Z Á P I S
Z 2. MIMOŘÁDNÉ SCHŮZE
RADY MĚSTA LIBEREC,
KONANÉ DNE 15. 3. 2016 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 210

Ověřovatelé:

Tomáš Kysela
Mgr. Jan Korytář

K bodu č. 1
Zahájení
Pan primátor zahájil 2. mimořádnou schůzi rady města a konstatoval, že je přítomno 6 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 rady města se omluvil Ing. Filip Galnor a Ing. Karolína Hrbková a PhDr. Ivan
Langr ohlásili pozdější příchod.
Návrh na zapisovatele a ověřovatele zápisu byl schválen poměrem: pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0.
Navržený program schůze rady byl schválen poměrem: pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0.

K bodu č. 2
Podání Žádosti o dotaci z Programu 6.3 Podpora projektové přípravy Dotačního
fondu Libereckého kraje
Předkládá: Ing. Jiří Horák, vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací
Stručný obsah předkládaného materiálu:
V rámci projektu "Cyklostezka Barvířská - U Jezu (součást Cyklotrasy Odra Nisa, trasa č. 20)" je
plánováno zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí na tuto část dálkové cyklotrasy.
Celkové výdaje projektu jsou ve výši 550 000,- Kč, požadovaná výše dotace z Dotačního fondu LK
činí 300 000,- Kč (tj. 54,55 % z celkových výdajů projektu), spolufinancování žadatele (SML) je ve
výši 250 000,- Kč (tj. 45,45 % z celkových výdajů projektu).
Průběh projednávání bodu:
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T. Batthyány
Výsledek z jednání dopravní komise jsem vyslechl, ale došlo tam k nějakým úpravám v tom
materiálu, změnil se tam poměr nákladů, tak bych poprosil o vysvětlení.

Bc. Řehořek, manažer a koordinátor dotací
Materiál projednala včera dopravní komise a doporučila pokračovat v dalším stupni projektové
dokumentace a rozšířit řešené území až ke křižovatce s ulicí U Jezu. Na základě toho došlo k navýšení
částky podílu krajského spolufinancování.

T. Batthyány
V té první verzi neslo větší podíl nákladů město, teď nese menší, to předtím nešlo?

Bc. Řehořek
Zvýšení podílu kraje s sebou nese riziko menšího bodového zisku toho projektu, ale zvážili jsme to
jako lepší variantu.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 176/2016.

K bodu č. 3
Kulturní centrum kino Varšava - schválení udělení výjimky ze „Směrnice rady
města Liberec č. 03/2015 RM k zadávání veřejných zakázek statutárním městem
Liberec"
Předkládá: Mgr. Jan Korytář, náměstek primátora pro ekonomiku, strategický rozvoj a dotace
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Schválení udělení výjimky ze "Směrnice rady města Liberec č. 03/2015 RM k zadávání veřejných
zakázek statutárním městem Liberec" s ohledem na přípravu projektu Kulturní centrum kino Varšava
a získání potřebných podkladů pro podání projektové žádosti do Programu přeshraniční spolupráce
Svobodný stát Sasko – Česká republika 2014 - 2020. Jedná se o studii proveditelnosti stavby
v hodnotě max. 200 000,- Kč, která bude zadána ke zpracování Ing. arch. Ondřeji Pleštilovi, Ph.D.
(není plátce DPH).
Průběh projednávání bodu:

T. Batthyány
K tomuto není kompletní materiál.

Ing. Horák, vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací
Já bych rád řekl k tomu právnímu posudku, tak my bychom ho předložili i v případě, že by to rada
města schválila, protože jsou ty jednotlivé smlouvy právně provázány. Zadávali jsme to ještě ten den,
kdy proběhla minulá schůze rady města, tzn. minulý týden v úterý, a byli jsme ubezpečování, že to do
včerejška zpracovatel stihne. Dnes ráno jsme se bohužel dozvěděli, že se to nestihne. Myslím, že
z toho posudku vyplyne, že ten bod, který je problematický, je v souladu s veřejnými zakázkami, tzn.
že právně je v pořádku, hrozí tam pouze potenciální nebezpečí, že to bude neuznatelný výdaj, který
neuzná poskytovatel dotace. My jsme se od začátku snažili, aby to uznatelný výdaj byl, ale ta
právnická kancelář nám to po telefonu nepotvrdila.
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Ing. Noswitz, vedoucí oddělení získávání dotací
Ta smlouva o dílo se v zásadě od minule nezměnila, my jsme se to jenom snažili konzultovat
s externí právní kanceláří a to jak z pohledu právního, tak dotačního. Dotčený bod č. 9.12 jsme
spoluvytvářeli s našimi právníky i s panem Machatým. Stanovisko externí právní kanceláře je takové,
že po právní stránce je ten bod v pořádku, jediná věc je taková, že je to potencionálně neuznatelný
výdaj ve věci dotace. Teď se jedná o to, jestli to takto přijmeme anebo ne.

Ing. Čulík
Nemám bohužel tu smlouvu také před sebou, ale co si vzpomínám z minulého jednání, jednalo se
o nějaký článek té smlouvy, který zadavatele zavazuje k nějakým budoucím podmínkám. Takže
z hlediska veřejných zakázek bychom se neměli nechat svazovat nějakými budoucími závazky, ale
bohužel tu smlouvu teď nemám k dispozici, takže to nemohu citovat.

P. Machatý, referent oddělení správy objektů a zařízení
Děkuji za slovo. V roce 2014 proběhla částečná oprava toho vstupního foyer v té Varšavě. K tomu
účelu město objednávalo projektovou dokumentaci na tuto jednu část. Spolek Zachraňme kino
Varšava nechal vypracovat dokumentaci, která zahrnuje celou budovu. Tu projektovou dokumentaci
na foyer máme u nás na odboru.

Ing. Noswitz
My musíme stihnout odevzdání projektové žádosti do 15. 4., to znamená stihnout zastupitelstvo
31. 3. 2016.

Ing. Čulík
Měl bych návrh úpravy znění článku 9.12 na formulaci: tato architektonická studie podle této
smlouvy bude součástí zadávací dokumentace pro veřejné zakázky na další stupně projektové
dokumentace. A mohla by tam zůstat ta první věta: zhotovitel studie se zavazuje spolupracovat na
realizaci všech dalších projektových fází.

T. Batthyány
Zbytek se z článku 9.12 vypouští.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 177/2016.

Pan primátor ukončil schůzi rady města v 11 hodin.
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Přílohy:
- Program 2. mimořádné schůze RM
- Výpis přijatých usnesení

V Liberci dne 17. března 2016

Zapisovatelka:

Iva Pourová, v. r.

Za ověřovatele:

Tomáš Kysela, v. r.

Mgr. Jan Korytář, v. r.

Mgr. Jan Korytá ř, v. r.
náměstek primátora

Tibor Batthyány, v. r.
primátor města
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