Z ÁP I S
Z 11. SCHŮZE
RADY MĚSTA LIBEREC,
KONANÉ 5. 6. 2018 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 210

Ověřovatelé:

Mgr. Jan Korytář
Tomáš Kysela

K bodu č. 1
Zahájení
Pan primátor zahájil 11. řádnou schůzi rady města roku 2018 a konstatoval, že je přítomno 7 členů
rady města a rada je usnášeníschopná. Jako zapisovatelku schůze navrhl pan primátor Ivu Pourovou,
vedoucí organizačního oddělení, a jako ověřovatele zápisu Mgr. Jana Korytáře a Tomáše Kyselu.
Z dnešní schůze se omluvil PhDr. Ivan Langr, pozdější příchod nahlásila Bc. Zuzana Kocumová.
Návrh na zapisovatele a ověřovatele zápisu byl schválen poměrem: pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0.
Pan primátor konstatoval, že nezaznamenal námitky k zápisu z 10. řádné schůze rady města.
Na program schůze byly dodatečně navrženy body k zařazení č. 17/1 - 17/3 a 43/1. Z programu
schůze byl stažen bod č. 9 Majetkoprávní operace – výkup pozemků – Preciosa, a. s. V režimu na stůl
byly předloženy materiály k bodům č. 7/1, 7/2, 27/1, 31/1 a 41/1.
Navržený program byl schválen poměrem: pro – 8, proti – 0, zdržel se – 0

K bodu č. 2
MO Vratislavice nad Nisou - změny usnesení - služebnosti
Předkládá: Pohanka Lukáš, starosta MO Vratislavice nad Nisou
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Změny se předkládají na základě skutečného zaměření inženýrských sítí ve třech případech
a v jednom případě došlo současně ke změně oprávněného, a v jednom případě se změnil vlastník
oprávněných pozemků.
Průběh projednávání bodu:
K tomuto bodu nebyla diskuse.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 8, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 654/2018
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K bodu č. 3
Obecně závazná vyhláška statutárního města Liberec, kterou se mění Obecně
závazná vyhláška statutárního města Liberec č. 2/2016 o místním poplatku za
užívání veřejného prostranství na území města Liberce
Předkládá: Karban Zbyněk, Ing., vedoucí odboru ekonomiky
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Vydání Obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec, kterou se novelizuje Obecně závazná
vyhláška statutárního města Liberec č. 2/2016 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství na
území města Liberce. Důvodem vydání je harmonizace pojmů a odkazů na zákony, u kterých došlo
k novelizaci od data vydání původní vyhlášky, a aktualizace příloh, tj. seznamu místních komunikací
a pozemků ve vlastnictví města, z podnětu Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou.
Rozšířením seznamu zpoplatňovaných ploch získá městský obvod nástroj k regulaci zvláštního
užívání veřejného prostranství na svém území.
Průběh projednávání bodu:

Ing. Karban, vedoucí odboru ekonomiky
Novelizace vychází na požadavek městského obvodu Vratislavice nad Nisou, kde se zařazují
některé prostory tak, jak vidí v této chvíli rozumné. Zároveň jsme to využili k technickým změnám
vyhlášky, na které nás při posledním schvalování v roce 2016 upozornilo ministerstvo. Co se týká
prostorů, jsou pouze z Vratislavic nad Nisou.

prof. Šedlbauer
Když tu vyhlášku měníme, je to zároveň příležitost pro změnu sazby poplatků. Pokud máme
v úmyslu zatraktivnit využívání veřejného prostranství, mohli bychom to zvážit.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 8, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 655/2018

K bodu č. 4
Závěrečný účet statutárního města Liberec za rok 2017 a účetní závěrka
statutárního města Liberec za rok 2017
Předkládá: Karban Zbyněk, Ing., vedoucí odboru ekonomiky
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Závěrečný účet roku 2017 podrobněji popisuje hospodaření města v roce 2017 a zachycuje veškeré
příjmy a výdaje města v členění dle rozpočtové skladby, čerpání a splácení úvěrů, hospodaření fondů
města a všechny další související finanční transakce, které se v příslušném roce uskutečnily. Materiál
obsahuje základní informace o hospodaření příspěvkových a obchodních společností. Součástí
materiálu je rovněž zpráva auditora o výsledku přezkoumání hospodaření.
Průběh projednávání bodu:

Ing. Karban, vedoucí odboru ekonomiky
Pravidelný materiál, který zhodnocuje finanční situaci a transakce, které proběhly v loňském roce.
Je to rozsáhlý materiál včetně všech příloh. Vytáhl jsem hlavní čísla. Celkové příjmy se zvýšili v roce
2017 o 10 %, 2,225 mld. Sdílené daně se meziročně zvýšily o 105 mil. Odpovídá to růstu ekonomiky.
Velkou část přebytku, který je 225 mil., jsme již zapojili do rozpočtu při jeho schvalování v loňském
roce. Nyní tam zbývá pár milionů, což budeme řešit v rozpočtovém opatření, které budeme
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připravovat na příští radu a zastupitelstvo. Zadlužení se nezměnilo, nepromítla se stále transakce
zadlužení dluhopisu, protože to bylo až k 15. 1. 2018. U ukazatele zadluženosti dle rozpočtové
odpovědnosti překračujeme v současné době dluh o 790 mil. Aniž bychom byli kráceni na daních,
měli bychom být schopni splácet min. 40 mil. ročně. Pokud budeme snižovat amortizační směnečný
program, amortizovat ho o 100 mil., tak to splněno bude. To jsou nejzásadnější věci, na které jsem
chtěl upozornit. Závěrečný účet bude samozřejmě, jak ukládá zákon, vyvěšen na úřední desce.

Ing. Čulík
Nejsem ekonom, ale ta čísla jsem pochopil. Mám problém s návrhem usnesení, který souhlasí bez
výhrad. Tím si nejsem jistý.

Ing. Karban
To usnesení nám takto ukládá zákon.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 7, proti – 0, zdržel se – 1, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 656/2018

K bodu č. 5
Schválení účetních závěrek za rok 2017 - příspěvkové organizace zřízené
statutárním městem Liberec - mateřské školy
Předkládá: Karban Zbyněk, Ing., vedoucí odboru ekonomiky
Stručný obsah předkládaného materiálu:
V souladu s vyhláškou ministerstva financí č. 220/2013 Sb. o požadavcích na schvalování účetních
závěrek některých vybraných účetních jednotek (dále jen "vyhláška") a na základě „Metodiky pro
schvalování řádných účetních závěrek PO“, schválené usnesením rady města č. 159/2015 ze dne
3. 3. 2015, předkládá odbor ekonomiky radě města účetní závěrky třiceti školských příspěvkových
organizací - mateřských škol za rok 2017.
Průběh projednávání bodu:
K tomuto bodu nebyla diskuse.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 8, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 657/2018

K bodu č. 6
Schválení účetních závěrek za rok 2017 - příspěvkové organizace zřízené
statutárním městem Liberec - základní školy a DDM Větrník
Předkládá: Karban Zbyněk, Ing., vedoucí odboru ekonomiky
Stručný obsah předkládaného materiálu:
V souladu s vyhláškou ministerstva financí č. 220/2013 Sb. o požadavcích na schvalování účetních
závěrek některých vybraných účetních jednotek (dále jen "vyhláška") a na základě „Metodiky pro
schvalování řádných účetních závěrek PO“ schválené usnesením rady města č. 159/2015 ze dne
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3. 3. 2015 předkládá odbor ekonomiky radě města účetní závěrky dvaceti dvou školských
příspěvkových organizací - základních škol a Domu dětí a mládeže Větrník, Liberec (příspěvková
organizace školského typu) za rok 2017.
Průběh projednávání bodu:
K tomuto bodu nebyla diskuse.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 8, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 658/2018

K bodu č. 7
Schválení účetních závěrek za rok 2017 - příspěvkové organizace zřízené
statutárním městem Liberec - kulturní, zdravotní, sociální a Městské lesy Liberec
Předkládá: Karban Zbyněk, Ing., vedoucí odboru ekonomiky
Stručný obsah předkládaného materiálu:
V souladu s vyhláškou ministerstva financí č. 220/2013 Sb. o požadavcích na schvalování účetních
závěrek některých vybraných účetních jednotek (dále jen "vyhláška") a na základě „Metodiky pro
schvalování řádných účetních závěrek PO“, schválené usnesením rady města č. 159/2015 ze dne
3. 3. 2015, předkládá odbor ekonomiky radě města účetní závěrky 7 příspěvkových organizací za rok
2017 - Botanické zahrady Liberec, Zoologické zahrady Liberec, Divadla F. X. Šaldy Liberec,
Naivního divadla Liberec, Centra zdravotní a sociální péče Liberec, Komunitního střediska
KONTAKT Liberec a Městských lesů Liberec.
Průběh projednávání bodu:
K tomuto bodu nebyla diskuse.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 8, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 659/2018

K bodu č. 7/1
Pojištění majetku, odpovědnosti za škody a havarijní pojištění motorových
vozidel statutárního města Liberce - vyhlášení zadávacího řízení
Předkládá: Karban Zbyněk, Ing., vedoucí odboru ekonomiky
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Vzhledem ke končící platnosti stávajících pojistných smluv statutárního města Liberce uzavřených
dne 7. 10. 2014 s Kooperativa pojišťovnou, a. s. je třeba vyhlásit nové zadávací řízení na nového
pojistitele.
Průběh projednávání bodu:

Ing. Karban, vedoucí odboru ekonomiky
Tento materiál zpracováváme vždy po 4 letech, ke konci roku končí pojistná smlouva, čili
vypisujeme veřejnou zakázku. Pokud bude souhlasit rada města, mělo by to proběhnout do konce
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října. Tentokrát ji dáváme na dobu neurčitou, a to z důvodu zvyšování pojistných sazeb. Snižování by
bylo kontraproduktivní, ale to se nepředpokládá. Výpovědní lhůta je 12 měsíců, kdybychom nebyli
spokojeni. Komise pro veřejné zakázky souhlasí.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 8, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 660/2018

K bodu č. 7/2
Dodatek č. 1 ke smlouvě o poradenské činnosti BDO Advisory, s. r. o.
Předkládá: Karban Zbyněk, Ing., vedoucí odboru ekonomiky
Stručný obsah předkládaného materiálu:

V souvislosti s jednáními, které statutární město vede s teplárenskou skupinou (MVV Energie
Holding, a. s., respektive společností Teplárna Liberec, a. s.) byla na základě usnesení RM č. 44/2018
uzavřena smlouva o poradenské činnosti se společností BDO Advisory, s. r. o. Vzhledem
k pozitivnímu jednání s Teplárnou Liberec, a. s. je nutné rozšířit předmět plnění.
Průběh projednávání bodu:

Ing. Karban, vedoucí odboru ekonomiky
Jedná se o rozšíření činnosti.

Mgr. Korytář
Jedná o rozšíření obsahu smlouvy. Dokončuje se jeden zásadnější problém, a to je spor o ceny, za
které získává teplárna teplo z TERMIZO, je to ještě u soudu. Minulý týden proběhlo jednání, na
kterém byl i kolega Galnor. Vzhledem k tomu, že došlo k personálním změnám ve vedení MVV CZ,
budeme mít další jednání s německou stranou, a tu poslední záležitost by se mohlo podařit úspěšně
vyřešit ke spokojenosti obou stran. Společnost BDO Advisory, s. r. o., která s námi spolupracuje již
dva roky, požádala o rozšíření smlouvy tak, aby nám dál mohla poskytovat poradenské služby.

Ing. Karban
Nenavyšuje se finanční plnění, pouze předmět smlouvy.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 8, proti – 0, zdržel se – 0
Rada města přijala usnesení č. 661/2018

K bodu č. 8
Majetkoprávní operace - prodeje pozemků
Předkládá: Schejbal Jaroslav, Bc., vedoucí odboru majetkové správy
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Jedná se o prodeje pozemků na základě žádostí občanů, jejichž záměry byly odsouhlaseny v RM
dne 17. 4. 2018 a schváleny ZM byly dne 26. 4. 2018. Kupující se přihlásili na základě vyhlášeného
výběrového řízení a uhradili na účet města jistinu.
Průběh projednávání bodu:
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K tomuto bodu nebyla diskuse.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 8, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 662/2018

K bodu č. 9 /STAŽENO
Majetkoprávní operace - výkup pozemku - Preciosa, a. s.
Předkládá: Schejbal Jaroslav, Bc., vedoucí odboru majetkové správy
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Výkup je navržen na základě žádosti odboru cestovního ruchu, kultury a sportu o výkup pozemku
p. č. 4919/3, k. ú. Liberec ve vlastnictví Preciosy, a. s., za účelem rozšíření skateparku.
Průběh projednávání bodu:
K tomuto bodu nebyla diskuse.

Tento bod byl stažen z programu schůze rady města.

K bodu č. 10
Majetkoprávní operace - záměr prodeje pozemku p. č. 2721/8, k. ú. Liberec
Předkládá: Schejbal Jaroslav, Bc., vedoucí odboru majetkové správy
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Rada města dne 13. 2. 2018 souhlasila a zastupitelstvo města dne 22. 2. 2018 schválilo záměr
prodeje pozemku p. č. 2721/8, k. ú. Liberec, za cenu stanovenou na základě znaleckého posudku ve
výši 906 000 Kč. Do výběrového řízení se přihlásil jeden zájemce, ale když zjistil, že na pozemku
nelze stavět, svou přihlášku vzal zpět. Vlastníci bytových jednotek v související budově se dohodli, že
by předmětný pozemek jejich společenství odkoupilo, ale vzhledem k jejich finančním možnostem
i skutečně možnému využití pozemku mohou zaplatit pouze cenu stanovenou dle interního předpisu,
tj. za cenu ve výši 447 000 Kč.
Průběh projednávání bodu:
K tomuto bodu nebyla diskuse.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 8, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 663/2018

K bodu č. 11
Majetkoprávní operace - záměr prodeje pozemku
Předkládá: Schejbal Jaroslav, Bc., vedoucí odboru majetkové správy
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Stručný obsah předkládaného materiálu:
Jedná se o opakovanou žádost vlastníka pozemku p. č. 941/27. V roce 2016 mu tato žádost nebyla
schválena z důvodu změny v návrhu nového ÚP – změna funkčního využití předmětného pozemku na
plochy bydlení, tudíž i předpokládané navýšení ceny. Žadatel tedy žádá o odkup pozemku znovu s tím,
že je ochoten akceptovat i tuto zvýšenou cenu.
Průběh projednávání bodu:

Bc. Schejbal, vedoucí odboru majetkové správy
Tato majetkoprávní operace je tu podruhé, protože původně nebyla schválena z důvodu nesouhlasu
hlavního architekta, kdy v územním plánu bylo jiné funkční využití. S panem Kolomazníkem, když
tam byl žadatel, jsme se domluvili, že bychom udělali znalecký posudek dle nového územního plánu.
Cena, která je v přiloženém znaleckém posudku, odpovídá novému územnímu plánu, kde je pozemek
určen pro bydlení.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 7, proti – 0, zdržel se – 1, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 664/2018

K bodu č. 12
Majetkoprávní operace - pronájem pozemků
Předkládá: Schejbal Jaroslav, Bc., vedoucí odboru majetkové správy
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Celkem se jedná o 2 případy žádostí o pronájem pozemků.
Průběh projednávání bodu:

Bc. Schejbal, vedoucí odboru majetkové správy
Doplňuji, že budova na pozemku č. 753 je pronajata. V příloze na straně 11 je věcné břemeno
přístupu a příjezdu vyznačeno.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 8, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 665/2018

K bodu č. 13
Majetkoprávní operace - pacht a výpůjčka pozemků
Předkládá: Schejbal Jaroslav, Bc., vedoucí odboru majetkové správy
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Celkem se jedná o 3 případy žádostí o pacht a výpůjčku části pozemků ve vlastnictví statutárního
města.
Průběh projednávání bodu:
K tomuto bodu nebyla diskuse.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 8, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
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Rada města přijala usnesení č. 666/2018

K bodu č. 14
Majetkoprávní operace - výpůjčka pozemků
Předkládá: Schejbal Jaroslav, Bc., vedoucí odboru majetkové správy
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Jedná se o projednání žádosti o výpůjčku pozemku v Rudolfově za účelem jeho údržby, ale přes
předmětný pozemek vede přístupová cesta k lesním pozemkům a výpůjčkou by mohlo dojít
k omezení.
Průběh projednávání bodu:
K tomuto bodu nebyla diskuse.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 8, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 667/2018

K bodu č. 15
Majetkoprávní operace - služebnosti
Předkládá: Schejbal Jaroslav, Bc., vedoucí odboru majetkové správy
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Služebnosti se zřizují na základě NOZ ve prospěch žadatelů.
Průběh projednávání bodu:
K tomuto bodu nebyla diskuse.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 8, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 668/2018

K bodu č. 16
Majetkoprávní operace - změny usnesení - služebnosti
Předkládá: Schejbal Jaroslav, Bc., vedoucí odboru majetkové správy
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Služebnosti se zřizují na základě NOZ.
Průběh projednávání bodu:
K tomuto bodu nebyla diskuse.
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Hlasování o návrhu usnesení – pro – 8, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 669/2018

K bodu č. 17
Schválení výsledku zadávacího řízení na modernizaci výměníku ZŠ Broumovská
Předkládá: Schejbal Jaroslav, Bc., vedoucí odboru majetkové správy
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Lhůta pro podání nabídek na zakázku „ZŠ Broumovská, Liberec - modernizace výměníku" byla
stanovena do 17. 5. 2018. Následně proběhlo hodnocení a posouzení nabídek. Nyní je radě města,
v souladu s jejím usnesením č. 416/2018 ze dne 3. 4. 2018, předkládán výsledek zadávacího řízení ke
schválení.
Průběh projednávání bodu:

Bc. Schejbal, vedoucí odboru majetkové správy
Předpokládaná cena byla 1 777 145 Kč, přihlásily se nám dvě firmy, komise vybrala společnost
WARMNIS, s. r. o. s nabídkovou cenou 1 680 270,66 Kč bez DPH.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 8, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 670/2018

K bodu č. 17/1
Zrušení zadávacího řízení na zakázku "ZŠ Vrchlického, Liberec - modernizace
výměníku"
Předkládá: Schejbal Jaroslav, Bc., vedoucí odboru majetkové správy
Stručný obsah předkládaného materiálu:
V souladu s usnesením rady města č. 417/2018 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 „ZŠ Vrchlického,
Liberec – modernizace výměníku“. Radě města budou předloženy nové zadávací podmínky.
Průběh projednávání bodu:

Bc. Schejbal, vedoucí odboru majetkové správy
Nikdo se nám nepřihlásil. V materiálu č. 17/2 vypisujeme nové výběrové řízení z důvodu, že po
dohodě se školou prodlužujeme lhůtu pro realizaci o tři týdny, prodlužuje se do září.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 8, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 671/2018
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K bodu č. 17/2
Vypsání zadávacího řízení na modernizaci výměníku ZŠ Vrchlického
Předkládá: Schejbal Jaroslav, Bc., vedoucí odboru majetkové správy
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Předkládáme ke schválení zadávací dokumentaci na zakázku „ZŠ Vrchlického, Liberec modernizace výměníku" pro realizaci zadávacího řízení pro výběr dodavatele technologie výměníku
v režimu zákona o zadávání veřejných zakázek vypsaného formou zjednodušeného podlimitního
řízení. Důvodem pro realizaci zakázky je havarijní stav výměníku a změna topného média v rozvodech
liberecké teplárny.
Průběh projednávání bodu:

Bc. Schejbal, vedoucí odboru majetkové správy
V zadávacím řízení bychom upravili větu, a to na straně 8 „Účastník doloží alespoň tři obdobné
zakázky s finančním objemem každé z nich min. 959 760 Kč…“ a z odstavce vyškrtnout „Obdobnými
zakázkami se rozumí výstavba či rekonstrukce výměníku tepla v budovách občanské vybavenost.“,
a to nahradíme „Obdobnými zakázkami se rozumí výstavba či rekonstrukce výměníku tepla.“

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 8, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 672/2018

K bodu č. 17/3
Schválení dodatku ke smlouvě na projektovou činnost ZŠ Kaplického energetické úspory
Předkládá: Schejbal Jaroslav, Bc., vedoucí odboru majetkové správy
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Od loňského října probíhaly přípravy zadávacích řízení na projektové přípravy energetických úspor
v pěti základních školách v Liberci. Vypsány byly tři zadávací řízení, na ZŠ Kaplického, Švermovu
a Orlí. Dne 5. 12. 2017 byla radou města usnesením č. 1268/2017 schváleno zahájení a realizace
zjednodušeného podlimitního zadávacího řízení na dodavatele projektových dokumentací
energetických úspor v ZŠ Kaplického. Na základě doporučení hodnotící komise a v souladu
s usnesením rady města č. 522/2018 byl dne 9. 5. 2018 vybrán zhotovitel. Jelikož 1. 1. 2018 došlo ke
změně právních předpisů, novelizace stavebního zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu je nutné uzavřít se zhotovitelem nejen smlouvu o dílo, ale také dodatek ke smlouvě,
ve kterém bude zohledněna změna právních předpisů.
Průběh projednávání bodu:

Bc. Schejbal, vedoucí odboru majetkové správy
Dodatek se týká toho, že se nám novelizací změnil zákon a číslování příloh, takže dáváme přílohy
do souladu se zákonem.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 8, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 673/2018
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K bodu č. 18
Souhlas s účastí Mateřské školy "Kytička", Liberec, Burianova 972/2, p. o.
v projektu
Předkládá: Kalous Pavel, Mgr., vedoucí odboru školství a sociálních věcí
Stručný obsah předkládaného materiálu:
V souladu se zřizovací listinou žádá ředitelka Mateřské školy „Kytička“, Liberec, Burianova 972/2,
příspěvková organizace zřizovatele o souhlas s účastí v projektu „Centra kolegiální podpory
v metodice socioemočního rozvoje předškolních dětí Dobrý začátek“ v rámci Operačního programu
Výzkum, vývoj a vzdělávání. Cílem projektu je zakládání center kolegiální podpory, jejichž experti se
stanou nositeli a lektory metodiky, která rozvíjí sociální a emoční dovednosti předškolních dětí.
Průběh projednávání bodu:
K tomuto bodu nebyla diskuse.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 674/2018

K bodu č. 19
Poskytnutí daru Asociaci romských představitelů Libereckého kraje, z. s.
Předkládá: Kalous Pavel, Mgr., vedoucí odboru školství a sociálních věcí
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Na základě žádosti předsedkyně Asociace romských představitelů Libereckého kraje, z. s., ze dne
21. 5. 2018, předkládá odbor školství a sociálních věcí Radě města Liberec návrh na schválení
poskytnutí daru ve výši 20 000 Kč na realizaci projektu Roma Activa, který je zaměřený na aktivizaci
Romů, podporu jejich identity a společenské odpovědnosti.
Průběh projednávání bodu:
K tomuto bodu nebyla diskuse.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 6, proti – 0, zdržel se – 1, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 675/2018

K bodu č. 20
Poskytnutí daru IQLANDIA, o. p. s. na pořádání odborné konference
Předkládá: Kalous Pavel, Mgr., vedoucí odboru školství a sociálních věcí
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Na základě žádosti IQLANDIA, o. p. s. předkládá odbor školství a sociálních věcí Radě města
Liberec návrh na schválení poskytnutí daru ve výši 5 000 Kč na pořádání prvního ročníku odborné
konference StartUpy. Konference se uskuteční 18. září 2018 v IQLANDIA v Liberci.
Průběh projednávání bodu:
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K tomuto bodu nebyla diskuse.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 6, proti – 0, zdržel se – 1, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 676/2018

K bodu č. 21
Dohoda o úpravě vztahů k městskému bytu mezi statutárním městem Liberec
a Bytovým družstvem STARÝ HARCOV
Předkládá: Kalous Pavel, Mgr., vedoucí odboru školství a sociálních věcí
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Dohoda narovnává vztahy s Bytovým družstvem STARÝ HARCOV. Jedná se o podobnou dohodu,
která již byla v minulosti uzavřena s Bytovým družstvem VLNAŘSKÁ - vztahy nyní fungují bez
problémů. Podobná dohoda též byla schválena s Bytovým družstvem SPEKTRUM v 10. RM dne
22. 5. 2018. Statutární město Liberec a Bytové družstvo STARÝ HARCOV jsou spoluvlastníky
6 bytových domů v ulici Sluneční stráň v Liberci 15, bytové družstvo bylo pověřeno kompletní
správou domů a bytů. SML jakožto členu družstva byl přidělen 1 byt k užívání, který pronajímá
žadatelům o městský byt. Podle dohody by správu tohoto městského bytu mělo od 1. 7. 2018 převzít
SML. Na tomto bytě nevázne žádný dluh.
Průběh projednávání bodu:
K tomuto bodu nebyla diskuse.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 677/2018

K bodu č. 22
Návrh dohody o smíru ve věci soudního sporu o zaplacení 300 000 Kč
s příslušenstvím
Předkládá: Audy Jan, Mgr., vedoucí odboru právního a veřejných zakázek
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Radě města je předkládán materiál k rozhodnutí o návrhu smíru v soudním sporu vedeném
u Okresního soudu v Liberci o zaplacení částky 300 000 Kč
Průběh projednávání bodu:

Mgr. Korytář
Z mého pohledu by si město mělo udělat rozbor toho, zda úkoly, které jsou v návrhu na odměnu,
byly splněny, předány, jaká byla v tehdejší době výše odměny za takto splněné a zadané úkoly.
Myslím, že je to jeden z důležitých podkladů pro rozhodování rady města, abychom se k tomu návrhu
na smír mohli vyjádřit. Chápu, že druhá strana má nějaký požadavek. Prosím o vypracování podkladů
a odložení do příští rady města.
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T. Batthyány
Materiál rozhodně stahovat nehodlám. Je velká pravděpodobnost, že soud nevyhrajeme, je tu návrh
na smír.

Bc. Kocumová
Je tam nějaké riziko z prodlení?

Mgr. Lukáš Votruba, advokát
To nedokáži říci, jestli tam riziko z prodlení bude. Máme nařízeno soudní jednání v této věci
v průběhu června. Na druhou stranu k tomu, co bylo vyřčeno, skutečně trvám na tom, že výše odměny
se nebude posuzovat, to není otázkou tohoto sporu, protože bylo rozhodnuto, že výše odměny je
300 tis. Zaměstnavatel si to měl v daný okamžik posoudit sám, zda na ni má prostředky, a zda je výše
obvyklá pro ty úkoly, které tam jsou vyjmenovány. Pan Audy mi dokázal, že úkoly plněny byly.

T. Batthyány
Pokud nás právník zastupuje, dali jsme mu důvěru. Pokud přichází s návrhem řešení, které
respektuje i druhá strana, tak je na místě se k takovému řešení přiklonit.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 4, proti – 0, zdržel se – 4, návrh nebyl přijat.

K bodu č. 23
Návrh dohody o smíru ve věci soudního sporu o zaplacení 35 000 Kč
s příslušenstvím
Předkládá: Audy Jan, Mgr., vedoucí odboru právního a veřejných zakázek
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Radě města je předkládán materiál k rozhodnutí o návrhu smíru v soudním sporu vedeném
u Okresního soudu v Liberci o zaplacení částky 35 000 Kč
Průběh projednávání bodu:
K tomuto bodu nebyla diskuse.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 7, proti – 0, zdržel se – 1, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 678/2018

K bodu č. 24
Schválení přípravy žádosti o dotaci pro tvorbu strategického dokumentu –
jednotného akčního plánu implementace sektorových strategií SML
a dopracování sektorové politiky SUMP
Předkládá: Benda Martin, Ing., vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Schválení přípravy žádosti o dotaci pro tvorbu strategického dokumentu – jednotného akčního
plánu implementace sektorových strategií SML a dopracování sektorové politiky - „Plánu udržitelné
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městské mobility (tzv. PUMM či ang. SUMP). SUMP je plnohodnotným plánem udržitelné městské
mobility, který navazuje na zpracovaný SUMF schválený RM a ZM v únoru 2018. Postup odpovídá
snaze hledání externích zdrojů na zpracování dokumentu, jež je ze strany EU a MD ČR předpokládán
pro všechna města nad 100tis. obyvatel. SML realizuje řadu sektorových politik, jednotnost
implementace však selhává. Jednotný akční plán přinese optimalizaci a efektivnější návaznost
realizovaných sektorových akčních plánů a zároveň lepší monitoring závazků SML (např. SECAP,
Zdravé město ad.).
Průběh projednávání bodu:
K tomuto bodu nebyla diskuse.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 679/2018

K bodu č. 25
Schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na provedení stavebních prací projektu
IPRÚ - Cyklostezka za ČOV
Předkládá: Benda Martin, Ing., vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací
Stručný obsah předkládaného materiálu:
V rámci plnění SoD na provedení stavebních prací projektu Integrovaného plánu rozvoje území
aglomerace Liberec - Jablonec nad Nisou „Rozvoj cyklistické dopravy - cyklotrasa Odra - Nisa, úsek
za ČOV Liberec“ se vyskytly okolnosti, které vyžadují dodatečné vícepráce v celkové hodnotě
50 750 Kč bez DPH, které nejsou zahrnuty v uzavřené smlouvě o dílo.
Průběh projednávání bodu:

Ing. Benda, vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací
Jedná se o první dodatek, kdy práce započaly po podpisu smlouvy ke konci března. Na příští radě
města se budou redukovat náklady o jeden úsek, který je problematický z hlediska statiky zdi domu,
který není náš. Je to složitější řízení. V této chvíli je předmětem dodatku vyčištění staveniště. Projekt
je starší, a za tu dobu zde vyrostly keře a stromy.

T. Batthyány
Na to jsem cílil. V důvodové zprávě je uvedeno, že již uběhl nějaký čas od posledního čištění
pozemků. Tak abychom tu stejné vícepráce neměli každý rok.

Ing. Benda
Projekt je z roku 2009, za tu dobu vegetace bují.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 680/2018
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K bodu č. 26
Vyloučení účastníka ZŘ na dodavatele elektromobilů
Předkládá: Benda Martin, Ing., vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Vyloučení účastníka ZŘ na dodavatele elektromobilů v rámci projektu „Nákup vozidel na
elektropohon a pohon CNG“ který je spolufinancován ze Státního fondu životního prostředí České
republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí. Hodnotící komise doporučila zadavateli
vyloučení účastníka ČEZ ESCO, a. s.
Průběh projednávání bodu:
K tomuto bodu nebyla diskuse.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 681/2018

K bodu č. 27
Schválení výjimky ze směrnice 3RM Zadávání veřejných zakázek statutárním
městem Liberec - Lesní koupaliště - doplňky
Předkládá: Benda Martin, Ing., vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Veřejná zakázka "Revitalizace Lesního koupaliště v Liberci - doplňky" je realizována v rámci
projektu "Revitalizace Lesního koupaliště". Předmětem veřejné zakázky je provedení drobných
stavebních prací a doplňků. Zadání zakázky dle výjimky ze směrnice rady č. 3RM je navrženo
z časových důvodů a sezónního vytížení dodavatelských firem. Objem zakázky je 1 050 000 Kč
bez DPH.
Průběh projednávání bodu:

Ing. Čulík
Již podruhé zopakuji svou otázku. Když je nezbytnost prodlení času, proč je doba provedení
5 měsíců? Odstavec 3 „Zhotovitel může v případě nepříznivých klimatických podmínek.“, teoreticky
se to může protáhnout na delší dobu, proč tedy tak spěcháme, když se bude dokončovat a otevírat za
5 měsíců, někdy v listopadu.

Mgr. Korytář
Já znovu odpovím jako minule. Je to tam proto, abychom měli rezervu. Samozřejmě chceme, aby
se to udělalo co nejdříve, ale standardně si necháváme rezervu, abychom nemuseli ten materiál dávat
znovu do rady s žádostí o prodloužení termínu.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 4, proti – 0, zdržel se – 3, návrh nebyl přijat.
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K bodu č. 27/1
Vyhodnocení výběrového řízení na TDS a BOZP projektu IPRÚ "Sociální
bydlení města Liberce Bytový dům C“
Předkládá: Benda Martin, Ing., vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Vyhodnocení výběrového řízení na dodavatele technického dozoru stavebníka a koordinátora
bezpečnosti práce pro 1. etapu projektu Integrovaného plánu rozvoje území aglomerace Liberec Jablonec nad Nisou „Sociální bydlení města Liberce Bytový dům C“, spolufinancovaného
z integrovaného regionálního operačního programu - Sociální infrastruktura - Integrované projekty
IPRÚ. Hodnotící komise doporučila zadavateli ekonomicky nejvýhodnější nabídku, kterou podal
uchazeč 3L studio, s. r. o. pro bytový dům v ulici Proboštská 268/1 s nabídkovou cenou 263 000 Kč
bez DPH.
Průběh projednávání bodu:
K tomuto bodu nebyla diskuse.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 682/2018

K bodu č. 28
Výjimka ze stavební uzávěry - Renovace areálu TATRA Liberec
Předkládá: Kolomazník Petr, Ing., vedoucí odboru hlavního architekta
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Žadatel žádá o udělení výjimky ze stavební uzávěry na území SML, která se vztahuje na ubytovací
zařízení. Jedná se o renovaci bývalého průmyslového areálu Tatra Liberec na pozemcích
parc. č. 5525/1, 5525/2, 5528/2, 5528/5 a 5528/6 v katastrálním území Liberec.
Průběh projednávání bodu:

T. Batthyány
Nejedná se o žádnou ubytovnu pro sociálně slabé, není důvod tu výjimku neudělit, tedy varianta A.

Hlasování o návrhu usnesení ve variantě A – pro – 8, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl
přijat.
Rada města přijala usnesení č. 683/2018

K bodu č. 29
Výjimka ze stavební uzávěry - Hostel Ještědská
Předkládá: Kolomazník Petr, Ing., vedoucí odboru hlavního architekta
Stručný obsah předkládaného materiálu:
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Žadatel žádá o udělení výjimky ze stavební uzávěry na území SML, která se vztahuje na ubytovací
zařízení. Jedná se o změnu dokončené stavby - revitalizaci stávajícího objektu č. p. 83/120, Ještědská
ul., na hostel na pozemcích parc. č. 73/1 a 73/2 v katastrálním území Dolní Hanychov.
Průběh projednávání bodu:

T. Batthyány
Stejný případ jako u bodu č. 28, varianta A.

Hlasování o návrhu usnesení ve variantě A – pro – 7, proti – 0, zdržel se – 1, návrh byl
přijat.
Rada města přijala usnesení č. 684/2018

K bodu č. 30
Výpůjčka kompostérů 2018
Předkládá: Sládková Lucie, Ing., vedoucí odboru ekologie a veřejného prostoru
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Odbor ekologie a veřejného prostoru předkládá radě města materiál na výpůjčku 500 kusů
kompostérů občanům města Liberce. Výpůjčkou kompostérů se podporuje likvidace bioodpadu přímo
v místě vzniku.
Průběh projednávání bodu:
K tomuto bodu nebyla diskuse.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 8, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 685/2018

K bodu č. 31
Rozbor činnosti Městských lesů Liberec, p. o. za rok 2017, včetně zhodnocení
zákonem stanovených ukazatelů pro hospodaření příspěvkových organizací pro
rok 2017
Předkládá: Sládková Lucie, Ing., vedoucí odboru ekologie a veřejného prostoru
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Radě města Liberec je předkládán Rozbor činnosti Městských lesů Liberec, příspěvkové organizace
statutárního města Liberec za rok 2017, včetně zhodnocení zákonem stanovených ukazatelů pro
hospodaření příspěvkových organizací pro rok 2017.
Průběh projednávání bodu:

T. Batthyány
Proč rada města schvaluje zhodnocení zákonem stanovených ukazatelů v takovém materiálu?
Nikdy jsme se s tímto usnesením nesetkali.
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Ing. Hrbková
Konzultovala jsem to s paní Sládkovou. Usnesení bylo konzultováno na právním oddělení. Dle slov
pana ředitele Blimla je obdobný materiál s obdobným usnesením předkládán každý rok.

Bc. Jiří Bliml, ředitel Městských lesů Liberec, p. o.
Je tomu tak. Předkládáme materiál každoročně úplně stejně, pouze obměňujeme rok. Zákonem
stanovené ukazatele jsou v příloze č. 1 a č. 2, ty první dvě tabulky, kde se jedná o finance organizace.
Jsou to veškeré údaje, které předáváme odboru ekonomiky ke zpracování. Vychází to z výkazu zisků
a ztrát.

T. Batthyány
Tím podporujeme, že příspěvek pro Městské lesy bude za rok 2017 1,8 mil.

Bc. Jiří Bliml
To je faktum, které vzniklo. To není o podpoře. Zákonné ukazatele musíme každoročně dokládat
k rozboru hospodaření.

prof. Šedlbauer
Zákon se změnil, my teď schvalujeme účetní uzávěrku jednotlivých příspěvkových organizací
zvlášť. Dle mého názoru je to, co se dělo v předchozích letech, zbytečné. Navrhuji vzít na vědomí tu
první část usnesení. A pokud by bylo nezbytné, druhá část usnesení může být předložena příště.

T. Batthyány
Rada města pro projednání pouze bere na vědomí předložený rozbor.

Ing. Hrbková
V tom případě já požádám paní Sládkovou nebo pana ředitele Blimla, aby prověřili, zda to
schválení v materiálu č. 7 je postačující, domluvte to s právním oddělením a panem Karbanem.
Případně ten materiál příště předložíme znovu. Ten materiál je schválený právním oddělením, jsou to
zákonem stanovené ukazatele, tudíž bych se nezdráhala schválit materiál tak, jak je předložen.

T. Batthyány
Dobře, dávám tedy protinávrh, aby se hlasovala o tom, že rada města po projednání pouze bere na
vědomí, a pak původní návrh. Hlasujeme tedy, rada města po projednání bere na vědomí předložený
rozbor, kdo je, prosím, pro?

Hlasování o upraveném návrhu usnesení – pro – 6, proti – 0, zdržel se – 2, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 686/2018

K bodu č. 31/1
Schválení dodatku č. 1 k smlouvě o dílo ag. č. DS201800494
Předkládá: Sládková Lucie, Ing., vedoucí odboru ekologie a veřejného prostoru
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ag. č. DS201800494 na akci "Zajištění operativních
úklidů ploch veřejné zeleně" z důvodu vyčerpání objednatelem předpokládaného objemu prací.
Průběh projednávání bodu:
K tomuto bodu nebyla diskuse.
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Hlasování o návrhu usnesení – pro – 8, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 687/2018

K bodu č. 32
Darovací smlouva - obnova chodníku krytem z betonové dlažby v ulici
B Němcové
Předkládá: Novotný David, Bc., vedoucí odboru správy veřejného majetku
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Odbor správy veřejného majetku předkládá darovací smlouvu, kdy statutární město Liberec získá
dar v hodnotě 155 054 Kč v souladu s uzavřenou plánovací smlouvou 7/16/0107.
Průběh projednávání bodu:
K tomuto bodu nebyla diskuse.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 8, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 688/2018

K bodu č. 33
Odkanalizování lokality Krásná vyhlídka, Za Domovem, Pod Ještědem,
V Lukách, k. ú. Horní Hanychov
Předkládá: Novotný David, Bc., vedoucí odboru správy veřejného majetku
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Odbor správy veřejného majetku předkládá materiál, jehož předmětem je odkanalizování lokality
Krásná Vyhlídka, Za Domovem, Pod Ještědem, V Lukách, k. ú. Horní Hanychov.
Průběh projednávání bodu:

Bc. Novotný, vedoucí odboru správy veřejného majetku
Do rady jsme to dali z toho důvodu, jestli se jako vedení města chcete zabývat odkanalizováním
i této lokality. Došlo tam k masivní zástavbě. Pokud by došlo k odkanalizování, bude to akce složitá
na majetkoprávní operace, protože tam bude muset vzniknout přečerpávací stanice. Doporučujeme
vypracovat studii, která ty náklady ukáže, abyste se tím mohli zabývat.

prof. Šedlbauer
Z toho vyplývá, že tam již nějaká kanalizace provozovaná městem existuje.

Bc. Novotný
Kanalizace existuje, ale není řešeno vyústění kanalizace do hlavního řadu na Ještědské. Do té
stávající kanalizace jsou napojeny vyústění ČOV v ulici Pod Ještědem, část té lokality chybí.
Z hlediska budoucího povolení by bylo vhodné to dokončit. Bude to investičně hodně náročné.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 8, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
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Rada města přijala usnesení č. 689/2018

K bodu č. 34
Plánovací smlouva - Javorová ulice, Liberec
Předkládá: Novotný David, Bc., vedoucí odboru správy veřejného majetku
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Odbor správy veřejného majetku obdržel žádost o vyhotovení plánovací smlouvy, která se týká
stavby „Vybudování účelové přístupové komunikace, na p. p. č. 1904/6, ulice Javorová, Liberec“,
v rámci předmětné stavby dojde k vybudování účelové přístupové komunikace a veřejného osvětlení
na pozemku statutárního města Liberec p. p. č. 1904/6 v k. ú. Ruprechtice, obec Liberec.
Průběh projednávání bodu:
K tomuto bodu nebyla diskuse.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 7, proti – 0, zdržel se – 1, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 690/2018

K bodu č. 35
Záměr zveřejnění pronájmu pozemku p. č. 1979/2, k. ú. Vesec u Liberce
Předkládá: Novotný David, Bc., vedoucí odboru správy veřejného majetku
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Předmětem materiálu je zveřejnění záměru pronájmu pozemku p. č. 1979/2, k. ú. Vesec u Liberce,
v Rekreačním a sportovním areálu Vesec za účelem provádění seče.
Průběh projednávání bodu:
K tomuto bodu nebyla diskuse.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 8, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 691/2018

K bodu č. 36
Schválení vyhrazeného stání pro invalidu
Předkládá: Novotný David, Bc., vedoucí odboru správy veřejného majetku
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Předmětem tohoto materiálu je schválení vyhrazeného parkovacího místa pro držitele průkazu ZTP
[osobní údaj odstraněn] v ul. Za Humny. Žádost splňuje podmínky interního předpisu města Liberce
ve věci zřizovaných vyhrazených parkovacích míst pro osoby ZTP.
Průběh projednávání bodu:
K tomuto bodu nebyla diskuse.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 8, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
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Rada města přijala usnesení č. 692/2018

K bodu č. 37
Žádost o zvýšení parkovacích míst na místní komunikaci Jáchymovská
Předkládá: Novotný David, Bc., vedoucí odboru správy veřejného majetku
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Předmětem tohoto materiálu jsou žádosti Společenstev vlastníků jednotek Jáchymovská 281,
279 a 280 o zvýšení počtu parkovacích míst v ul. Jáchymovská.
Průběh projednávání bodu:

Ing. Hrbková
Chci se zeptat, zda v případě schválení varianty B bude projektová dokumentace vypracována na
pozemky, na kterých se shodl odbor správy majetku a odbor ekologie a veřejného prostoru. Aby to
nebylo v plné šíři. Byly by to zbytečně vynaložené finanční prostředky.

Ing. Čulík
Návrh je sice A, ale já osobně bych byl pro B, protože obecně je to veliké sídliště, které se
budovalo pro bydlení, tenkrát se nepočítalo s tak velkým počtem automobilů. Dnes je stav jiný. Jsou
tam plochy, které by se daly doplnit o parkovací stání. Navrhoval bych, aby se sešly oba odbory
a hledaly nějaký kompromis.

Ing. Hrbková
Bylo by vhodnější, protože se jedná o celou ulici Jáchymovská a je to na žádost zástupců tří vchodů
v těch bytových domech, uskutečnit veřejné projednání, protože si myslím, že může dojít k různým
názorům místních obyvatel, někteří budou preferovat zeleň, někteří parkování. Vzniká nějaká ucelená
koncepce pro parkování na sídlištích? Protože neustále dochází k plošnému zabírání zeleně, už to
začíná být poměrné výrazné. Bylo by dobré začít zvažovat variantu parkovacích domů, aby zabrání
plochy bylo efektivnější.

Ing. Čulík
K těm parkovacím domům jsem trošku skeptický. Jednak to jsou velké investiční i provozní
náklady. Majitelé za to budou muset platit. Pokud se udělá parkování venku, je to nekryté stání, je na
ulicích v blízkosti vchodů. Příkladem je nádherné sídliště Králův Háj, původně skoro v lese, na okraji
lesa, i místní si tam sázeli stromy, nyní jsou vysoké stejně jako okolní domy, zastiňují spodní patra
a spodní byty, zabraňují prosvětlení místností. Zeleň je důležitá, ale měla by se průběžně probírat. Ne
všechno, co se před 70 lety zasadilo, tam musí být na věky. Jáchymovská je dlouhá ulice, bydlí tam
hodně lidí, proto by mohlo vzniknout veřejné projednání a vzít to jako koncepci celé ulice. Parkovací
dům je složitější a mnohem nákladnější investice.

Ing. Hrbková
Mě zajímá koncepce. Počet automobilů narůstá, stav je dlouhodobě neudržitelný. Je běžné, že
rodina má dva automobily. Do budoucna to nelze plošně řešit na úkor zeleně. Vynutitelnost parkování
v místě bydlení je nenároková. Ne všude jsou parkovací domy vhodné, ale mohlo by to pomoci.

T. Batthyány
Parkovací místo na sídlišti jsme schopni vybudovat za 50 tis., v parkovacím domě za 500 tis.
Každé sídliště je jiné a projektant se snaží vybrat nejméně invazivní metodu, jak zvýšit počet.

Mgr. Korytář
Kolegyně Hrbková vznesla jednoduchou otázku, pracuje někdo na nějaké koncepci, která by
pracovala s tím, že zde vzniknou parkovací domy alespoň u některých sídlišť? Za sebe si myslím, že
v současné době zde žádná taková koncepce není. Musel by se toho někdo ujmout. Otázkou je
financování. Z rozpočtu města těžko, z dotace nevím, jestli ji lze někde sehnat. Ale abychom se tu jako
rada města mohli rozhodnout, je potřeba podklad. Mohli bychom uložit panu Novotnému, až se tu
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budeme domlouvat o těchto koncepcích, aby promyslel, zda bychom mohli udělat něco i s parkováním
ve městě. Pak se můžeme domlouvat, kolik by to stálo, jestli tu parkovací dům vznikne nebo ne.

Ing. Čulík
Já osobně nevím o žádné koncepci. Na městě bohužel chybí útvar pro koncepci dopravy, řešení
dopravy. Na druhou stranu nemohu souhlasit s tou větou, která je tam napsána, že místo na parkování
není nárokové. Ti lidé tam bydlí a měli bychom jim vytvářet vhodné podmínky, pokud to lze.

Hlasování o návrhu usnesení ve variantě B – pro – 6, proti – 0, zdržel se – 2, návrh byl
přijat.
Rada města přijala usnesení č. 693/2018

K bodu č. 38
Smlouva o možnosti provést stavbu - chodník ul. Švermova (pan J. V.)
Předkládá: Novotný David, Bc., vedoucí odboru správy veřejného majetku
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Předkládaný materiál souvisí s uzavřením smlouvy o možnosti provést stavbu na cizím pozemku.
Potřeba uzavření smlouvy je vyvolána ze strany statutárního města Liberec (dále jen „SML“) z důvodu
plánované stavební akce „Chodník podél ulice Švermovy v k. ú. Ostašov, Liberec“.
Průběh projednávání bodu:
K tomuto bodu nebyla diskuse.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 8, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 694/2018

K bodu č. 39
Smlouva o poskytování služeb - sečení RASAV
Předkládá: Novotný David, Bc., vedoucí odboru správy veřejného majetku
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Předmětem materiálu je schválení smlouvy o poskytování služeb mezi statutárním městem Liberec
a [osobní údaj odstraněn] a [osobní údaj odstraněn] z důvodu zajištění sečení pozemků v Rekreačním
a sportovním areálu Vesec.
Průběh projednávání bodu:
K tomuto bodu nebyla diskuse.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 8, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 695/2018
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K bodu č. 40
Smlouva o možnosti provést stavbu - chodník ul. Švermova (rod. K)
Předkládá: Novotný David, Bc., vedoucí odboru správy veřejného majetku
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Předkládaný materiál souvisí s uzavřením smlouvy o možnosti provést stavbu na cizím pozemku.
Uzavření smlouvy je vyvoláno ze strany statutárního města Liberec v souvislosti s plánovanou
stavební akcí "Chodník podél ulice Švermova k. ú. Ostašov, Liberec". Jedná se o stavbu na pozemku
parc. č. 47 v k. ú. Ostašov u Liberce.
Průběh projednávání bodu:
K tomuto bodu nebyla diskuse.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 8, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 696/2018

K bodu č. 41
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na dotační akci "ZBD - 7 lokalit (ul. Kubelíkova Řepná a Uralská)"
Předkládá: Novotný David, Bc., vedoucí odboru správy veřejného majetku
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Předkládaný materiál představuje návrh na schválení dodatku č. 1 smlouvy o dílo uzavřené mezi
statutárním městem Liberec a společností EUROVIA CS, a. s. dne 11. 5. 2018 - ev. č. SML 4/18/0105,
ev. č. EUROVIA CS, a. s. 1517.802 5060 LLO (dále jen smlouva), jejímž předmětem je zřízení
chodníků v ulici Uralská a Kubelíkova a úprava křižovatek ulic Uralská - Švermova a Řepná Kubelíkova.
Průběh projednávání bodu:
K tomuto bodu nebyla diskuse.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 7, proti – 0, zdržel se – 1, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 697/2018

K bodu č. 41/1
Odkup souboru movitého majetku od společnosti LIKREM, s. r. o.
Předkládá: Novotný David, Bc., vedoucí odboru správy veřejného majetku
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Odkup souboru movitého majetku za účelem provozování pohřební služby statutárním městem
Liberec.
Průběh projednávání bodu:
K tomuto bodu nebyla diskuse.
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Hlasování o návrhu usnesení – pro – 8, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 698/2018

K bodu č. 42
Koncepce rozvoje veřejného osvětlení statutárního města Liberce
Předkládá: Novotný David, Bc., vedoucí odboru správy veřejného majetku
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Předmětný materiál seznamuje radu městu s projektem, jehož cílem je pořízení strategického
dokumentu města Liberce – koncepci rozvoje veřejného osvětlení. Důvodem je aktuální absence
tohoto strategického dokumentu.
Průběh projednávání bodu:

Bc. Novotný, vedoucí odboru správy veřejného majetku
Chtěl bych navrhnout změnu ukládací podmínky. Původně jsme u tohoto projektu zvažovali žádost
dotace v tomto roce z OPZ, nicméně jde tam projekt odboru strategického rozvoje a dotací, který jste
schválili a který je z mého pohledu stěžejnější, což je pokračováním SUMF. Oba dva naše materiály
(42 a 43) jsme dávali v dostatečném předstihu, souvisí s výběrem nových zhotovitelů, proto
navrhujeme ukládací podmínku, a to předložit radě města v dubnu 2019 aktualizaci harmonogramu
plnění projektů.

T. Batthyány
V ukládací části tedy bude, předložit radě města ke schválení aktualizovaný harmonogram plnění
a financování koncepce rozvoje, v termínu do 30. 4. 2019, uloženo Bc. Novotnému.

Hlasování o upraveném návrhu usnesení – pro – 8, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 699/2018

K bodu č. 43
Koncepce rozvoje světelně signalizačních zařízení statutárního města Liberce
Předkládá: Novotný David, Bc., vedoucí odboru správy veřejného majetku
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Předmětný materiál seznamuje radu městu s projektem, jehož cílem je pořízení strategického
dokumentu města Liberce – koncepci světelně signalizačního zařízení. Důvodem je aktuální absence
tohoto strategického dokumentu.
Průběh projednávání bodu:

T. Batthyány
I zde dojde ke změně ukládací části jako u předchozího bodu, tzn. předložit radě města ke schválení
aktualizovaný harmonogram plnění a financování koncepce rozvoje, v termínu do 30. 4. 2019, uloženo
Bc. Novotnému.
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Hlasování o upraveném návrhu usnesení – pro – 8, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 700/2018

K bodu č. 43/1
Financování dotačních akcí odboru strategického rozvoje a dotací
Předkládá: Batthyány Tibor, primátor statutárního města Liberec
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Na základě Informace o naplňování příjmů a výdajů rozpočtu včetně aktuální zadluženosti
a činnosti odboru ekonomiky - leden až duben 2018, Střednědobého výhledu rozpočtu statutárního
města Liberec a Informace o činnosti a stavu projektů řešených odborem strategického rozvoje
a dotací v souladu se zákonem 128/2000 Sb. (v platném znění) požaduje rada města zpracování
komplexního materiálu o stavu jednotlivých projektů realizovaných odborem SR, jejich plánovaný
cash-flow, s jasným vymezením zdrojů krytí výdajů těchto projektů.
Průběh projednávání bodu:

T. Batthyány
Bylo by vhodné, aby byla rada města detailně seznámena s tím, v jakém stavu a fázi jsou jednotlivé
dotační projekty, jak je rozděleno jejich financování. Mám pocit, že nevím, odkud přesně se na
jednotlivé dotační akce berou a budou brát finance. Toto by byl materiál, který by nám dal odpověď na
vše, co se týká projektů na odboru strategického rozvoje a dotací, měli bychom podrobné informace,
jak je budeme financovat. Vycházelo to z materiálu, kde bylo navýšení úvěrového limitu na 250 mil.

Mgr. Korytář
Já chci požádat o nepodporu tohoto materiálu z důvodu, že na obdobném materiálu již s vedoucím
odboru pracujeme. Pracujeme na něm na základě dohody s finančním výborem a bude předložen do
červnového zastupitelstva.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 4, proti – 0, zdržel se – 2, návrh nebyl přijat.

K bodu č. 44
Různé
Průběh projednávání bodu:
K tomuto bodu nebyla diskuse.
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Přílohy:
- Program 11 schůze RM
-

Výpis přijatých usnesení

Primátor ukončil schůzi rady města v 12:16 hod.

V Liberci 8. června 2018

Zapisovatelka:

Iva Pourová v. r.

Za ověřovatele:

Mgr. Jan Korytář v. r.

Tomáš Kysela v. r.

Tibor Batthyány v. r.
primátor města

Mgr. Jan Koryt ář v. r.
náměstek primátora
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