Z Á P I S
Z 18. SCHŮZE
RADY MĚSTA LIBEREC,
KONANÉ DNE 18. 10. 2016 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 210

Ověřovatelé:

Ing. Karolína Hrbková
Mgr. Jan Korytář

K bodu č. 1
Zahájení
Pan primátor zahájil 18. řádnou schůzi rady města a konstatoval, že je přítomno 6 členů rady města
a rada je usnášeníschopná. Pozdější příchod na dnešní schůzi ohlásili Ing. Filip Galnor a Ing. Martin
Čulík. Jako zapisovatelku schůze navrhl pan primátor Ivu Pourovou, vedoucí organizačního oddělení,
a jako ověřovatele zápisu Ing. Karolínu Hrbkovou a Mgr. Jana Korytáře.
Návrh na zapisovatele a ověřovatele zápisu byl schválen poměrem: pro - 7, proti - 0, zdržel se - 0.
Pan primátor uvedl, že dodatečně navrhuje zařadit do programu 18. schůze rady města body
č. 32/1, 47/1, 47/2, 48/1 – 48/4 a materiály předložené na stůl č. 36/1, 36/2, 47/3, 48/5.
Pan primátor konstatoval, že nezaznamenal námitky k zápisu ze 17. schůze rady.
Návrh upraveného programu schůze rady byl schválen poměrem: pro - 7, proti - 0, zdržel se - 0.

K bodu č. 2
MO Vratislavice n. N. - Služebnosti
Předkládá: Pohanka Lukáš, starosta MO Vratislavice nad Nisou
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Služebnosti se zřizují na základě žádostí.
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. 858/2016

K bodu č. 3
MO Vratislavice n. N. - Změna usnesení - služebnosti
Předkládá: Pohanka Lukáš, starosta MO Vratislavice nad Nisou
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Změna se předkládá na základě skutečného zaměření NTL plynovodních přípojek.
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. 859/2016

K bodu č. 4
Návrh rozpočtového opatření č. 6A) - DOTACE statutárního města Liberec na
rok 2016
Předkládá: Karban Zbyněk, Ing., vedoucí odboru ekonomiky
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Celkové příjmy a výdaje města se tímto navrhovaným rozpočtovým opatřením navyšují
o 3 767 995 Kč. V příjmech se jedná o dotaci z MF na volby do Senátu parlamentu ČR a zastupitelstev
krajů ve výši 2 437 000 Kč, dotaci MŽP - příspěvek zoologickým zahradám ve výši 793 855 Kč,
dotaci KÚ pro Dětské centrum Sluníčko - státní příspěvek ve výši 443 840 Kč za měsíc srpen, vratku
dotace ZŠ U Soudu ve výši 3 500 Kč - projekt "Dílny a jazyky", vratku dotace ZŠ Husova - projekt
"Učíme se z domova" a další. Tyto obdržené prostředky jsou ve výdajích rozděleny na příslušné
odbory a příspěvkové organizace.
Průběh projednávání bodu:

T. Batthyány
Vidím tady příspěvek od Ministerstva financí na volby do krajů a do senátu, to je již na základě
reálného vyúčtování?

Ing. Karban, vedoucí odboru ekonomiky
To je vlastně ten hlavní důvod, proč tuto změnu děláme, abychom mohli ty peníze hned použít. Je
to na základě reálného vyúčtování.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 860/2016

K bodu č. 5
Návrh rozpočtového opatření č. 6B) - Fond rozvoje a Dotační fondy statutárního
města Liberec na rok 2016
Předkládá: Karban Zbyněk, Ing., vedoucí odboru ekonomiky
Stručný obsah předkládaného materiálu:

Důvodem rozpočtového opatření je zapojení zůstatku z minulých let u Fondu pro informační
technologie ve výši 400 000 Kč. U Fondu pro opravy a vybavení školských zařízení, Fondu pro
opravy a vybavení ostatní a Fondu pro kofinancování evropských projektů byl proveden přesun
položek mezi tř. 5 a tř. 6. U Fondu pro opravy a rozvoj energetických zařízení snížena rezerva
o 600 000 Kč a převedena do běžných výdajů fondu. Rezerva Fondu cyklodoprava byla snížena
o 200 000 Kč a převedena do kapitálových výdajů fondu. Dotační fondy města byly navýšeny
o 17 800 000 Kč, navýšení je kryto příjmy. Dále u Dotačních fondů byly navýšeny v příjmech
i výdajích konsolidační položky o 17 800 000 Kč.
Průběh projednávání bodu:

Ing. Karban, vedoucí odboru ekonomiky
Já jenom doplním informaci, u sportovního fondu navrhujeme o 1 milion méně, bylo tam
11 milionů a dáváme tam 10 milionů, ten milion půjde do rezervy. Je to jediný rozdíl oproti tomu
rozpočtovému opatření, které bylo v radě schváleno a nebylo schváleno na zastupitelstvu.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 861/2016

K bodu č. 6
Návrh rozpočtového opatření č. 6C) statutárního města Liberec na rok 2016
Předkládá: Karban Zbyněk, Ing., vedoucí odboru ekonomiky
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Tímto rozpočtovým opatřením se navyšují celkové příjmy o 6 649 263 Kč a zároveň o stejnou
částku, tj. 6 649 263 Kč se navyšují výdaje. U příjmů jde zejména o příjmy ze státního dluhopisu
a podíl na zisku a z dividend společnosti FCC Liberec, s. r. o. Ve výdajích jsou nejzásadnější
následující položky: elektrická energie, plán oprav - SAJ a Vesec, vodní toky, vánoční osvětlení.
Výdaje jsou kryty příjmy a rezervou. Tímto rozpočtovým opatřením se část příspěvku z DDM Větrník
(Dům dětí a mládeže Větrník) přesouvá na příspěvky MŠ a ZŠ, Divadlo F. X. Šaldy, Zoologická
zahrada, odbor informatiky a řízení procesů.
Průběh projednávání bodu:

Ing. Karban, vedoucí odboru ekonomiky
Tady bych chtěl opět doplnit, je tady drobná změna, kromě toho jednoho milionu do rezervy se
ještě snižuje částka na veřejné osvětlení o 100 tisíc, která byla v rozpočtu odboru cestovního ruchu
a sportu, byla tam původně částka 1,2 milionu a teď je tam 1,1 milionu. Je to podle aktuálního stavu.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 6, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 862/2016

K bodu č. 7
Informace o naplňování příjmů a výdajů rozpočtu včetně aktuální zadluženosti
a činnosti odboru ekonomiky - leden až září 2016
Předkládá: Karban Zbyněk, Ing., vedoucí odboru ekonomiky
Stručný obsah předkládaného materiálu:

Hlášení za období leden až září 2016 z výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu. Jedná se
o předběžná čísla k datu 30. 9. 2016 v členění příjmů a výdajů a jejich porovnání na schválený
rozpočet k danému období. Plánované měsíční příjmy a výdaje na rok 2016 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.
Průběh projednávání bodu:

Ing. Karban, vedoucí odboru ekonomiky
Pravidelný materiál, ta čísla se vyvíjejí dobře tak, jak se vyvíjí i rozpočet České republiky, takže
jsme v těch daňových příjmech o 100 milionů výše než v loňském roce, takže lze i letos očekávat
nějaký přebytek.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 863/2016

K bodu č. 8
Majetkoprávní operace - prodej pozemků
Předkládá: Schejbal Jaroslav, Bc., vedoucí odboru majetkové správy
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Záměry prodeje pozemků byly schváleny radou města dne 17. 5. 2016 a zastupitelstvem města dne
26. 5. 2016, nyní je předkládán ke schválení jejich prodej.
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. 864/2016

K bodu č. 9
Majetkoprávní operace – směna pozemků – Česká inspekce životního prostředí
Předkládá: Schejbal Jaroslav, Bc., vedoucí odboru majetkové správy
Stručný obsah předkládaného materiálu:
V roce 2012 zajišťoval odbor veřejné správy majetku (SM) akci „Matoušova - oprava
komunikace“. Ze zaměření vyplynulo, že vzniklá zeleň na částech poz. p. č.5837/1 a 5869 ve
vlastnictví SML, přesahuje a náleží k sousednímu poz. p. č. 4148, ve vlastnictví ČR - Česká inspekce
životního prostředí (ČIŽP), vše v k. ú. Liberec. Zároveň však na jiném místě chodník města zasahuje
na poz. p. č. 4148, ve vlastnictví ČR-ČIŽP. Tato část by měla být součástí pozemku města. Z tohoto
důvodu byl schválen záměr směny mezi oběma stranami v RM 18. 2. 2014. Dne 26. 6. 2014 byla
schválena směna včetně textu směnné smlouvy. K uzavření této smlouvy nedošlo z důvodu změny
vedení na ČIŽP. V průběhu r. 2015 byla směna opakovaně projednávána s odborem SM a byla
dohodnuta směna pozemků dle nově zadaného znaleckého posudku v rámci narovnání
majetkoprávních vztahů dle historického stavu komunikace.
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. 865/2016

K bodu č. 10
Majetkoprávní operace - změna usnesení - směna pozemků
Předkládá: Schejbal Jaroslav, Bc., vedoucí odboru majetkové správy
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Žádost Povodí Labe, státní podnik o směnu pozemků ve svém vlastnictví, jež jsou a budou dotčeny
modernizací tramvajové trati v úseku Klicperova – U Lomu a dále stavbou nové tramvajové trati, za
pozemky ve vlastnictví SML pod stavbami vodního díla. Změna usnesení je z důvodu změny výše
doplatku za předmětné pozemky, rozdíl vznikl při aktualizaci posudků. Původně byl schválen doplatek
ve prospěch ČR - Povodí Labe, s. p. ve výši 658 438 Kč, nyní je ve výši 697 274 Kč.
Průběh projednávání bodu:

Bc. Schejbal, vedoucí odboru majetkové správy
V tomto bodě máme změnu usnesení, protože k 1. 7. letošního roku proběhla novelizace zákona
o obcích, tzv. majetková novela, která nám stanovuje, že všechny organizace si prodávají majetek za
obvyklé ceny, tzn. za tržní, a dříve se oceňovalo podle znaleckých posudků na základě vyhlášky, což
teď už neplatí. Proto bylo nutné tyto pozemky přecenit dle ceny obvyklé.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 866/2016

K bodu č. 11
Majetkoprávní operace - záměr směny nebo prodeje pozemků
Předkládá: Schejbal Jaroslav, Bc., vedoucí odboru majetkové správy
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Vlastník pozemku p. č.712/3 zažádal o směnu uvedeného pozemku za pozemky ve vlastnictví
SML, p. č. 730/14 a st. p. č. 264, vše v k. ú. Machnín, které má v pronájmu, a to z důvodu, že pozemek
p. č. 712/3 je druhem a využitím ostatní plocha (ostatní komunikace) a v loňském roce dostal označení
V Pastvinách. Tato komunikace navazuje na komunikace ve vlastnictví ČR. V případě, že by záměr
směny nebyl schválen, nabízí žadatelka pozemek p. č. 712/3, k. ú. Machnín k odprodeji.
Průběh projednávání bodu:

Bc. Schejbal, vedoucí odboru majetkové správy
Ve variantě č. 2 se cena za uvedený pozemek dle znaleckého posudku pohybuje kolem 600 Kč za
metr čtverečný, což je cca 300 – 350 tisíc celkem.

prof. Šedlbauer
Proč bychom měli schvalovat variantu 1 nebo 2 a proč vůbec tuto majetkoprávní operaci řešit?
Postrádám účel pro město, abychom tam cokoliv vykupovali nebo směňovali. Lze to zdůvodnit?

Bc. Schejbal
Dostali jsme nabídku od vlastníka pozemků, takže jsme povinni zpracovat ten materiál.

prof. Šedlbauer
Dobře, ale ta otázka byla, zda je to pro město účelné, vykupovat takový pozemek.

Bc. Schejbal
V příloze na straně č. 3 jsou všechna stanoviska jednotlivých odborů, které se k tomu vyjadřovaly.
Jedná se o nezpevněnou komunikaci s názvem V Pastvinách.

T. Batthyány
Budeme tedy hlasovat o upraveném usnesení, kdy rada města po projednání nesouhlasí se záměrem
směny nebo prodeje pozemku.

Hlasování o upraveném návrhu usnesení – pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 867/2016

K bodu č. 12
Majetkoprávní operace - budoucí prodej pozemku
Předkládá: Schejbal Jaroslav, Bc., vedoucí odboru majetkové správy
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Žádost ČEZ Distribuce, a. s. o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na odkup části pozemku
p. č. 4936/10, k. ú. Liberec pro plánovanou výstavbu nové trafostanice.
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. 868/2016

K bodu č. 13
Majetkoprávní operace - výpůjčka pozemku
Předkládá: Schejbal Jaroslav, Bc., vedoucí odboru majetkové správy
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Pan [osobní údaj odstraněn] žádá o výpůjčku pozemku z důvodu údržby zanedbané zeleně stromy, keře a křoviska, likvidace odpadu.
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. 869/2016

K bodu č. 14
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 – 7, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 870/2016

K bodu č. 15
Majetkoprávní operace - změna usnesení - služebnost v k. ú. Staré Pavlovice
Předkládá: Schejbal Jaroslav, Bc., vedoucí odboru majetkové správy
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Jedná se o úpravu ceny z důvodu faktického umístění plynovodní přípojky. Služebnost inženýrské
sítě strpění uložení plynovodní přípojky bude zřízena přímo ve prospěch GasNet, s. r. o.
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. 871/2016

K bodu č. 16
Majetkoprávní operace - změna usnesení - služebnost v k. ú. Doubí u Liberce
Předkládá: Schejbal Jaroslav, Bc., vedoucí odboru majetkové správy
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Jedná se o úpravu ceny z důvodu faktického umístění plynovodní přípojky a kanalizační přípojky.
Služebnost inženýrské sítě strpění uložení plynovodní přípojky bude zřízena přímo ve prospěch
GasNet, s. r. o. Služebnost inženýrské sítě strpění uložení kanalizační přípojky bude zřízena ve
prospěch vlastníka pozemků p. č. 742/16, 744/29, k. ú. Doubí u Liberce, kterých vlastníkem je
v současné době ACL Technology, s. r. o., Heyrovského 612, Liberec XXIII - Doubí, 46312, Liberec,
IČ: 22772774
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. 872/2016

K bodu č. 17
Návrh na úpravu pravidel Fondu vzdělávání a vyhlášení 1. kola 2017 Fond
vzdělávání
Předkládá: Kalous Pavel, Mgr., vedoucí odboru školství a sociálních věcí
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Předmětem materiálu je úprava pravidel dílčího Fondu vzdělávání Dotačního fondu SML, která
vyplynula ze zkušeností získaných s hodnocením projektů v roce 2016 a vyhlášení programů
k předkládání žádostí o dotace pro rok 2017, společně s předpokládaným objemem finančních
prostředků na rozdělení.
Průběh projednávání bodu:

PhDr. Langr
Já si dovolím pohovořit k oběma bodům, které následují po sobě, 17 a 18, jsou to oba body
k fondům, obě úpravy jsou totožné, přizpůsobili jsme je již upraveným pravidlům fondu kulturního,
které jsme měli na červnové radě a červnovém zastupitelstvu, tzn., přizpůsobili jsme i žádost tomu
kulturnímu fondu, která je teď zhruba o polovinu jednodušší a kratší. V tom současném kole
kulturního fondu, který budeme ještě tuto radu schvalovat, tak nebyl vůbec žádný problém ze strany
žadatelů s žádostí. Úprava pravidel zjednodušeně spočívá v posílení role správní rady, nicméně tam
zůstávají arbitři, v některých případech došlo ke zjednodušení jednotlivých vyhodnocovacích
parametrů při samotném vyhodnocování projektů a celkově s tím snad ve správní radě kulturního
fondu teď nebyl údajně žádný problém. Samozřejmě zůstává ten parametr hlavní, tedy ten finanční,
jenom v případě tuším toho fondu zdraví a prevence se malinko přestrukturovalo vevnitř, kdy jsme
odstoupili od 5 podprogramů do 4.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 873/2016

K bodu č. 18
Úprava pravidel pro poskytování dotací z dílčího fondu Fond zdraví a prevence
Dotačního fondu SML a vyhlášení programů k předkládání žádostí o dotace na
rok 2017
Předkládá: Kalous Pavel, Mgr., vedoucí odboru školství a sociálních věcí
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Předmětem materiálu je úprava pravidel dílčího fondu Fond zdraví a prevence Dotačního fondu
SML, která vyplynula ze zkušeností získaných s hodnocením projektů v roce 2016 a vyhlášení
programů k předkládání žádostí o dotace na rok 2017 společně s předpokládaným objemem finančních
prostředků na rozdělení.
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. 874/2016

K bodu č. 19
Přijetí věcného a finančního daru od Libereckého kraje statutárním městem
Liberec pro DDM Větrník
Předkládá: Kalous Pavel, Mgr., vedoucí odboru školství a sociálních věcí
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Smlouvou o vzájemném převodu činností, majetku a některých souvisejících práv, povinností
a závazků uzavřenou mezi SML a Libereckým krajem se kraj zavázal darovat městu movitý majetek
svěřený k hospodaření zrušené krajské příspěvkové organizaci DDM Větrník a dále finanční dar ve
výši zůstatku peněžních fondů zrušené p. o. ke dni jejího zrušení.
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. 875/2016

K bodu č. 20
Poskytnutí věcného a finančního daru Libereckému kraji pro DC Liberec
Předkládá: Kalous Pavel, Mgr., vedoucí odboru školství a sociálních věcí
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Smlouvou o vzájemném převodu činností, majetku a některých souvisejících práv, povinností
a závazků uzavřenou mezi SML a Libereckým krajem se SML zavázalo darovat kraji movitý majetek
svěřený k hospodaření zrušené městské příspěvkové organizaci DC Sluníčko a dále finanční dar ve
výši zůstatku peněžních fondů zrušené p. o. ke dni jejího zrušení.
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. 876/2016

K bodu č. 21
Změna zřizovací listiny Zoologické zahrady Liberec, příspěvkové organizace
Předkládá: Kalous Pavel, Mgr., vedoucí odboru školství a sociálních věcí
Stručný obsah předkládaného materiálu:
V souvislosti se zápisem změny sídla Zoologické zahrady Liberec do obchodního rejstříku byl ze
strany rejstříkového soudu vznesen požadavek na doložení aktualizovaného znění zřizovací listiny.
Zoologická zahrada Liberec, příspěvková organizace, prostřednictvím svého právního zástupce
JUDr. Ivana Kopeckého, předložila městu žádost o zpracování potřebných změn zřizovací listiny.
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. 877/2016

K bodu č. 22
Obnovení členství statutárního města Liberec v asociaci měst s loutkovým
divadlem AVIAMA
Předkládá: Kalous Pavel, Mgr., vedoucí odboru školství a sociálních věcí
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Odbor školství a sociálních věcí podává společně s Naivním divadlem Liberec, p. o. návrh na
obnovení členství statutárního města Liberec v mezinárodní asociaci AVIAMA, která sdružuje města
a regiony s významnou loutkářskou tradicí. Statutární město Liberec do AVIAMA vstoupilo v roce
2012, následující rok už ale odmítlo zaplatit členský poplatek, čímž jeho příslušnost k asociaci opět
zanikla. Členství v AVIAMA je přitom pro Naivní divadlo Liberec, které patří k předním světovým
loutkovým scénám, výjimečnou možností sdílet mezinárodní zkušenosti a dále rozvíjet oblast
loutkového divadla.
Průběh projednávání bodu:

PhDr. Langr
Město Liberec už jednou členem bylo na pomezí let 2011 – 2012, kdy to členství schvalovalo
zastupitelstvo města, zaplatilo na ten daný rok členský poplatek, nicméně v dalších letech
z rozpočtových důvodů už nechtělo ty poplatky platit. Já jsem ještě do dneška zjišťoval aktuální výši
poplatku, před těmi 4 lety to bylo 1 414 EUR, teď je to 1 500 EUR jako maximální možná částka. Je
to členství nikoliv pro divadlo, ale pro město jako takové, ale i v důvodové zprávě je uvedeno, že
město bude zastupovat výhradně ředitel Naivního divadla na základě plné moci. To aby ani
v zastupitelstvu nevznikla obava, že tam bude jezdit někdo z politického vedení. Pro Naivní divadlo je
to poměrně přínosná záležitost, my jsme o tom s panem ředitelem hovořili už v loňském roce a já jsem
mu říkal, že pokud bude příležitost, pokusím se navrhnout radě města obnovu tohoto členství. Je to pro
vás v tuto chvíli ke zvážení.

Ing. Fadrhonc, tajemník MML
Já mám jenom jednu důležitou připomínku, v tom usnesení by měla být uvedena konkrétní částka.

PhDr. Langr
Omlouvám se, tuto informaci jsem obdržel až dnes ráno, do usnesení ji doplním.

T. Batthyány
V usnesení v části 2 tedy doplníme, že souhlasíme s úhradou částky ve výši 1 500 EUR.

Hlasování o upraveném návrhu usnesení – pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 878/2016

K bodu č. 23
Souhlas se zapojením základních a mateřských škol zřizovaných SML do
projektu financovaného z Operačního programu potravinové a materiální
pomoci a s přijetím finančního příspěvku
Předkládá: Kalous Pavel, Mgr., vedoucí odboru školství a sociálních věcí
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Liberecký kraj v rámci Operačního programu potravinové a materiální pomoci realizuje projekt
"Potravinová pomoc dětem v Libereckém kraji". O zapojení do projektu na pozici partnera mají zájem
základní a mateřské školy zřizované SML.
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. 879/2016

K bodu č. 24
Souhlas s čerpáním investičního fondu Divadla F. X. Šaldy na pořízení osobního
automobilu a souhlas s uzavřením úvěrové smlouvy
Předkládá: Kalous Pavel, Mgr., vedoucí odboru školství a sociálních věcí
Stručný obsah předkládaného materiálu:
V souladu se zřizovací listinou žádá ředitelka Divadla F. X. Šaldy Liberec, p. o., Ing. Jarmila
Levko, zřizovatele o souhlas s čerpáním investičního fondu na pořízení osobního automobilu pro
správu divadla. Předpokládané pořizovací náklady jsou do 300 000 Kč včetně DPH a budou hrazeny
z investičního fondu organizace. Zároveň ředitelka divadla žádá o souhlas s uzavřením úvěrové
smlouvy na financování nákupu automobilu.
Průběh projednávání bodu:

T. Batthyány
Tady bych se chtěl jenom zeptat v souvislosti s tím investičním fondem, letitý problém zázemí,
pracujeme na možném získání nějakých dotací na rekonstrukci toho zázemí?

Mgr. Korytář
Hledáme, ale na toto žádné dotace nejsou. Dostali jsme tip na IROP, bohužel na toto se tyto finance
nevztahují, jelikož se jedná pouze o kulturní památku, nikoliv národní kulturní památku.

T. Batthyány
A jak bychom mohli z divadla udělat národní kulturní památku?

PhDr. Langr
Já jsem letos ověřoval tři evropské fondy, které jsou přímo bruselské, byl jsem v kontaktu s jedním
naším europoslancem, který mi je doporučil, ale ani tam se cesta nenašla, na divadelní infrastrukturu
zatím opravdu není možnost nikde čerpat dotace.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 880/2016

K bodu č. 25
Poskytnutí dotace neziskové organizaci Člověk v tísni, o. p. s. na sociální službu
nízkoprahové zařízení pro děti a mládež ve výši 100 000 Kč na rok 2016
Předkládá: Kalous Pavel, Mgr., vedoucí odboru školství a sociálních věcí
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Nezisková organizace Člověk v tísni, o. p. s. podala žádost o poskytnutí mimořádného finančního
příspěvku z rozpočtu SML na sociální službu nízkoprahové zařízení pro děti a mládež ve výši
100 000 Kč. Dotace je účelově vázána na úhradu provozních nákladů s dobou čerpání od 1. 1. 2016 do
31. 12. 2016.
Průběh projednávání bodu:

PhDr. Langr
Rád bych tady vysvětlil, že se jedná o službu nízkoprahového zařízení pro děti a mládež, běžně ji
čerpá z našeho fondu komunitního plánu, který přidělujeme v květnu a červnu, v letošním roce si
nepožádali, protože měli mít zajištěno financování z tzv. individuálního projektu, který poskytuje kraj,
bohužel došlo k časovému posunu až na příští jaro, takže přišli o financování toho NZDM, což je pro
nás poměrně zásadní služba. V této pro ně kritické situaci poskytujeme pomocnou ruku a navrhujeme
těchto 100 tisíc, aby mohli překlenout období do konce roku a to zařízení udrželi v provozu. Toto
zařízení se nachází na sídlišti Dobiášova v budově bývalé policejní stanice a pošty, je tam zároveň
i potravinová banka.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 881/2016

K bodu č. 26
Poskytnutí individuální dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy o jejím
poskytnutí neziskové organizaci POST BELLUM, o. p. s.
Předkládá: Kalous Pavel, Mgr., vedoucí odboru školství a sociálních věcí
Stručný obsah předkládaného materiálu:

Nezisková organizace POST BELLUM, o. p. s. žádá o poskytnutí individuální dotace ve výši
170 500 Kč z rozpočtu města na realizaci projektu "Příběhy našich sousedů" pro školy zřizované
SML. Projekt, který je zaměřen na žáky sedmých až devátých ročníků, nabízí alternativní způsob
výuky moderních dějin a podporuje týmovou spolupráci.
Průběh projednávání bodu:

PhDr. Langr
Určitě si vzpomínáte na mé snahy v loňském roce, připravit tu ceduli k tramvajové zastávce René
Matouška, což se nakonec podařilo i díky radě, už tehdy jsem předpokládal, že by to mělo mít nějaké
pokračování, nějaké další zhmotnění v tom, zmapovat osudy těch alespoň několika jednotlivců –
chartistů za Liberec. Zkusil jsem se domluvit s organizací POST BELLUM, což je poměrně v Česku
známá organizace, která provozuje archiv Paměti národa, připravili mi opravdu vzdělávací projekt,
který by dělaly děti z našich základních škol, které by se zkontaktovaly s několika libereckými
chartisty, dělaly by s nimi rozhlasové reportáže, zkrátka obohatily by tu Paměť národa o liberecké
chartisty. Zdá se mi to zajímavé i vzhledem k příštímu roku, kdy je 40. výročí charty. Ten projekt
osobně se mi líbí, mohl by to být takový ten už konečný výstup za těmi libereckými chartisty.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 882/2016

K bodu č. 27
Poskytnutí dotace neziskové organizaci Centrum LIRA, z. ú., ve výši 500 000 Kč
Předkládá: Kalous Pavel, Mgr., vedoucí odboru školství a sociálních věcí
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Nezisková organizace Centrum LIRA, z. ú. podala žádost o poskytnutí finančního příspěvku
z rozpočtu SML na sociální službu raná péče a sociálně aktivizační službu pro rodiny s dětmi
s poruchou autistického spektra ve výši 500 000 Kč. Důvodem jsou vážné finanční problémy
organizace od začátku roku 2016, které ohrožují poskytování jedinečných služeb pro cílovou skupinu
rodin s dětmi s PAS.
Průběh projednávání bodu:

PhDr. Langr
Já zase krátce objasním, centrum LIRA se, zjednodušeně řečeno, zabývá ranou péčí a také dětmi,
které mají poruchu autistického spektra, v letošním roce začínají nový typ sociální služby právě s těmi
autisty a v tomto prvním roce ještě nemají zajištěno plné financování z ministerstva resp. z kraje.
Klientů je velké množství, provozně nevycházejí, tu službu jsme vyhodnotili jako velmi potřebnou
a zajímavou a zase se jí pokusíme tedy do konce letošního roku překlenout i s tím naším fondem,
kterým přidělujeme v rámci komunitního plánování, to bude vlastně v letošním roce pro LIRU asi tři
čtvrtě milionová pomoc, v příštím roce už by měla být nižší, protože část z toho by měl pokrýt kraj
resp. právě ministerstvo. Jenom potřebuji upozornit, je to v tom usnesení napsáno, tady už nejsem
schopen to krýt z rozpočtu odboru, takže pokud schválíme, tak v příštím měsíci bude vedoucí odboru
nárokovat rozpočtové opatření.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 883/2016

K bodu č. 28
Prodloužení nájmů a přidělení bytů ve vlastnictví SML
Předkládá: Kalous Pavel, Mgr., vedoucí odboru školství a sociálních věcí
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Obsahem materiálu je přidělení bytů ve vlastnictví statutárního města Liberec na základě žádostí
o poskytnutí nájmu bytu, prodloužení smlouvy o ubytování nízkého standardu a prodloužení nájmu
bytů pro příjmově vymezené osoby.
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. 884/2016

K bodu č. 29
Doplnění žádosti o navýšení kapacity školy a zřízení odloučeného pracoviště
ZŠ Kaplického
Předkládá: Kalous Pavel, Mgr., vedoucí odboru školství a sociálních věcí
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Na základě demografického vývoje a stávajících potřeb SML zajistit dostatek míst na základních
školách dochází k úpravě kapacity ZŠ Kaplického a zápisu nového místa poskytovaného vzdělání
(odloučené pracoviště). Na odloučeném pracovišti v Gollově ulici je plánováno otevřít 1. třídu, která
bude založena na principech waldorfské pedagogiky.
Průběh projednávání bodu:

PhDr. Langr
V tomto případě se nejedná o běžné navýšení kapacity, ale tímto navýšením my budeme řešit
novou nabídku pro rodiče, kteří mají zájem o tzv. waldorfské vzdělávání. Probírali jsme to
a diskutovali několik měsíců, až se nám nakonec podařilo, protože na samotné ZŠ Kaplického místo
není, dohodnout s paní ředitelkou ZŠ Orlí, pod níž spadá odloučené pracoviště Gollova, že bychom tu
první waldorfskou třídu mohli otevřít jako detašované pracoviště Kaplického právě tam. Všechny
strany s tím souhlasí, zdá se mi to jako dobrá varianta jako doplněk k tomu montessori vzdělávání,
které je realizováno na ZŠ 5. května. Rodičů by snad mělo být minimálně 20 – 25, tak uvidíme.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 885/2016

K bodu č. 30
Navýšení kapacity školní jídelny při Základní škole, Liberec, Oblačná 101/15,
p. o.
Předkládá: Kalous Pavel, Mgr., vedoucí odboru školství a sociálních věcí
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Na základě demografického vývoje a stávajících potřeb SML zajistit dostatek míst na základních
školách, je potřebné navýšit kapacity dalších služeb, konkrétně školní jídelny u ZŠ Oblačné tak, aby
korespondovala s kapacitou školy.
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. 886/2016

K bodu č. 31
Návrh platu ředitele Základní školy, Liberec, Broumovská 847/7, p. o.
Předkládá: Kalous Pavel, Mgr., vedoucí odboru školství a sociálních věcí
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Ředitel Základní školy, Liberec, Broumovská 847/7, příspěvková organizace, předkládá žádost
o zařazení do vyšší platové třídy vzhledem ke změně podmínek v organizaci.
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. 887/2016

K bodu č. 32
Zrušení usnesení Rady města Liberec č. 208/2015 ze dne 17. 3. 2015
Předkládá: Audy Jan, Mgr., vedoucí odboru právního a veřejných zakázek
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Rada města Liberec usnesením č. 208/2015 ze dne 17. 3. 2015 uložila Mgr. Janu Audymu
zpracovat návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec o regulaci používání
pyrotechniky. Byla prověřena potřeba vydání takové vyhlášky se závěrem, že v Liberci nedochází
k používání zábavní pyrotechniky s takovou intenzitou, která by narušovala veřejný pořádek, nebo
ohrožovala bezpečnost, zdraví a majetek občanů města. Proto je nyní navrženo zrušení usnesení Rady
města Liberec č. 208/2015 ze dne 17. 3. 2015
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. 888/2016

K bodu č. 32/1
Obecně závazná vyhláška o regulaci provozování hazardních her
Předkládá: Šedlbauer Josef, prof., radní, zastupitel
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Cílem vyhlášky je při použití zákonného zmocnění dle § 10 písmena a) zákona o obcích zajištění
místních záležitostí veřejného pořádku na území města a zabezpečení ochrany před negativními jevy,
spojenými s provozováním hazardních her, včetně ochrany osob sociálně vyloučených, dětí
a mladistvých. Principy regulace vycházejí z výstupů pracovní skupiny zastupitelských klubů
a zahrnují koncentraci těchto aktivit do provozoven s živou hrou - kasin a další opatření ke snížení
rizik při zajišťování veřejného pořádku.
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. 889/2016

K bodu č. 33
Prodej vodohospodářských staveb v k. ú. Horní Hanychov, ul. Sáňkařská Sdružená
Předkládá: Horák Jiří, Ing., vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Prodej vodovodního řadu a kanalizační stoky SVS, a. s. Vodohospodářské stavby byly vybudovány
v souladu s uzavřenou smlouvou o přidělení prostředků z Městského fondu rozvoje bydlení a po
kolaudaci bezúplatně převedeny do vlastnictví města.
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. 890/2016

K bodu č. 34
Schválení projektového záměru "Sanace skalního masivu v ul. Dr. M. Horákové"
Předkládá: Horák Jiří, Ing., vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Předmětem projektového zámětu "Sanace skalního masivu v ul. Dr. M. Horákové" je stabilizace
svahových nestabilit ohrožujících zdraví, majetek a bezpečnost v ul. Dr. M. Horákové. Lokalita je

zapsána v "Registru svahových nestabilit". Příprava projektové žádosti v rámci Operačního programu
Životní prostředí, plánovaná výzva č. 45 Ministerstva životního prostředí.
Průběh projednávání bodu:

Mgr. Korytář
Jedná se o delší dobu připravovaný projekt, pokusíme se na to získat dotaci z Operačního programu
Životní prostředí, kde jsou přímo dotace na sanace těch problematických skalních masivů.

Ing. Čulík
Protože sanace skal je zrovna obor, ve kterém teď pracuji, tak jsem se chtěl zeptat, jak se
zpracovávaly ty zadávací podmínky, protože si myslím, že se jedná o lokalitu, kde ty skály jsou dost
strmé, tak např. nějaké geosítě se mi tam zdají nadbytečné, tak jestli to zpracovávala nějaká odborná
firma, to zadání? Mířím tím na rozpočet a položky, které by tam z mého pohledu třeba být nemusely,
ale nevím.

T. Batthyány
Žádné zadání ještě neproběhlo, protože se jedná o projektový záměr.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 8, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 891/2016

K bodu č. 35
Ukončení přípravy projektu Modernizace a výstavba kluboven pro rozvoj
klíčových dovedností Dům dětí a mládeže Větrník - revokace usnesení č. 634/2016
Předkládá: Horák Jiří, Ing., vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Rada města usnesením č. 634/2016 schválila záměr Modernizace a výstavba kluboven pro rozvoj
klíčových dovedností Dům dětí a mládeže Větrník (dále DDM Větrník), vlastníka projektu odbor
strategického rozvoje a dotací, zahájení přípravy projektu, včetně organizace výběrových řízení na
zpracovatele projektových dokumentací a uložila vedoucímu odboru strategického rozvoje a dotací
zajistit vypsání zadávacích řízení na projektovou dokumentaci ve spolupráci s odborem majetkové
správy a odborem právním a veřejných zakázek, připravit žádost o dotaci včetně všech povinných
příloh do plánované výzvy IROP na specifický cíl 2.4 Infrastruktura pro zájmové, neformální
a celoživotní vzdělávání (SVL) a dále vypsat zadávací řízení na studii proveditelnosti a předložit radě
města ke schválení. Dne 5. 10. 2016 bylo na SML doručeno odstoupení od projektu z rukou ředitelky
DDM Větrník M. Kultové.
Průběh projednávání bodu:

Mgr. Korytář
Tady se jedná o to, že Dům dětí a mládeže Větrník má nové vedení, nová paní ředitelka s tímto
projektem nesouzní, zdá se jí neefektivní, proto navrhuje jeho ukončení, předpokládám, že bude
pracovat na nějakém jiném projektu, který by ty kapacity zvětšil, ale tohle se jí nezdálo jako efektivní
řešení.

T. Batthyány
Já nevím, současnou paní ředitelku neznám, ale znám tu předchozí a vím, že si poměrně intenzívně
přála, aby tam získala ten výtah, to znamená, aby získali tu bezbariérovost.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 892/2016

K bodu č. 36
Správní poplatek, spor ke korekci vyplacení dotace Bazén Liberec
Předkládá: Horák Jiří, Ing., vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Příjemce dotace SML, dostal od kontrolních orgánů korekci ve výši 4 680 999 Kč, k projektu
s názvem Bazén Liberec, r. č. CZ.1.13/2.1.00/27.01140. Korekce byla poskytovateli dotace zaplacena.
Vzhledem ke skutečnosti, že příjemce dotace vynaložil finanční prostředky účelně na realizaci části
tohoto projektu a původně byl výdaj projektu proplacen jeho poskytovatelem jako uznatelný a až
následně byl při kontrole stejnou organizací označen jako neuznatelný, příjemce dotace SML vyvolal
veřejnosprávní spor s Ministerstvem financí ČR. Pro uskutečnění sporu je nutno zaplatit správní
poplatek ve výši 5 % sporné částky, tj. 234 050 Kč. Proplacení částky má být provedeno na základě
doručeného Platebního výměru č. 22/2016 na správní poplatek. Výše uvedená korekce byla
poskytovatelem dotace označena jako neuznatelný výdaj.
Průběh projednávání bodu:

T. Batthyány
Tady bych požádal o vysvětlení, o jaký správní poplatek se jedná a proč se nyní pouštíme do tohoto
sporu?

Ing. Horák, vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací
V té původní variantě přišla vratka na cca 4,6 milionů s tím, že kdyby to nebylo zaplaceno
v požadovaném termínu, tak bychom platili 100 % navíc, protože ten projekt byl ukončen před třemi
lety, hrozila tam 100% vratka. Následovaly neshody v zastupitelstvu kolem rozpočtového opatření,
a dále byl zaslán dopis na ROP, aby nám peníze vrátili. To oni zamítli a my jsme stále trvali na tom, že
jsme schopni jít do soudního sporu. Nyní je vyvolaný spor s Ministerstvem financí, tato informace už
radou města prošla, a je nutné zaplatit 5 % z té sporné částky jako poplatek pro vyvolání soudního
sporu. Pokud spor vyhrajeme, tato částka se stane součástí soudních výloh druhé strany, pokud
bychom prohráli, částka propadne. Je to projednáno, odbor ekonomiky má potřebnou částku
připravenou. A tato vratka dotace je předmětem vyšetřování Policií ČR.

Ing. Fadrhonc, tajemník MML
Já jsem se chtěl zeptat, my jsme už ten spor vyvolali?

Ing. Horák
Vyvoláme ho zaplacením toho poplatku.

Ing. Fadrhonc
Kdo o tom sporu rozhodl? My jsme na základě něčeho museli učinit nějaké úkony, proto nás
správní soud vyzval k úhradě toho poplatku.

Ing. Horák
Rozhodl o tom odbor strategického rozvoje a dotací.

Ing. Fadrhonc
Já se ptám na ten postup, aby nakonec někdo neřekl, že to neschválil správný orgán města.

Ing. Horák
V příloze tohoto materiálu je materiál, který prošel radou, a to usnesení zní, že rada bere na
vědomí.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 8, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 893/2016

K bodu č. 36/1
Vyhodnocení výběrového řízení na projektovou přípravu pro projekt "4 města
zachraňují přes hranice"
Předkládá: Horák Jiří, Ing., vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Vyhodnocení výběrového řízení na dodavatele projektových dokumentací (DSP, DPS), inženýrské
činnosti a autorského dozoru pro projekt "4 města zachraňují přes hranice" (přestavba hasičské
zbrojnice Krásná Studánka) z Programu spolupráce Česká republika - Svobodný stát Sasko 2014 2020. Hodnotící komise doporučila zadavateli dne 7. 10. 2016 nejvhodnější nabídku, kterou podal
uchazeč Ing. arch. Vojtěch Šrut s nabídkovou cenou 327 000 Kč (neplátce DPH).
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. 894/2016

K bodu č. 36/2
Rozhodnutí Ministerstva financí - projekt "Revitalizace městských lázní na
galerijní objekt"
Předkládá: Horák Jiří, Ing., vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Dne 3. 10. 2016 bylo doručeno na SML rozhodnutí č. j.: MF-14752/2015/1203 ze dne 30. 9. 2016,
ve kterém řeší odvod za porušení rozpočtové kázně ve výši 219 877 867 Kč. Závěr rozhodnutí je, že
částka odvodu uvedená v platebním výměru č. 54/2014, č. j. RRSV 13923/2014 ze dne 12. listopadu
2014, se mění z částky 219 877 867 Kč na částku 10 993 894 Kč. Tato změna má vazbu na rozhodnutí
č. j. RRSV 14078/2014 vydané Úřadem Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod, na
základě kterého prominul 95 % odvodu z celkového odvodu ve výši 219 877 867 Kč, na novou částku
7 192 948,40 Kč.
Rozhodnutí Ministerstva financí č. j.: MF-14752/2015/1203 nabývá právní moci 15. den po jeho
doručení, tj. 18. 10. 2016. Vzhledem k právní nejasnosti celého případu byla problematika zadána

externí poradenské společnosti se znalostí daňového a správního práva. Tato společnost připravila
rozbor problematiky a návrhy na řešení.
Průběh projednávání bodu:

Ing. Horák, vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací
3. 10. jsme obdrželi rozhodnutí z Ministerstva financí, kde nám sdělují, že opravují sankci
z 19 milionů na 10 milionů. Nic víc k tomu nepřišlo, takže jsme prověřovali, zda k tomu přijde ještě
nějaké rozhodnutí o zaplacení, nakonec jsme se rozhodli, že to předáme firmě Kodap, čímž nakonec
vznikly 4 možné varianty řešení. Varianta č. 1 vznikla sloučením varianty 2 a 3, tzn. dvou dopisů,
jeden je žádost o posečkání s úhradou, to je to, že nejsme schopni administrativně vyřešit všechny
potřebné náležitosti do daných 15 dnů, což je dneska, a pak je tam zároveň dopis o tom, že
požadujeme, aby nám zaslali dotaz se stavem evidovaných povinností, protože tenkrát na ROP udělali
chybu a nespočítali dobře 5 % z 219 milionů, ale to jenom předjímám, že to tak vypadá, možná že to
rozhodli jinak, tak tentokrát snížili tím rozhodnutím částku, ze které se vypočítá ten odvod
z 219 milionů na 10 milionů. Tak je to tam uvedeno. To znamená, že to je další chyba, protože
úředníci původně mysleli, že budeme doplácet 3,8 milionu, což je rozdíl ze strhnuté částky původně ve
vyúčtování do té částky 10,8 milionů, protože nejnižší korekce je 5 %, což je těch 10,880 milionů.
Takže oni udělali chybu, nicméně aplikací rozhodnutí Ministerstva financí a rady vznikla vlastně
4. varianta a vypadá to, že by nám oni vlastně měli doplatit 5,5 milionů, protože 5 % z 10 milionů je
jiná částka než z těch 219 milionů. Takže máme 4 varianty. Sloučenou variantou 1 a 2 nic nezkazíme,
protože si vyžádáme to skutečné vyúčtování, a pokud zvolíme variantu č. 4, tak oni nám mohou
napsat, že nám nic nevrátí, což je zase dopis třeba k nějakému sporu. Nicméně oni vlastně tu absolutní
částku tím rozhodnutím změnili.

T. Batthyány
Budeme tedy hlasovat o návrhu usnesení ve variantách 3 a 4.

Hlasování o návrhu usnesení ve variantě 3 a 4 – pro – 8, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl
přijat.
Rada města přijala usnesení č. 895/2016

K bodu č. 37
Podnět k pořízení 91. strategické změny územního plánu města Liberec - podnět
č. 91/1
Předkládá: Kolomazník Petr, Ing., vedoucí odboru hlavního architekta
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Změna obsahuje podnět č. 91/1 statutárního města Liberec, ve kterém je požadováno prověřit
plochy pro řešení křižovatky ulic Chrastavská x Sokolská, umístění cyklostezky, parkování P+R na
ulici Sokolská, přístupy k městskému stadionu u Nisy a navazující ekopark.
Průběh projednávání bodu:

Ing. Hrbková
Pro danou oblast jsme nechávali zpracovat územní studii, která je nyní před veřejným projednáním,
a vyplývá z ní potřeba změny územního plánu, jedná se o prostor od Londýnské ulice ke Slovanu, kde
je potřeba řešit křižovatku, cyklostezku a přidružený prostor ekoparku.

T. Batthyány
A jaký s tím máme záměr? Proč potřebujeme strategickou změnu, nepočká to do nového územního
plánu?

Ing. Hrbková
Je to stejné jako ostatní strategické změny, které jsme schvalovali, nový územní plán by přebíral ty
výsledky z této změny potažmo z té studie, provedli jsme detailnější prověření, které ukazuje na
potřebu změny křižovatky a přeložení cyklostezky a změnu funkčních využití těch prostor ekoparku.

T. Batthyány
Proč je potřeba překládat cyklostezku?

Ing. Hrbková
Protože je tato cyklostezka 20 – 30 krát do roka uzavřená. Je to nadnárodní cyklostezka, která by
neměla být přerušována z důvodu pořádání zápasů Slovanu. Navíc část té cyklostezky slouží pro
společnou dopravu nejen cyklistů, ale technické služby ji využívají k provádění údržby, probíhá tudy
i svoz odpadů a najíždí tudy těžká technika na stadion. Toto vše by se na cyklostezce nadnárodního
významu dít nemělo.

T. Batthyány
Rozumím tomu dobře, že budeme překládat cyklostezku proto, že je 20 krát za rok na 3 hodiny
uzavřena?

Ing. Hrbková
Přeložení cyklostezky požaduje krajský úřad, momentálně máme negativní stanovisko z téhož
krajského úřadu, ale od vodohospodářů, máme s nimi ještě dohadovací řízení. A není možné, aby
cyklostezka takového významu měla společnou trasu s dopravou a to včetně nákladní, a aby byla
několikrát do roka přerušovaná.

Ing. Čulík
Když jsme, tuším, v březnu letošního roku na komisi dopravy probírali cyklostezky, tak tam jeden
takovýto záměr byl a cyklostezka měla být po druhé straně Nisy právě proto, že se to tady uzavírá.

Ing. Hrbková
Já jsem zmiňovala tři problémy, je tam problematická křižovatka před Energomontážemi, navíc by
se tím vyřešilo i parkování Park & Ride a záchytné parkování pro autobusy, a je to vymezeno podle
územní studie.

T. Batthyány
Ale co musíme řešit strategickou změnou v tomto území?

Ing. Čulík
Tam není problém s křižovatkou, z hlediska dopravy tam nevidím problém.

Ing. Hrbková
Strategické je to proto, protože se tam řeší několik veřejných zájmů. Je to přístup ke Slovanu, je to
parkoviště, je to cyklostezka, která je dnes omezená ve své funkčnosti, je to možnost využívání toho
soukromého pozemku pro nějaké aktivity. Já jsem jenom uvedla, že jsme zpracovali územní studii,
v ní jsou požadavky na změnu územního plánu, a protože je tam několik veřejných zájmů, které se
sbíhají, tak jsme to dali jako podnět pro strategickou změnu.

prof. Šedlbauer
My tu asi nejsme od toho, abychom tady říkali, co v tom území má nebo nemá být, ale proto,
abychom posoudili, zda takovýto podnět je skutečně strategickou změnou. Já si to na základě těch
dosavadních informací úplně nemyslím.

T. Kysela
Já se chci jenom zeptat, my tady máme schválit strategickou změnu územního plánu, kde v tabulce
podnět na změnu ÚP je jasně řečeno, co je stávající funkce vedle platného územního plánu, ale

požadavek na změnu je nula. Takže já nechápu, co máme schvalovat. V té tabulce žádná změna není
uvedena, co se s tím bude dělat.

T. Batthyány
Z tohoto materiálu jasně vyplývá, že se nejedná o strategickou změnu, počkáme do vydání nového
územního plánu.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 1, proti – 2, zdržel se – 4, návrh nebyl přijat.

K bodu č. 38 / STAŽENO
Schválení výsledku výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na
akci „Údržba drobných vodních prvků ve vlastnictví SML“
Předkládá: Sládková Lucie, Ing., vedoucí odboru ekologie a veřejného prostoru
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Předkládaný materiál je podkladem pro schválení výsledku výběrového řízení na veřejnou zakázku
malého rozsahu na akci „Údržba drobných vodních prvků ve vlastnictví SML“.
Průběh projednávání bodu:

T. Batthyány
Chtěl jsem se zeptat pana tajemníka, neměl bych být podepsaný na oznámení o výsledku
výběrového řízení a na rozhodnutí zadavatele já? Paní Sládková, já jsem dával paní náměstkyni nějaké
pověření, že za mě může podepisovat tyto dokumenty?

Ing. Sládková, vedoucí odboru ekologie a veřejného prostoru
Nedával.

T. Batthyány
Aha, takže to musíte opravit. Jenom mě mrzí, že tato zakázka nemohla zůstat u technických služeb,
ale dáváme ji do Ústí nad Labem. Co tam hrálo největší roli, nejsou to zase dotace do chráněných
dílen apod.?

Ing. Sládková
Nabídli nám nejnižší cenu. Vnímáme určitý problém v tom, že tato firma má spoustu zakázek po
celé republice, mají tam na to subdodávkou člověka, který je i u té druhé firmy. Firma měla všechno
v pořádku, bude ještě dodávat nějaké reference, jako vítězný uchazeč, ale měla všechno v pořádku.

Ing. Čulík
Já jsem se chtěl zeptat na ten rozsah té veřejné zakázky, protože jediná vodní plocha, která mě teď
napadá, je jezírko a přehrada.

Ing. Sládková
Jedná se o fontány a vodní prvky – kašny, vodotrysky, pítka.

Tento bod byl stažen z programu schůze rady města.

K bodu č. 39
Operační plán zimní údržby městských komunikací 2016 – 2017
Předkládá: Novotný David, Bc., vedoucí odboru správy veřejného majetku
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Předmětem materiálu je schválení Operačního plánu zimní údržby městských komunikací 2016 –
2017, dle kterého se provádí zimní údržba komunikací, chodníků, schodišť, veřejných prostranství,
přechodů pro chodce a zastávek MHD ve městě Liberci.
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. 896/2016

K bodu č. 40
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/P p. V [osobní údaj odstraněn] Š [osobní údaj odstraněn] v Burianově ul. 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.
Rada města přijala usnesení č. 897/2016

K bodu č. 41
Dodatek č. 28 ke smlouvě č. 10090149 o závazku veřejné služby
Předkládá: Novotný David, Bc., vedoucí odboru správy veřejného majetku
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Tento dodatek č. 28 ke smlouvě se uzavírá z důvodu navýšení finančního příspěvku objednatele na
provoz nadstandardních služeb dopravní obslužnosti – přeprava poživatelů starobního důchodu, osob
tělesně postižených či osob s výrazným pohybovým omezením. Tímto dodatkem se navyšuje hodnota
příspěvku na úhradu prokazatelné ztráty poskytnutého dopravci v roce 2016 o hodnotu příspěvku na
provoz sociálního automobilu v katastrálním území obce SML. Hodnota příspěvku na provoz
sociálního automobilu je stanovena ve výši 400 000 Kč. Příspěvek je součástí schváleného „Rozpočtu
statutárního města Liberec pro rok 2016“.
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. 898/2016

K bodu č. 42
Informace o záměru DPMLJ, a. s. čerpat dotace z IROP (IPRÚ) na nákup
bezbariérových autobusů na pohon CNG
Předkládá: Novotný David, Bc., vedoucí odboru správy veřejného majetku
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Tento materiál, na základě usnesení představenstva společnosti Dopravního podniku měst Liberce
a Jablonce nad Nisou, a. s. (dále jen DPMLJ) č. 53/2013 ze dne 26. 6. 2013 (povinnost projednat
připravované investiční záměry v hodnotě nad 50 mil. Kč s příslušnými orgány statutárního města
Liberec před konečným schválením představenstvem společnosti), informuje radu města
a zastupitelstvo města o investičním záměru DPMLJ čerpat dotační prostředky z Integrovaného
regionálního operačního programu (dále jen IROP) v souladu s Integrovaným plánem rozvoje území
(dále jen IPRÚ) na pořízení nízkoemisních vozidel pro veřejnou dopravu.
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. 899/2016

K bodu č. 43
Právní poradenství v oblasti zajišťování veřejných služeb
Předkládá: Novotný David, Bc., vedoucí odboru správy veřejného majetku
Stručný obsah předkládaného materiálu:
V návaznosti na ukončení smlouvy mezi statutárním městem Liberec a společností Dopravní
podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a. s. na provozování MHD ve městě Liberci předmětný
materiál předkládá radě města Liberce ke schválení smlouvu o poskytování právního poradenství při
uzavření smlouvy mezi klientem a Dopravním podnikem měst Liberec a Jablonec nad Nisou, a. s.
(dále jen „DPMLJ“) dle relevantních právních předpisů, tj. zejména dle Nařízení Evropského
parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007, a dle zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě
cestujících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a to pro období od 1. 1. 2019.
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. 900/2016

K bodu č. 44
Žádost na majetkoprávní vyrovnání
Předkládá: Novotný David, Bc., vedoucí odboru správy veřejného majetku
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Odbor správy veřejného majetku předkládá materiál, který se týká žádostí na majetkoprávní
vypořádání formou směny pozemků v lokalitě k. ú. Vesec u Liberce při komunikaci Nedbalova.
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. 901/2016

K bodu č. 45
Bytová výstavba Zborovská ulice
Předkládá: Novotný David, Bc., vedoucí odboru správy veřejného majetku
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Statutární město Liberec obdrželo dne 30. 6. 2016 opakovanou žádost o vyhotovení plánovací
smlouvy, která se týká vybudování povrchu na stávající účelové komunikaci a připojení nemovitosti
v rámci výstavby bytového domu ve Zborovské ulici v Liberci a dne 18. 8. 2016 byla doručena žádost
o stanovisko k projektové dokumentaci na komunikační napojení k bytovému domu ve Zborovské
ulici.
Průběh projednávání bodu:

T. Batthyány
Tady prosím variantu A, neschválení uzavření plánovací smlouvy.

Ing. Čulík
V tomto případě se skutečně jedná o účelovou komunikaci pro obsluhu jedné nemovitosti, a pokud
by si to město mělo do budoucnosti převzít, tak to zanáší povinnost zimní údržby atd. Takže nevím,
proč by se město mělo zavazovat k přístupu na jednu jedinou komunikaci.

T. Batthyány
Ne, pozor. To je závazek, že on to vybuduje.

Ing. Čulík
Ale potom to předá městu. Já už koukám trošku dál. Do budoucna bude mít město závazek, že to
bude muset udržovat, opravovat atd.

Bc. Kocumová
Já jsem se na to byla kdysi podívat, protože dokonce i z části lidí, kteří se pohybují okolo Změny,
tam byly nějaké připomínky. Musím říct, že na druhou stranu tento navržený přístup mi přijde
logičtější a racionálnější než ten, který by tam byl jako náhradní, pokud by se toto nevybudovalo.

T. Batthyány
Ten výtah?

Bc. Kocumová
Ano. Takže skutečně jsem pro to, aby se poslal dotaz, pokud je jediným problém právě udržitelnost
projektu, tak poslat dotaz a pokud by nebyl problém v udržitelnosti projektu, tak aby se tento přístup
povolil, protože skutečně mě ten výtah přijde z hlediska jak výjezdu a dalších věcí prostě víc
problematický, než toto.

T. Batthyány
Tam je užší už ta komunikace v té dolní části.

Bc. Kocumová
Přesně. A nehledě na to, že on tam ten přístup skutečně je, takže by to bylo spíš možná zlepšení
přístupu do té Zborovské.

T. Batthyány
Navrhuji doplnit ukládací část, že bychom uložili vedoucímu odboru strategického rozvoje, aby
zajistil stanovisko od poskytovatele dotace do 30. 11. 2016. Kdo je prosím pro?

Hlasování o upraveném návrhu usnesení ve variantě A – pro – 8, proti – 0, zdržel se – 0,
návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 902/2016

K bodu č. 46
Návrh na souběžné udělení Medaile města Liberec v roce 2017 – Marta Kottová
& Ervín Šolc
Předkládá: Langr Ivan, PhDr., Mgr., náměstek primátora pro školství, sociální věci, cestovní ruch
a kulturu
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu podává po projednání v komisi rady města pro kulturu
a cestovní ruch návrh na udělení Medaile města Liberec v roce 2017 pro paní Martu Kottovou a pana
Ervína Šolce. Návrh předpokládá symbolické souběžné udělení medaile oběma kandidátům jako
ocenění za mimořádné zásluhy o rozvoj města v oblasti demokracie, lidských práv a otevřeného
dialogu mezi příslušníky různých etnik a národností.
Průběh projednávání bodu:

PhDr. Langr
Ty návrhy byly dva individuálně. Jeden přišel od bývalé ředitelky krajské knihovny, paní
Vohlídalové, na pana Šolce a návrh na paní Kottovou je můj. Mně se to zdálo velmi dobré je spojit do
jednoho souběžného udělení, proto jsem ten materiál takto předložil, protože tam chápu velkou
symboliku, kterou asi nemusím vůbec zdůrazňovat. V příštím roce, kromě toho, že je sedmičkový v té
Chartě, tak je i sedmičkový rok Česko-německé deklarace. V Liberci, jako v jednom z velkých měst,
budou na jaře akce pořádané Goethe Institutem, česko-německé dny, a v rámci těch česko-německých
dnů v červnu by se možná jevilo jako zajímavé udělení těch medailí zrovna těmto dvěma osobám.
Bylo to projednáno v komisi pro kulturu dvakrát, jednou jsme to tam měli v červnu, pak jsme to
odložili a podruhé to bylo v září a ten výsledek byl pozitivní.

T. Batthyány
Paní Kottová teď dostala i cenu od pana hejtmana.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 8, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.

Rada města přijala usnesení č. 903/2016

K bodu č. 47
Pojmenování parku v ulici Komenského na Park Clam-Gallasů
Předkládá: Langr Ivan, PhDr., Mgr., náměstek primátora pro školství, sociální věci, cestovní ruch
a kulturu
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Na statutární město se obrátila TUL s myšlenkou pojmenovat dosud bezejmenný park na p. p.
č. 898/1, k. ú. Liberec mezi Komenského ulicí, univerzitní budovou P a libereckým zámkem po
významném hraběcím rodu Clam-Gallasů, jehož panství se rozkládalo i v Liberci a okolí. Návrh má
i své geografické opodstatnění nejen tím, že sousedí se zámeckým parkem, ale také proto, že ulice
Komenského do roku 1945 nesla jméno Clam-Gallas Straße. Smyslem aktu je překlenout historii
a současnost Liberce dalším z pozitivních příkladů z předválečných dějin města.
Průběh projednávání bodu:

PhDr. Langr
Tato věc přišla z technické univerzity od historiků a zdá se mi to jako velmi dobrý nápad, protože
to má návaznost jednak na to bývalé pojmenování té ulice Komenského a jednak ten zámecký park
těm Clam-Gallasům patřil až do konce 1. světové války. Dále jsem vám tam vypsal další aktivity,
které budou s Clam-Gallasy v dalších letech, jak oblastní galerií, tak přímo katedrou historie,
realizovány. Nemá to žádný dopad na občany ve smyslu měnění jakýchkoliv dokladů atd. Jinak
bychom do toho asi nešli, ale v tomto případě se mi to zdálo jako velmi vhodné, proto jsem ten návrh
předložil. Zase to bylo v komisi pro kulturu, tam to bylo kvitováno poměrně pozitivně.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 8, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 904/2016

K bodu č. 47/1
Udělení výjimky ze směrnice rady č. 3RM o Zadávání veřejných zakázek
statutárním městem Liberec a schválení pravidel soutěže na nový vizuální styl
města Liberec
Předkládá: Pastva David, Ing., vedoucí odboru cestovního ruchu, kultury a sportu
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Po předchozích neúspěšných pokusech o vytvoření nového loga a vizuálního stylu města Liberec
jsme oslovili externího dodavatele pravidel pro zcela novou soutěž. CZECHDESIGN.CZ, z. s. má
s přípravou podobných soutěží zkušenost a připravil zcela pravidla pro novou soutěž, vč. návrhu
složení hodnotící komise. Cílem je oslovit grafiky atraktivní soutěží tak, aby mohl být vybrán kvalitní
návrh. Soutěž je připravena jako dvoukolová (první kolo anonymní a druhé kolo neanonymní).
Průběh projednávání bodu:

PhDr. Langr
Je to vlastně do třetice. Tentokrát je ta dohoda přímo s lidmi, kteří se pohybují kolem těch grafiků,
kteří nám připravili celý ten návrh soutěže s tím, že takto připravený návrh a jimi takto distribuovaný
by měl zajistit výrazně větší zastoupení nabídek v rámci loga a vizuálu ze strany těch jednotlivých

grafiků. To nám trošku vyčítali, že jsme si to dělali svojí cestou. Pan Pastva připravil dohodu, dělal na
tom několik měsíců, tak snad už to klapne.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 8, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 905/2016

K bodu č. 47/2
Výpověď smlouvy o nájmu nemovitostí č. 6/07/0202 ze dne 28. 11. 2007, včetně
dodatků č. 1 – 4, uzavřené mezi statutárním městem Liberec a Sportovním
areálem Ještěd, a. s.
Předkládá: Pastva David, Ing., vedoucí odboru cestovního ruchu, kultury a sportu
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Z důvodu nabídky spol. TMR, která nabízí statutárnímu městu Liberec možnost dlouhodobé správy
sportovního areálu Ještěd (doposud provozovanému společností SAJ, a. s.) formou pachtu části
závodu – tedy Ski Areálu Ještěd a Skokanského Areálu Ještěd za účelem jeho dalšího rozvoje při
využití nových trendů, technologií a know-how tak, aby byly zajištěny stálé výnosy ze sportovního
areálu formou sjednaného pachtovného a zároveň, aby byl zajištěn další rozvoj sportovního areálu
prostřednictvím rozsáhlých investic. Z tohoto důvodu je nezbytné připravit novou nájemní smlouvu,
jejímž předmětem by měl být soubor movitých a nemovitých věcí a dalšího majetku města v areálu
Ještěd a Vesec, který byl pořízen z vlastních finančních zdrojů města a dále dotačních zdrojů, jinak by
byl pacht Sportovního areálu Ještěd znemožněn. Z tohoto důvodu je nezbytné stávající nájemní
smlouvu se spol. Sportovní areál Ještěd, a. s. vypovědět ze strany města Liberce se šestiměsíční
výpovědní lhůtou a během výpovědní lhůty připravit nový nájemní vztah, který bude schválen jak ze
strany Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy (poskytovatel dotací) tak orgány města
a společnosti.
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. 906/2016

K bodu č. 47/3
Návrh správní rady na přidělení dotací z dílčího fondu Fond kultury a cestovního
ruchu Dotačního fondu SML pro 2. kolo 2016
Předkládá: Pastva David, Ing., vedoucí odboru cestovního ruchu, kultury a sportu
Stručný obsah předkládaného materiálu:

Předmětem tohoto bodu je návrh správní rady Fondu kultury a cestovního ruchu na přidělení dotací
žadatelům 2. kola 2016 v souladu s vyhlášením jednoho programu 5.2 (ze čtyř možných)
a upravenými pravidly pro poskytování dotací. Uzávěrka pro podávání žádostí o dotace Fondu kultury
a cestovního ruchu programu 5.2 byla stanovena na 21. září 2016, 17:00 hodin. Všech 24 řádně
doručených žádostí bylo zhodnoceno hodnotiteli i arbitry. Návrh správní rady na přidělení konkrétních
dotací těm, kteří byli ohodnoceni více jak 70 body, byl zpracován pro odsouhlasení radou města
a schválení zastupitelstvem města. Konkrétní návrhy dotací jsou seřazeny sestupně v příloze č. 1
(tabulce č. 1 a č. 2).
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. 907/2016

K bodu č. 48
Změna stanov Liberecké IS, a. s. - rozšíření předmětu podnikání
Předkládá: Vavřina Zbyněk, Ing., vedoucí odboru informatiky a řízení procesů
Stručný obsah předkládaného materiálu:
V materiálu je žádáno o souhlas Rady města Liberce s úpravou stanov Liberecké IS, a. s. - rozšíření
článku 3. "Předmět podnikání společnosti" o činnost "projektová činnost ve výstavbě" a předložením
tohoto návrhu Zastupitelstvu města Liberce. Důvodem žádosti je znění čl. 8., odst. 2. stanov
společnosti Liberecké IS, a. s. - viz text důvodové zprávy.
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. 908/2016

K bodu č. 48/1
Nominace nového člena do komise pro kulturu a cestovní ruch
Předkládá: Neuhäuser Petr, vedoucí odboru kancelář primátora
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Výměna člena komise pro kulturu a cestovní ruch, pana Filipa Zemana za Mgr. Libuši Vítovou.
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. 909/2016

K bodu č. 48/2 / STAŽENO
Projektový záměr '"Historie průmyslu v Sasku a v Čechách v zážitcích"
Předkládá: Batthyány Tibor, primátor statutárního města Liberec
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Předkládaný záměr "Historie průmyslu v Sasku a v Čechách v zážitcích" je součástí širokého
projektového záměru s názvem Liberecký veřejný technopark (LVT), který byl schválen radou města
16. 2. 2016.
Projektový záměr bude rozpracován formou projektové žádosti a bude do Programu přeshraniční
spolupráce Česká republika - Svobodný stát Sasko 2014 - 2020, Prioritní osy 2 Cestovní ruch/Přírodní
a kulturní dědictví
Statutární město Liberec, jakožto projektový partner PP1 projektu Historie průmyslu v Sasku
a v Čechách v zážitcích, který se předkládá se žádostí o dotaci do Programu spolupráce na podporu
přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014 - 2020, Prioritní
osy 2 Zachování a ochrana životního prostředí a podpora účinného využívání zdrojů, se zavazuje ke
spolufinancování své části rozpočtu projektu, a to ve výši 10 % předpokládaných způsobilých výdajů
projektu, tj. 146 327 EUR.
Průběh projednávání bodu:
K tomuto bodu nebyla diskuse.

Tento bod byl stažen z programu schůze rady města.

K bodu č. 48/3
Schválení vypsání výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu
„Výběr dodavatele tisku městského periodika Liberecký zpravodaj“
Předkládá: Neuhäuser Petr, vedoucí odboru kancelář primátora
Stručný obsah předkládaného materiálu:
V souvislosti s ukončením smlouvy se stávajícím dodavatelem tisku libereckého zpravodaje,
společností Geoprint, s. r. o. ke konci roku 2016, je nezbytné vypsat výběrové řízení na nového
dodavatele.
Odbor kancelář primátora v souladu se směrnicí rady č. 3RM o Zadávání veřejných zakázek
statutárním městem Liberec předkládá radě města ke schválení vypsání výběrového řízení na veřejnou
zakázku malého rozsahu „Výběr dodavatele tisku městského periodika Liberecký zpravodaj“.
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. 910/2016

K bodu č. 48/4
Poskytnutí dotace - závěrečný koncert v Liberci 15. ročníku Mezinárodního
hudebního festivalu Lípa Musica

Předkládá: Neuhäuser Petr, vedoucí odboru kancelář primátora
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Odbor kancelář primátora předkládá radě k odsouhlasení a zastupitelstvu města ke schválení žádost
Martina Prokeše, předsedy spolku ARBOR, o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec
ve výši 75 000 Kč na úhradu nákladů na realizaci závěrečného koncertu 15. ročníku Mezinárodního
hudebního festivalu Lípa Musica. Po 45 letech se do Liberce vrátí nás nejlepší symfonický orchestr,
který se řadí mezi deset nejlepších orchestrů světa - Česká filharmonie. Koncert se bude konat
10. listopadu 2016 v Domě kultury 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. 911/2016

K bodu č. 48/5
Delegace na valnou hromadu společnosti Teplárna Liberec, a. s.
Předkládá: Korytář Jan, Mgr., náměstek primátora pro ekonomiku, strategický rozvoj a dotace
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Společnost Teplárna Liberec, a. s., ve které je město společníkem, zaslala pozvánku na konání
řádné valné hromady společnosti, která se koná dne 14. 11. 2016 od 10,00 hodin v sídle společnosti. Je
navrženo delegovat na tuto valnou hromadu pana Mgr. Jana Korytáře.
Průběh projednávání bodu:

Mgr. Korytář
Valná hromada se koná 11. listopadu, bude mezitím ještě jedna rada, tak já připravím ještě nějaký
materiál na zastupitelstvo, protože k tomu budou dotazy a písemně bych to připravil potom na další
radu. Máme tento pátek koordinační schůzku s BDO, s právníkem, s Ing. Galnorem
a s Mgr. Petrovským.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 8, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 912/2016

K bodu č. 49
Žádost o výjimku ze směrnice rady č. 3RM Zadávání veřejných zakázek
statutárním městem Liberec
Předkládá: Fadrhonc Jindřich, Ing., tajemník MML
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Předmětem výjimky je přímé zadání zakázky na pořízení 49 ks zásahových přileb pro dobrovolné
jednotky hasičů zřizované statutárním městem 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. 857/2016

K bodu č. 50
Plnění usnesení rady města za měsíc září roku 2016
Předkládá: Fadrhonc Jindřich, Ing., tajemník MML
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Radě města Liberec je průběžně předkládán přehled o plnění usnesení rady města, tento přehled je
následně předložen na vědomí i Zastupitelstvu města Liberec a to formou informace.
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. 913/2016

K bodu č. 51
Hodnocení 8. řádného ZM konaného dne 29. 9. 2016
Předkládá: Batthyány Tibor, primátor statutárního města 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. 914/2016

K bodu č. 52
Organizační zajištění 9. ZM - 27. 10. 2016
Předkládá: Batthyány Tibor, primátor statutárního města 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. 915/2016

Přílohy:

V Liberci 25. října 2016

Zapisovatelka:

Iva Pourová v. r.

Za ověřovatele:

Ing. Karolína Hrbková v. r.

Mgr. Jan Korytář v. r.

Tibor Batthyány v. r.
primátor města

Mgr. Jan Korytář v. r.
náměstek primátora

