podmínek,

a ukládá
zajistit provádění letního čištění dle Operačního plánu letního čištění města Liberce pro rok 2018 ve
spolupráci se smluvním zhotovitelem prací - Technickými službami města Liberce, a. s.
P: Novotný David, Bc. - vedoucí odboru správy veřejného majetku
T: 31. 10. 2018

USNESENÍ Č. 376/2018
Dodatek č. 43 ke smlouvě č. 10090149 o závazku veřejné služby
Stručný obsah: Tento dodatek č. 43 ke smlouvě o závazku veřejné služby a úhradě prokazatelné
ztráty v provozu městské hromadné dopravy ze dne 1. 5. 2009 souvisí se zajištěním dopravní
obslužnosti na tramvajové lince č. 11 včetně těch částí vymezeného úseku, který se nachází za
hranicemi územního obvodu statutárního města Liberec (dále jen „město“). Veškeré částky
uvedené v dodatku budou městu uhrazeny ze strany Libereckého kraje (dále jen „Kraj“) na
základě samostatného smluvního vztahu.
Rada města po projednání

schvaluje
uzavření dodatku č. 43 ke smlouvě č. 10/09/0149 o závazku veřejné služby a úhradě prokazatelné
ztráty v provozu městské hromadné dopravy mezi statutárním městem Liberec a Dopravním
podnikem měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a. s. dle přílohy č. 1,

a ukládá
zajistit podpis tohoto dodatku.
P: Novotný David, Bc. - vedoucí odboru správy veřejného majetku
T: 30. 3. 2018

USNESENÍ Č. 377/2018
Dodatek č. 44 ke smlouvě č. 10090149 o závazku veřejné služby
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Stručný obsah: Předkládaný materiál souvisí se schválením dodatku č. 44 smlouvy o závazku
veřejné služby a úhrady prokazatelné ztráty v provozu městské hromadné dopravy ze dne
1. 5. 2009 - číslo smlouvy 10/09/0149 (dále jen „smlouva“). Již schválený dodatek č. 42 počítal se
zálohovými platbami ve výši 199 200 000 Kč. Jelikož pro rok 2018 byl nakonec schválen pro
Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a. s. (dále jen „DPMLJ“) rozpočet ve výši
220 878 000 Kč, předkládaný dodatek č. 44 jen reflektuje toto navýšení, a řeší tak pouze
navýšení zálohových plateb na provoz MHD od 1. 4. 2018.
Rada města po projednání

schvaluje
uzavření dodatku č. 44 ke smlouvě č. 10/09/0149 o závazku veřejné služby a úhradě prokazatelné
ztráty v provozu městské hromadné dopravy mezi statutárním městem Liberec a Dopravním
podnikem měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a. s., dle přílohy č. 1,

a ukládá
zajistit uzavření tohoto dodatku.
P: Novotný David, Bc. - vedoucí odboru správy veřejného majetku
T: 30. 3. 2018

USNESENÍ Č. 378/2018
Výjimka ze směrnice rady č. 3 RM na opravu střechy Krematoria
Stručný obsah: V souvislosti se špatným stavem střechy budovy Krematoria předkládá odbor
správy veřejného majetku radě města žádost o udělení výjimky ze směrnice rady č. 3RM
Zadávání veřejných zakázek statutárním městem Liberec na akci „Oprava střechy Krematoria
– pravého křídla nad administrativní částí budovy a nad malou obřadní síní“.
Rada města po projednání

schvaluje
1. udělení výjimky ze směrnice rady č. 3RM Zadávání veřejných zakázek statutárním městem Liberec

v souladu s odd. B, kap. 5, čl. 5.12 Všeobecná výjimka pro radu města pro zadání veřejné zakázky
„Oprava střechy Krematoria – pravého křídla nad administrativní částí budovy a nad malou obřadní
síní“,

2. výběr dodavatele přímým oslovením, a to pana Aleše Frýdy, IČO: 72758961, se sídlem Sportovní
1412, 468 51 Smržovka,

3. uzavření smlouvy o dílo na opravu střechy Krematoria – pravého křídla nad administrativní částí

budovy a nad malou obřadní síní, a to mezi statutárním městem Liberec a panem Alešem Frýdou,
IČO: 72758961, se sídlem Sportovní 1412, 468 51 Smržovka, s cenou díla ve výši 3 732 347 Kč bez
DPH dle přílohy č. 3,

a ukládá
1. zajistit uzavření smlouvy o dílo,
P: Novotný David, Bc. - vedoucí odboru správy veřejného majetku
T: 30. 3. 2018
2. nárokovat v nejbližším rozpočtovém opatření navýšení výdajové položky odboru správy veřejného
majetku o 1 500 000 Kč,
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P: Novotný David, Bc. - vedoucí odboru správy veřejného majetku
T: 31. 3. 2018

USNESENÍ Č. 379/2018
Schválení smlouvy o pronájmu pozemku p. č. 1155/3, k. ú. Dlouhý Most - RASAV
Stručný obsah: Předmětem materiálu je schválení uzavření smlouvy o pronájmu pozemku
p. č. 1155/3, k. ú. Dlouhý Most, za účelem umístění reklamních zařízení v Rekreačním
a sportovním areálu Vesec mezi statutárním městem Liberec a společností CMG outdoor, s. r. o.
na základě na úřední desce zveřejněného záměru pronájmu.
Rada města po projednání

schvaluje
uzavření smlouvy o pronájmu pozemku p. č. 1155/3, k. ú. Dlouhý Most, za účelem umístění
reklamních zařízení mezi statutárním městem Liberec, IČ: 00262978, nám. Dr. E. Beneše 1/1,
460 59, Liberec I a společností CMG outdoor, s. r. o., IČ: 28741145, se sídlem: Hodkovická 109,
460 06 Liberec VI za cenu 169 400 Kč vč. DPH dle přílohy č. 1,

a ukládá
zajistit podpis smluvního dokumentu.
P: Novotný David, Bc. - vedoucí odboru správy veřejného majetku
T: 31. 3. 2018

USNESENÍ Č. 380/2018
Úprava všeobecných podmínek pro vydávání parkovacích karet
Stručný obsah: Materiál předkládá ke schválení radě města upravený dokument Všeobecné
podmínky pro vydávání parkovacích karet (dále jen PK) ve statutárním městě Liberec“, který
konkrétně specifikuje postupy a podmínky vydávání parkovacích karet. V novém dokumentu
došlo k doplnění pravidel a postupů, k vyspecifikování nových parkovacích režimů a k doplnění
vzorových žádostí.
Rada města po projednání

zrušuje
„Všeobecné podmínky pro vydávání parkovacích karet ve statutárním městě Liberec“ schválené
Radou města Liberec dne 2. 2. 2016 usnesením č. 82/2016,

schvaluje
„Všeobecné podmínky pro vydávání parkovacích karet ve statutárním městě Liberec“ s platností od
20. 3. 2018, dle přílohy č. 1,

a ukládá
zveřejnit Všeobecné podmínky pro vydávání parkovacích karet ve statutárním městě Liberec
a zajistit vydávání parkovacích karet v souladu s tímto dokumentem.
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P: Novotný David, Bc. - vedoucí odboru správy veřejného majetku
T: 30. 4. 2018

USNESENÍ Č. 381/2018
Změna a vydání nařízení a ceníku za stání vozidel 2018
Stručný obsah: Materiál řeší úpravu ceníku za stání silničních motorových vozidel, konkrétně
přibily další sazby za modrou zónu mimo centrum a za smíšenou zónu. Zároveň byla potřeba
změna Nařízení statutárního města Liberec o stání silničních motorových vozidel na
vymezených místních komunikacích ve městě Liberci v návaznosti na zavedení modré zóny
mimo centrum a smíšené zóny.
Rada města po projednání

schvaluje
navrženou změnu Nařízení statutárního města Liberec o stání silničních motorových vozidel na
vymezených místních komunikacích ve městě Liberci a nový ceník za stání silničních motorových
vozidel,

zrušuje
Nařízení statutárního města Liberec č. 1/2016 o stání silničních motorových vozidel na vymezených
místních komunikacích ve městě Liberci schválené Radou města Liberec s účinností od 23. 5. 2016
a ceník za stání silničních motorových vozidel s účinností od 23. 5. 2016,

vydává
Nařízení statutárního města Liberec o stání silničních motorových vozidel na vymezených místních
komunikacích ve městě Liberci, s účinností od 21. 3. 2018 dle přílohy č. 1 a nový ceník za stání
silničních motorových vozidel s účinností od 21. 3. 2018 dle přílohy č. 2,

a ukládá
zajistit v součinnosti s odborem právním a veřejných zakázek zveřejnění nařízení na úřední desce
a webových stránkách statutárního města Liberec.
P: Novotný David, Bc. - vedoucí odboru správy veřejného majetku
T: 30. 4. 2018

USNESENÍ Č. 382/2018
Celoplošná oprava části chodníku Ježkova nad objektem GUSTO, Rochlice
Stručný obsah: Předmětem tohoto materiálu je oprava chodníku ve špatném
stavebnětechnickém stavu v ul. Ježkova nad provozovnou "GUSTO". Tato problematika byla
již projednávána na 17. zasedání rady města dne 3. 10. 2017. Po prověření stavu kanalizace
a chodníku, byla nejzávažnější porucha zjištěna v odvodnění chodníku, který vykazuje
nerovnosti a lokální poruchy, které negativně ovlivňují odtok povrchové vody, a může tak
docházet k intenzivnějšímu zasakování vod k objektu "GUSTO". Pro spolehlivé vyřešení
odvodu povrchových vod z chodníku bude třeba jeho celoplošná oprava včetně úpravy
podkladních vrstev, tak aby mohlo dojít k vyspádování chodníku k odvodňovacímu zařízení.
50

Rada města po projednání

bere na vědomí
písemnost společnosti SPORT GAMES WIN, a. s., zastoupené advokátní kanceláří JUDr. Milan
Štětina a Mgr. Tereza Štětinová, přijatou dne 8. 3. 2018 pod CJ MML 057890/18, která obsahuje
nabídku na realizaci stavebních prací na chodníku nad objektem "GUSTO" a to společností
MAVASTAV, s. r. o.,

schvaluje
1. udělení výjimky ze směrnice rady č. 3RM Zadávání veřejných zakázek statutárním městem Liberec
v souladu s odd. B, kap. 5, čl. 5.12 Všeobecná výjimka pro radu města na akci „Celoplošná oprava
chodníku na části pozemku p. č. 1583/158, k. ú. Rochlice u Liberce nad objektem GUSTO“,

2. výběr dodavatele přímým oslovením, a to společnosti MAVASTAV, s. r. o., se sídlem Polní 635,
Liberec XII - Staré Pavlovice, 460 01 Liberec, IČ 27290476,

3. uzavření smlouvy o dílo (dle přílohy č. 4 tohoto materiálu) na akci "Celoplošná oprava chodníku na
části pozemku p. č. 1583/158, k. ú. Rochlice u Liberce nad objektem GUSTO", a to mezi
statutárním městem Liberec a společností MAVASTAV, s. r. o., se sídlem Polní 635, Liberec XII Staré Pavlovice, 460 01 Liberec, IČ 27290476 s cenou díla dle předložené cenové nabídky
289 570 Kč bez DPH,

a ukládá
zajistit uzavření smlouvy o dílo.
P: Novotný David, Bc. - vedoucí odboru správy veřejného majetku
T: 13. 4. 2018

USNESENÍ Č. 383/2018
Schválení záměru na rozšíření dopravní obslužnosti ve Stráži nad Nisou
Stručný obsah: Předkládaný materiál představuje schválení záměru navýšení spojů na
autobusové lince č. 26 ze směru z centra města do Stráže nad Nisou. Tento požadavek pochází od
starostky Stráže nad Nisou paní Daniely Kysilkové a Libereckého kraje.
Rada města po projednání

schvaluje
záměr uzavření dodatku ke smlouvě o finanční spolupráci ve veřejné linkové osobní dopravě pro
rok 2017 a 2018 (č. smlouvy OLP/5020/2016, č. SML 4/17/003) mezi statutárním městem Liberec
a Libereckým krajem,

a ukládá
1. informovat Liberecký kraj o usnesení rady města,
P: Novotný David, Bc. - vedoucí odboru správy veřejného majetku
T: 30. 4. 2018
2. vyžádat si od společnosti Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a. s. vyčíslení všech
nákladů na navýšení počtu spojů na autobusové lince č. 26.
P: Novotný David, Bc. - vedoucí odboru správy veřejného majetku
T: 30. 4. 2018
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USNESENÍ Č. 384/2018
Návrh nové metodiky pro alokaci nákladů a výnosů na tramvajovou linku č. 11
Stručný obsah: S ohledem na konec platnosti k 31. 12. 2018 Smlouvy o závazku veřejné služby
a úhradě prokazatelné ztráty v provozu městské hromadné dopravy uzavřené mezi Dopravním
podnikem měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a. s. (dále jen „DPMLJ“) a statutárním městem
Liberec a smlouvy o finanční spolupráci ve veřejné drážní osobní dopravě uzavřené mezi
statutárním městem Liberec a Libereckým krajem a vzhledem k tomu, že Liberecký kraj
neuznává stávající metodiku alokace DPMLJ, je navrhováno projednat novou metodiku pro
alokaci nákladů a výnosů na tramvajovou linku č. 11. Návrh spočívá ve změně způsobu
kalkulace příspěvku objednatelů v detailnější struktuře nákladových středisek tramvajové
trakce včetně změny souvisejícího vymezení dopravních zón a metody stanovení výše příspěvku
Libereckého kraje.
Rada města po projednání

bere na vědomí
návrh metodiky pro alokaci nákladů a výnosů na tramvajovou linku č. 11 dle přílohy č. 1,

a ukládá
1. odeslat návrh metodiky náměstkovi hejtmana odpovědného za řízení rezortu dopravy, investic

2.

3.

4.

5.

a veřejných zakázek Marku Pieterovi, zástupcům KORID LK, spol. s r. o., odboru dopravy
Libereckého kraje a statutárnímu města Jablonec nad Nisou,
P: Novotný David, Bc. - vedoucí odboru správy veřejného majetku
T: 30. 3. 2018
odeslat návrh metodiky společnosti Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce n. N., a. s.
k připomínkám a vyčíslení ceny za dopravní výkon v souladu s platnou legislativou,
P: Novotný David, Bc. - vedoucí odboru správy veřejného majetku
T: 30. 3. 2018
vyžádat si od společnosti Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce n. N., a. s. finanční plán
související s tramvajovou linkou č. 11, který bude zpracován pro jednotlivé roky celého
následujícího smluvního období, tj. na 10 let,
P: Novotný David, Bc. - vedoucí odboru správy veřejného majetku
T: 30. 3. 2018
požádat Ministerstvo dopravy o poskytnutí stanoviska o přípustnosti a způsobu zahrnutí nákladů,
výnosů a provozních aktiv do finančního modelu a způsobu sestavení finančního modelu.
P: Novotný David, Bc. - vedoucí odboru správy veřejného majetku
T: 30. 4. 2018
předložit návrh metodiky pro alokaci nákladů a výnosů na tramvajovou linku č. 11 jako informaci
do Zastupitelstva města Liberce.
P: Kysela Tomáš - náměstek primátora pro technickou správu majetku města
T: 29. 3. 2018

USNESENÍ Č. 385/2018
Revokace části usnesení č. 1239/2017

52

Stručný obsah: Předkládaný materiál se týká žádosti na revokaci části usnesení č. 1239/2017
vzešlého z 9. mimořádné schůze rady města konané dne 28. 11. 2017 – Opatření ke zlepšení
předpokládaného nepříznivého vývoje finanční situace spol. DPMLJ, a. s., a to té části usnesení,
v níž rada města uložila zajistit zpracování znaleckého posudku s cílem zhodnocení budoucích
finančních nákladů do infrastruktury tramvajové linky č. 11.
Rada města po projednání

zrušuje
část usnesení č. 1239/2017, konkrétně bod 3 ukládací části, v níž rada města uložila zpracování
znaleckého posudku s cílem zhodnocení budoucích finančních nákladů do infrastruktury tramvajové
linky č. 11 dle níže uvedeného:
a) hodnocení a zjištění stávajícího stavebně technického stavu včetně diagnostického
průzkumu a vyčíslení finančních nákladů na udržování a opravy ve vztahu
k zajištění provozuschopnosti stávající infrastruktury tramvajové linky č. 11
b) hodnocení oprávněnosti budoucích investic do infrastruktury tramvajové linky č. 11
včetně návrhu alokace finančních prostředků k zajištění provozuschopnosti
upravované tramvajové linky č. 11 z alokace IPRÚ a to vyjma nového budovaného
úseku tramvajové tratě v Jablonci nad Nisou
c) provedení technického a finančního porovnání hodnocení ve výše uvedených
bodech a) a b).

USNESENÍ Č. 386/2018
Zajištění dopravní obslužnosti na území statutárního města Liberec od 1. 1. 2019
Stručný obsah: Stávající smlouva uzavřená se společností Dopravní podnik měst Liberce
a Jablonce nad Nisou, a. s. (dále jen „DPMLJ“) na zajištění veřejných služeb v městské
hromadné dopravě je platná do 31. 12. 2018. Je proto nezbytné vyřešit formu a způsob zajištění
dopravní obslužnosti v městské autobusové dopravě statutárního města Liberec (dále jen
„SML“) od 1. 1. 2019. Za tímto účelem se předkládá návrh nové smlouvy o veřejných službách
v přepravě cestujících v městské hromadné dopravě na území statutárního města Liberec.
Rada města po projednání

bere na vědomí
návrh smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících v městské hromadné dopravě na území
statutárního města Liberec dle přílohy č. 1,

a ukládá
1. odeslat návrh smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících v městské hromadné dopravě na

území statutárního města Liberec společnosti Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce n. N., a. s.
k připomínkování,
P: Novotný David, Bc. - vedoucí odboru správy veřejného majetku
T: 30. 3. 2018
2. předložit návrh smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících v městské hromadné dopravě
na území statutárního města Liberec jako informaci do Zastupitelstva města Liberce.
P: Kysela Tomáš - náměstek primátora pro technickou správu majetku města
T: 29. 3. 2018
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USNESENÍ Č. 387/2018
Návrh metodiky pro alokaci nákladů a výnosů na MHD Liberec
Stručný obsah: Předložený návrh nové metodiky upravuje koncept kalkulace výše kompenzace
Dopravního podniku měst Liberce a Jablonce n. N., a. s. (dále jen DPMLJ) ze strany
statutárního města Liberec (dále jen SML). Navrhované změny vychází z vyhlášky č. 296/2010
Sb., o postupech pro sestavení finančního modelu a určení maximální výše kompenzace.
S ohledem na konec platnosti smlouvy o závazku veřejné služby a úhradě prokazatelné ztráty
v provozu městské hromadné dopravy uzavřené mezi DPMLJ a SML k 31. 12. 2018 je
navrhováno projednat předkládaný návrh nové metodiky.
Rada města po projednání

bere na vědomí
návrh metodiky pro alokaci nákladů a výnosů na MHD Liberec dle přílohy č. 1,

a ukládá
1. odeslat návrh metodiky společnosti Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce n. N., a. s.

k připomínkám a vyčíslení ceny za dopravní výkon v souladu s platnou legislativou,
P: Novotný David, Bc. - vedoucí odboru správy veřejného majetku
T: 30. 3. 2018
2. vyžádat si od společnosti Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce n. N., a. s. finanční plán
související s MHD Liberec, který bude zpracován pro jednotlivé roky celého následujícího
smluvního období, tj. na 10 let,
P: Novotný David, Bc. - vedoucí odboru správy veřejného majetku
T: 30. 3. 2018
3. požádat Ministerstvo dopravy o poskytnutí stanoviska o přípustnosti a způsobu zahrnutí nákladů,
výnosů a provozních aktiv do finančního modelu a způsobu sestavení finančního modelu.
P: Novotný David, Bc. - vedoucí odboru správy veřejného majetku
T: 30. 4. 2018
4. předložit návrh metodiky pro alokaci nákladů a výnosů na MHD Liberec jako informaci do
Zastupitelstva města Liberce.
P: Kysela Tomáš - náměstek primátora pro technickou správu majetku města
T: 29. 3. 2018

USNESENÍ Č. 388/2018
Financování společnosti DPMLJ, a. s. v roce 2018
Stručný obsah: Statutární město Liberec si zažádalo dle usnesení rady města č. 296/2017 na spol.
Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a. s. (dále jen DPMLJ) rozklad
financování společnosti na rok 2018. Do doby předložení požadovaného rozkladu financování
spol. DPMLJ a.s. je na základě tohoto materiálu navrhována alespoň dočasná možnost
financování spol. DPMLJ.
Rada města po projednání

schvaluje
záměr navýšení provozního příspěvku společnosti Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad
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Nisou, a. s. na MHD ve městě Liberci o 13 000 000 Kč i přesto, že dosud nebyl statutárnímu městu
Liberec doložen požadovaný rozklad financování společnosti Dopravní podnik měst Liberce
a Jablonce nad Nisou, a. s. na rok 2018,

a ukládá
1. nárokovat z rozpočtu v nejbližším rozpočtovém opatření schválenou částku,
P: Novotný David, Bc. - vedoucí odboru správy veřejného majetku
T: 30. 4. 2018
2. informovat společnost Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a. s. o přijatém
usnesení,
P: Novotný David, Bc. - vedoucí odboru správy veřejného majetku
T: 30. 4. 2018
3. předložit tento materiál jako informaci do Zastupitelstva města Liberce.
P: Kysela Tomáš - náměstek primátora pro technickou správu majetku města
T: 29. 3. 2018

USNESENÍ Č. 389/2018
Rekreační a sportovní areál Vesec
Stručný obsah: Statutární město Liberec prostřednictvím odboru správy veřejného majetku si
převzalo veškerou činnost spojenou s provozování rekreačního a sportovního areálu ve Vesci
(dále jen RASAV).
Rada města po projednání

bere na vědomí
dle přílohy č. 1 Finanční plán na zajištění provozu areálu RASAV v roce 2018,

a ukládá
nárokovat z rozpočtu města Liberce v nejbližším rozpočtovém opatření do rozpočtu odboru správy
veřejného majetku nové finanční výdaje na zabezpečení provozu areálu RASAV dle přílohy č. 1.
P: Novotný David, Bc. - vedoucí odboru správy veřejného majetku
T: 30. 4. 2018

USNESENÍ Č. 390/2018
Vyjádření ke konkretizaci investičního a provozního financování tramvajové
linky č. 11
Stručný obsah: Statutárnímu městu Liberec (dále jen „SML“) byla doručena vyjádření
primátora statutárního města Jablonec nad Nisou (dále jen „SMJ“) Ing. Petra Beitla, týkající se
investičního a provozního financování tramvajové linky č. 11 a aktuálních otázek souvisejících
se zajišťováním dopravní obslužnosti společností DPMLJ. Tento materiál si klade za cíl na
dopisy vhodným způsobem reagovat.
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Rada města po projednání

bere na vědomí
1.

dopis primátora statutárního města Jablonce nad Nisou Ing. Petra Beitla ve věci reakce na vyjádření
ke konkretizaci investičního a provozního financování tramvajové linky č. 11 ze dne 5. 3. 2018, dle
přílohy č. 1,

2. dopis primátora statutárního města Jablonce nad Nisou Ing. Petra Beitla ve věci reakce na vyjádření
statutárního města Liberec k aktuální situaci související se zajišťováním dopravní obslužnosti
Dopravním podnikem měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s. ze dne 5. 3. 2018, dle přílohy č. 2,

schvaluje
odpověď statutárního města Liberec na doručené dopisy dle přílohy č. 3,

a ukládá
1. odeslat tento dopis primátorovi statutárního města Jablonce nad Nisou Ing. Petru Betlovi,
P: Novotný David, Bc. - vedoucí odboru správy veřejného majetku
T: 30. 3. 2018
2. předložit tento materiál jako informaci do Zastupitelstva města Liberce.
P: Kysela Tomáš - náměstek primátora pro technickou správu majetku města
T: 29. 3. 2018

USNESENÍ Č. 391/2018
Schválení výsledku ZŘ „Zvýšení bezp. dopravy - komunikace Dr. Milady
Horákové“
Stručný obsah: Předkládaný materiál je podkladem pro schválení výsledku výběrového řízení
na zhotovitele stavby „Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci - komunikace Dr. Milady
Horákové“
Rada města po projednání

schvaluje
výsledek zadávacího řízení na zhotovitele stavby „Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci komunikace Dr. Milady Horákové“, a výběr nejvýhodnější nabídky, kterou podal účastník
EUROVIA CS, a. s., IČ 45274924, se sídlem Národní 138/10, 110 00 Praha 1 – Nové Město,
s nabídkovou cenou 9 876 500 Kč bez DPH dle přílohy č. 1 a přílohy č. 2,

a ukládá
1. zajistit podpis oznámení o výběru dle přílohy č. 3 a rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele dle
přílohy č. 4 a následně zajistit jejich odeslání a zveřejnění,
P: Novotný David, Bc. - vedoucí odboru správy veřejného majetku
T: 13. 4. 2018
2. zajistit podpis smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem EUROVIA CS, a. s., IČ 45274924, se
sídlem Národní 138/10, 110 00 Praha 1 – Nové Město, s nabídkovou cenou 9 876 500 Kč bez DPH,
P: Novotný David, Bc. - vedoucí odboru správy veřejného majetku
T: 20. 4. 2018

3. zajistit realizaci akce.
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P: Novotný David, Bc. - vedoucí odboru správy veřejného majetku
T: 30. 4. 2018

USNESENÍ Č. 392/2018
Smlouva o poskytování služeb - Tulipan - RASAV
Stručný obsah: Předmětem materiálu je schválení smlouvy o poskytování služeb mezi
statutárním městem Liberec a sdružením TULIPAN, z. s. z důvodu zajištění provozu bufetu
a zajištění úklidových služeb v Rekreačním a sportovním areálu Vesec.
Rada města po projednání

schvaluje
1. udělení výjimky ze směrnice rady č. 3RM Zadávání veřejných zakázek statutárním městem Liberec

v souladu s odd. B, kap. 5, čl. 5.12 Všeobecná výjimka pro radu města pro zadání veřejné zakázky
„Smlouva o poskytování služeb v Rekreačním a sportovním areálu Vesec mezi statutárního města
Liberce a sdružením TULIPAN, z. s.",

2. výběr dodavatele přímým oslovením, a to sdružením TULIPAN, z. s., se sídlem Sokolská 113/8,
460 01 Liberec, IČ: 26672472,

3. uzavření smlouvy o poskytování služeb v Rekreačním a sportovním areálu Vesec mezi statutárním

městem Liberec a sdružením TULIPAN, z. s., se sídlem Sokolská 113/8, 460 01 Liberec,
IČ: 26672472, dle přílohy č. 1,

a ukládá
zajistit uzavření smlouvy o poskytování služeb v Rekreačním a sportovním areálu Vesec mezi
statutárním městem Liberec a sdružením TULIPAN, z. s., se sídlem Sokolská 113/8, 460 01
Liberec, IČ: 26672472.
P: Novotný David, Bc. - vedoucí odboru správy veřejného majetku
T: 31. 3. 2018

USNESENÍ Č. 393/2018
Plánovací smlouva - Nový Perštýn
Stručný obsah: Společnost LIC, s. r. o., IČO: 25021974, se sídlem Jablonecká 7/22, 460 05
Liberec 5, má záměr vybudovat soubor staveb nazvaný „Nový Perštýn“ na specifikovaných
pozemcích v katastrálním území Liberec.
Rada města po projednání

souhlasí
s uzavřením plánovací smlouvy -„Nový Perštýn” dle přílohy č. 1, a to mezi společností LIC, s. r. o.,
IČO: 25021974, se sídlem Jablonecká 7/22, 460 05 Liberec 5 a statutárním městem Liberec,
IČO: 00262978, se sídlem nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec 1,
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a ukládá
plánovací smlouvu - „Nový Perštýn“ předložit Zastupitelstvu statutárního města Liberce ke
schválení,
P: Kysela Tomáš - náměstek primátora pro technickou správu majetku města
T: 29. 3. 2018

USNESENÍ Č. 394/2018
Výjimka ze směrnice rady č. 3 RM na opravu lávky pod úřadem práce
Stručný obsah: Předmětem tohoto materiálu je schválení udělení výjimky ze směrnice rady
č. 3RM Zadávání veřejných zakázek statutárním městem Liberec (dále jen „směrnice“) na
opravu ocelové lávky pro pěší pod bývalým úřadem práce nedaleko Krajského úřadu
Libereckého kraje.
Rada města po projednání

schvaluje
1. udělení výjimky ze směrnice rady č. 3RM Zadávání veřejných zakázek statutárním městem Liberec
v souladu s odd. B, kap. 5, čl. 5.12 Všeobecná výjimka pro radu města na akci „Oprava lávky LB 095 pod úřadem práce“,

2. výběr dodavatele přímým oslovením, a to společnosti SVS – stavitelství, s. r. o., se sídlem Plavební
169/8, 405 01 Děčín, IČ 24806293,

a ukládá
zajistit uzavření smlouvy o dílo na opravu chodníků, a to mezi statutárním městem Liberec
a společností SVS – stavitelství, s. r. o., se sídlem Plavební 169/8, 405 01 Děčín, IČ 24806293 za
dohodnutou cenu ve výši 1 200 000 Kč bez DPH dle přílohy č. 2,
P: Novotný David, Bc. - vedoucí odboru správy veřejného majetku
T: 30. 4. 2018

Poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec na podporu akce
Dějepis na živo - Bitva u Liberce 1757
Stručný obsah: Poskytnutí finanční dotace z rozpočtu statutárního města Liberec na podporu
akce Dějepis na živo – Bitva u Liberce 1757

Tento bod byl stažen z programu schůze rady města.
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USNESENÍ Č. 395/2018
Poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec na akci Muzejní noc
pod Ještědem 2018
Stručný obsah: Finanční dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi statutárním městem
Liberec a společností Oblastní galerie Liberec, příspěvková organizace, Liberec I - Staré Město,
Masarykova 723/14, IČO 00083267 o poskytnutí dotace na projekt Muzejní noc pod Ještědem
2018,
Rada města po projednání

schvaluje
1. poskytnutí dotace ve výši 50 000 Kč společnosti Oblastní galerie Liberec, příspěvková organizace,
Liberec I - Staré Město, Masarykova 723/14, IČO 00083267 na projekt Muzejní noc pod Ještědem
2018,

2. uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi statutárním městem Liberec a společností
Oblastní galerie Liberec, příspěvková organizace, Liberec I - Staré Město, Masarykova 723/14,
IČO 00083267 dle přílohy č. 2,

a ukládá
zajistit uzavření této smlouvy.
P: Pastva David, Ing. - vedoucí odboru cestovního ruchu, kultury a sportu
T: 6. 4. 2018

USNESENÍ Č. 396/2018
Poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec pro Technické muzeum
Liberec
Stručný obsah: Finanční dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi statutárním městem
Liberec a spolkem Technické muzeum Liberec- z. s., IČO 02826615, se sídlem Liberec XIII Nové Pavlovice, Vrchlického 238/24 o poskytnutí dotace na provozní financování muzea
a realizaci expozic.
Rada města po projednání

souhlasí
1. s poskytnutím dotace ve výši 600 000 Kč spolku Technické muzeum Liberec- z. s., IČO 02826615,

se sídlem Liberec XIII - Nové Pavlovice, Vrchlického 238/24 na provozní financování muzea
a realizaci expozic,

2. s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi statutárním městem Liberec
a spolkem Technické muzeum Liberec- z. s., IČO 02826615, se sídlem Liberec XIII - Nové
Pavlovice, Vrchlického 238/24 dle přílohy č. 2,

a ukládá
předložit návrh Zastupitelstvu města Liberec ke schválení.
P: Langr Ivan, PhDr., Mgr. - náměstek primátora pro školství, sociální věci a kulturu
T: 29. 3. 2018
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USNESENÍ Č. 397/2018
Poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec na projekt Majáles 2018
Stručný obsah: Finanční dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi statutárním městem
Liberec a spolkem Kultura, z. s. , Hrdinů 514/28, Liberec XII – Staré Pavlovice, 460 01 Liberec,
IČO 05120446 o poskytnutí dotace na projekt Majáles 2018.
Rada města po projednání

souhlasí
1. s poskytnutím dotace ve výši 200 000 Kč spolku Kultura, z. s., Hrdinů 514/28, Liberec XII - Staré
Pavlovice, 460 01 Liberec, IČO 05120446, na projekt Majáles 2018,

2. s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi statutárním městem Liberec

a spolkem Kultura, z. s., Hrdinů 514/28, Liberec XII - Staré Pavlovice, 460 01 Liberec,
IČO 05120446 dle přílohy č. 3,

a ukládá
předložit návrh Zastupitelstvu města Liberec ke schválení.
P: Langr Ivan, PhDr., Mgr. - náměstek primátora pro školství, sociální věci a kulturu
T: 29. 3. 2018

USNESENÍ Č. 398/2018
Poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec - Severočeské muzeum
v Liberci, příspěvková organizace
Stručný obsah: Poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec organizaci Severočeské
muzeum v Liberci, příspěvková organizace.
Rada města po projednání

souhlasí
1. s poskytnutím dotace ve výši 185 000 Kč organizaci Severočeské muzeum v Liberci, příspěvková
organizace, IČ 00083232, se sídlem Masarykova 437/11, Liberec 1, 460 01, na projekt
"Dokumentace ponorky U-206 Reichenberg",

2. s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi statutárním městem Liberec
a organizací Severočeské muzeum v Liberci, příspěvková organizace, IČ 00083232, se sídlem
Masarykova 437/11, Liberec 1, 460 01, dle přílohy č. 1,

3. s alokací částky 185 000 Kč v následujícím rozpočtovém opatření do rozpočtu odboru cestovního
ruchu, kultury a sportu,

a ukládá
předložit návrh Zastupitelstvu města Liberec ke schválení.
P: Hrbková Karolína, Ing. - náměstkyně primátora pro životní prostředí, veřejnou zeleň a cestovní
ruch
T: 29. 3. 2018
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USNESENÍ Č. 399/2018
Úhrada zasněžování běžeckého areálu ve Vesci v sezóně 2017/2018
Stručný obsah: V sezóně 2017/2018 bylo nutné řešit úkony spojené se zasněžováním běžeckého
areálu ve Vesci. K vykonání služby byl osloven Sportovní areál Ještěd, a. s. se sídlem Jablonecká
41, 460 01, Liberec, IČ: 25437941.
Rada města po projednání

schvaluje
úhradu služeb spojených se zasněžováním běžeckého areálu Vesec v sezóně 2017/2018 společnosti
Sportovní areál Ještěd, a. s., sídlo Jablonecká 41, 460 01, Liberec 1, IČ: 25437941 ve výši
382 106 Kč včetně DPH,

a ukládá
uhradit faktury dle příloh č. 1, 2 a 3 společnosti Sportovní areál Ještěd, a. s., sídlo Jablonecká 41,
460 01, Liberec 1, IČ: 25437941 náklady spojené se zasněžováním, zprovozněním čerpací stanice
a rezervací elektrické energie v sezóně 2017/2018.
P: Pastva David, Ing. - vedoucí odboru cestovního ruchu, kultury a sportu
T: 1. 4. 2018

Úhrada produktů a služeb dle smlouvy o podpoře sportovních aktivit v lyžařském
areálu Ještěd
Stručný obsah: Úhrada produktů a služeb společnosti TMR Ještěd, a. s. na základě smlouvy
o podpoře sportovních aktivit v lyžařském areálu Ještěd.

Tento bod byl stažen z programu schůze rady města.

USNESENÍ Č. 400/2018
Záměr změny stanov společnosti Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad
Nisou
Stručný obsah: Předmětný materiál se týká návrhu změny stanov DPMLJ, a. s. ve třech
variantách.
Rada města po projednání

schvaluje
záměr změny stanov společnosti DPMLJ, a. s.
variantní řešení
b) Varianta II (příloha č. 2),

a ukládá
1. projednat s primátorem statutárního města Jablonce nad Nisou,
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P: Batthyány Tibor - primátor statutárního města Liberec
T: 30. 4. 2018
2. projednat se zastupitelskými kluby zastupitelstva města Liberec,
P: Batthyány Tibor - primátor statutárního města Liberec
T: 30. 4. 2018

Problematika bossingu a mobbingu na odboru strategického rozvoje a dotací
Stručný obsah: Důvodem pro opětovné předložení tohoto materiálu je další stížnost
zaměstnance oddělení přípravy a řízení projektů. Již v minulosti vzniklo na základě podnětů
a opakovaných stížností od některých pracovníků odboru strategického rozvoje a dotací (dále
jen OSRD) důvodné podezření, že se na odboru mohou vyskytovat formy nepřijatelného
diskriminačního chování a jednání, tzv. bossing a mobbing. V případě bossingu pochází
nepřijatelné jednání od osoby na vedoucí pracovní pozici a v případě mobbingu od osoby na
stejné pracovní pozici. Na MML bohužel není nastaven funkční systém předcházení
a odhalování takového jednání, docházelo k němu pravděpodobně i v minulosti bez toho, aby to
ale bylo adekvátně řešeno.

Tento bod byl stažen z programu schůze rady města.

USNESENÍ Č. 401/2018
Delegace zástupce obce na valnou hromadu společnosti FCC Liberec, s. r. o.
Stručný obsah: Společnost FCC Liberec, s. r. o., ve které je město společníkem, zaslala dne
14. 3. 2018 pozvánku na konání rádné valné hromady, která se uskuteční dne 26. 4. 2018 od
11,30 hodin na adrese restaurace Domov, Ještědská 149, Liberec, PSČ 460 10. Je navrženo
delegovat na tuto valnou hromadu paní Ing. Karolínu Hrbkovou.
Rada města po projednání

bere na vědomí
pozvánku na valnou hromadu společnosti FCC Liberec, s. r. o., IČ 631 46 746, se sídlem Mydlářská
105/10, Liberec 10, která se uskuteční dne 26. 4. 2018 od 11,30 hodin, na adrese restaurace Domov,
Ještědská 149, Liberec, PSČ 460 10, včetně návrhu usnesení valné hromady dle přílohy,

doporučuje
delegovat v souladu s § 84 odst. 2 písm. f) zákona o obcích jako zástupce statutárního města Liberec
na tuto valnou hromadu Ing. Karolínu Hrbkovou, náměstkyni primátora pro životní prostření,
veřejnou zeleň a cestovní ruch,

a ukládá
předložit materiál zastupitelstvu města na zasedání dne 29. 3. 2018.
P: Hrbková Karolína, Ing. - náměstkyně primátora pro životní prostředí, veřejnou zeleň a cestovní
ruch
T: 29. 3. 2018
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USNESENÍ Č. 402/2018
Plnění usnesení rady města za měsíc únor roku 2018
Stručný obsah: Radě města Liberec je průběžně předkládán přehled o plnění usnesení rady
města, tento přehled je následně předložen na vědomí Zastupitelstvu města Liberec a to formou
informace.
Rada města po projednání

bere na vědomí
předloženou zprávu o plnění usnesení rady města za měsíc únor roku 2018,

souhlasí
s prodloužením termínů sledování a vypuštěním ze sledování tak, jak jsou navrženy v předložené
zprávě.

USNESENÍ Č. 403/2018
Hodnocení 0-1 ZM - 1. 2. 2018
Stručný obsah:
Rada města po projednání

pověřuje
vyřízením podnětů, dotazů a připomínek z mimořádně svolaného zasedání Zastupitelstva města
Liberec, které se konalo 1. února 2018, tajemníka MML, náměstka primátora Mgr. Jana Korytáře
a náměstka primátora PhDr. Ivana Langra.

USNESENÍ Č. 404/2018
Hodnocení 2. ZM - 22. 2. 2018
Stručný obsah:
Rada města po projednání

pověřuje
vyřízením podnětů, dotazů a připomínek z 2. řádného zasedání Zastupitelstva města Liberec, které
se konalo 22. února 2018, primátora města, náměstka primátora Mgr. Jana Korytáře, náměstka
primátora Tomáše Kyselu.
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USNESENÍ Č. 405/2018
Organizační zajištění 3. ZM - 29. 3. 2018
Stručný obsah:
Rada města po projednání

schvaluje
konání 3. zasedání zastupitelstva města ve čtvrtek 29. března 2018 v 15.00 hodin v zasedací
místnosti č. 11 budovy radnice s tímto pořadem jednání:
1. Zahájení, schválení pořadu jednání
2. Diskuse občanů
3. MO Vratislavice nad Nisou - kupní smlouva se Severočeskou vodárenskou společností
4. Majetkoprávní operace - prodeje pozemků
5. Majetkoprávní operace - výkup pozemku - k. ú. Rochlice u Liberce
6. Majetkoprávní operace - záměry prodeje pozemků - část 1
7. Majetkoprávní operace - záměry prodeje pozemků - část 2
8. Majetkoprávní operace - záměr výkupu pozemku - k. ú. Ostašov u Liberce
9. Majetkoprávní operace - záměr výkupu pozemků - k. ú. Pilínkov
10. Majetkoprávní operace - záměr směny pozemků - k. ú. Liberec
11. Majetkoprávní operace - změna usnesení - výkup pozemků k. ú. Liberec
12. Majetkoprávní operace - bezúplatný převod pozemků ul. Křížanská, k. ú. Horní Suchá
u Liberce
13. Majetkoprávní operace - nabytí nemovitosti od ČR - Ministerstva financí
14. Majetkoprávní operace - záměr směny pozemků - AOPK ČR
15. Pořízení 96. změny územního plánu města Liberec zrychleným postupem
16. Návrh rozpočtového opatření č. 3B) změny SML na rok 2018 v kompetenci zastupitelstva
města
17. Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí revolvingového úvěru za účelem předfinancování
akcí dotovaných ze zdrojů EU nebo jiných zdrojů v rámci ministerstev ČR
18. Inventarizační zpráva roku 2017
19. Přijetí dokumentu "Akční plán udržitelné energetiky a klimatu"
20. Darovací smlouva - výstavba komunikace a inženýrských sítí v ulicích U Internátu a
Holubinková
21. Plánovací smlouva - Nový Perštýn
22. Delegace zástupce obce na valnou hromadu společnosti FCC Liberec, s. r. o.
23. Poskytnutí dotace na podporu recyklace odpadů pro rok 2018
24. Návrh správní rady na přidělení dotací z dílčího fondu Ekofondu Dotačního fondu SML
pro rok 2018
25. Smlouva o vzájemné spolupráci na projektu "Multifunkční sociální centrum - Dům
humanity Liberec"
26. Návrh správní rady Fondu vzdělávání na přidělení dotací z dílčího Dotačního fondu SML
pro rok 2018
27. Návrh správní rady na přidělení dotací z dílčího Fondu zdraví a prevence Dotačního fondu
SML pro rok 2018
28. Smlouvy o závazku veřejné služby a o podmínkách poskytnutí vyrovnávací platby pro
příspěvkové organizace SML v oblasti kultury, zdravotních a sociálních služeb pro období
2018 - 2021
29. Poskytnutí dotace neziskové organizaci Centrum Protěž, z. ú.
30. Poskytnutí individuální dotace pro Centrum LIRA, z. ú. na provozní náklady na rok 2018
31. Poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec ČR - Hasičskému záchrannému
sboru Libereckého kraje
32. Poskytnutí dotace z rozpočtu SML- LIVINGSTONE, s. r. o.
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33. Poskytnutí finanční dotace z rozpočtu statutárního města Liberec na uspořádání Fresh
festivalu
34. Poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec pro Technické muzeum Liberec
35. Poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec na projekt Majáles 2018
36. Poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec - Severočeské muzeum v Liberci,
příspěvková organizace
37. Vyřízení podnětů, dotazů a připomínek z 0-1 mimořádně svolaného zasedání zastupitelstva
města – 1. 2. 2018
38. Vyřízení podnětů, dotazů a připomínek z 2. řádného zasedání zastupitelstva města –
22. 2. 2018
39. Informace, dotazy a podněty zastupitelů
201. Informace o naplňování příjmů a výdajů rozpočtu včetně aktuální zadluženosti
a činnosti odboru ekonomiky - leden až únor 2018
202. Návrh nové metodiky pro alokaci nákladů a výnosů na PAD
203. Návrh rozpočtového opatření č. 3A) dotace SML na rok 2018 v kompetenci rady
města
204. Přijetí dotace na podporu a zahájení realizace projektu "Rekultivace staré skládky
v prostoru odvalu kamenolomu Ruprechtice"
205. Schválení dalšího postupu k ukončenému projektu "Revitalizace vícefunkčních hřišť
při ZŠ Švermova a ZŠ Aloisina Výšina"
206. Zajištění dopravní obslužnosti na území statutárního města Liberec od 1. 1. 2019
207. Financování společnosti DPLMJ, a. s. v roce 2018
208. Informace o uskutečněných jednáních ve věci zajišťování MHD ve městě Liberci
209. Návrh nové metodiky pro alokaci nákladů a výnosů na tramvajovou linku č. 11
210. Zajištění dopravní obslužnosti na území statutárního města Liberec od 1. 1. 2019
211. Návrh metodiky pro alokaci nákladů a výnosů na MHD Liberec
212. Financování společnosti DPMLJ, a. s. v roce 2018
213. Vyjádření ke konkretizaci investičního a provozního financování tramvajové linky
č. 11
214. Hydrologická studie Ještědského hřbetu pro účely zajištění potřeb vody areálu na
Ještědu
215. Plnění usnesení rady města za měsíc únor roku 2018.
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Přílohy:
k usnesení č. 313/2018

k usnesení č. 356/2018

k usnesení č. 384/2018

k usnesení č. 314/2018

k usnesení č. 357/2018

k usnesení č. 385/2018

k usnesení č. 315/2018

k usnesení č. 358/2018

k usnesení č. 386/2018

k usnesení č. 316/2018

k usnesení č. 359/2018

k usnesení č. 387/2018

k usnesení č. 317/2018

k usnesení č. 361/2018

k usnesení č. 388/2018

k usnesení č. 318/2018

k usnesení č. 362/2018

k usnesení č. 389/2018

k usnesení č. 319/2018

k usnesení č. 363/2018

k usnesení č. 390/2018

k usnesení č. 320/2018

k usnesení č. 364/2018

k usnesení č. 391/2018

k usnesení č. 321/2018

k usnesení č. 369/2018

k usnesení č. 392/2018

k usnesení č. 331/2018

k usnesení č. 370/2018

k usnesení č. 393/2018

k usnesení č. 341/2018

k usnesení č. 371/2018

k usnesení č. 394/2018

k usnesení č. 342/2018

k usnesení č. 373/2018

k usnesení č. 395/2018

k usnesení č. 343/2018

k usnesení č. 375/2018

k usnesení č. 396/2018

k usnesení č. 344/2018

k usnesení č. 376/2018

k usnesení č. 397/2018

k usnesení č. 345/2018

k usnesení č. 377/2018

k usnesení č. 398/2018

k usnesení č. 346/2018

k usnesení č. 378/2018

k usnesení č. 399/2018

k usnesení č. 347/2018

k usnesení č. 379/2018

k usnesení č. 400/2018

k usnesení č. 348/2018

k usnesení č. 380/2018

k usnesení č. 401/2018

k usnesení č. 349/2018

k usnesení č. 381/2018

k usnesení č. 402/2018

k usnesení č. 355/2018

k usnesení č. 382/2018

V Liberci 23. března 2018

Tibor Batthyány v. r.
primátor města

Mgr. Jan Kory tář v. r.
náměstek primátora
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