Z ÁP I S
Z 9. SCHŮZE
RADY MĚSTA LIBEREC,
KONANÉ DNE 2. 5. 2017 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 210

Ověřovatelé:

Ing. Karolína Hrbková
Tomáš Kysela

K bodu č. 1
Zahájení
Pan primátor zahájil 9. řádnou schůzi rady města roku 2017 a konstatoval, že je přítomno 7 členů
rady města a rada je usnášeníschopná. Z dnešní schůze se omluvil pan tajemník, pozdější příchod
ohlásil Ing. Martin Čulík. Jako zapisovatelku schůze navrhl pan primátor Ivu Pourovou, vedoucí
organizačního oddělení, a jako ověřovatele zápisu Ing. Karolínu Hrbkovou a Tomáše Kyselu.
Návrh na zapisovatele a ověřovatele zápisu byl schválen poměrem: pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0.
Pan primátor konstatoval, že nezaznamenal námitky k zápisu ze 7. řádné schůze rady města.
Pan primátor uvedl, že na program jsou dodatečně navrženy body č. 11/1 – 11/9, 26/1 a 26/2.
Na stůl byla předložena informace č. 201/1 Přehled nárůstu počtu zaměstnanců MML od 10/2014
do 04/2017.
Návrh upraveného programu schůze rady byl schválen poměrem: pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0.

K bodu č. 2
Majetkoprávní operace – prodloužení bezplatného užívání nebytového prostoru
Předkládá: Schejbal Jaroslav, Bc., vedoucí odboru majetkové správy
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Osadní výbor pro Machnín, Karlov a Bedřichovku, který je orgánem zastupitelstva města Liberec,
požádal o prodloužení bezplatného užívání nebytového prostoru (volební místnosti) v domě čp. 1,
ul. Rynoltická, Liberec 33 – Machnín. Bezplatné užívání nebytového prostoru měl osadní výbor na
zkušební dobu 1 roku.
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. 407/2017
1

K bodu č. 3
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. 408/2017

K bodu č. 4
Majetkoprávní operace – změna usnesení – služebnosti
Předkládá: Schejbal Jaroslav, Bc., vedoucí odboru majetkové správy
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Důvodem změn je ve všech případech faktické uložení sítě.
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. 409/2017

K bodu č. 5
Souhlas s umístěním sídla společnosti
Předkládá: Schejbal Jaroslav, Bc., vedoucí odboru majetkové správy
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Společnost Assel, s. r. o. IČ: 273 46 757, žádá o umístění sídla společnosti na adrese Hedvábná
1117/7, Liberec VI – Rochlice, PSČ 460 06.
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. 410/2017
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K bodu č. 6
Vypsání zad. řízení na proj. přípravu přestavby Městského plaveckého bazénu
Předkládá: Schejbal Jaroslav, Bc., vedoucí odboru majetkové správy
Stručný obsah předkládaného materiálu:
V souvislosti s nevyhovujícím technickým stavem objektu a technologií městského plaveckého
bazénu Liberec, který je na hraně udržitelnosti provozu, byla zpracována studie – návrh řešení – na
kompletní přestavbu. Z důvodu úspory investičních nákladů stavby je počítáno se zachováním
statických nosných prvků stávajícího objektu. V rozpočtu odboru MS jsou připravené finance na
vypsání další fáze projektové dokumentace, dokumentace pro územní rozhodnutí. Dne 24. 4. 2017
schválila Komise pro veřejné zakázky zadávací podmínky pro vypsání zadávacího řízení na
projektovou činnost pro projekt „Projektová příprava na akci "Rekonstrukce a stavební úpravy
městského plaveckého bazénu v Liberci". Nyní jsou připraveny veškeré podklady pro vypsání tohoto
zadávacího řízení.
Průběh projednávání bodu:

Mgr. Korytář
Platí stále to, že ta dokumentace bude zpracována modulově, abychom se potom mohli ještě
rozhodnout, v jakém rozsahu bude ta investice, jednou z částí je, myslím, přístavba toho bazénu?

Bc. Schejbal, vedoucí odboru majetkové správy
Tohle vypsání je na dokumentaci pro územní řízení, pak by měla následovat dokumentace pro
stavební povolení a realizaci stavby a tam bychom to mohli stavebně oddělit.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 8, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 411/2017

K bodu č. 7
Schválení výjimky ze směrnice č. 3RM ZŠ Lesní – dodávka myčky
Předkládá: Schejbal Jaroslav, Bc., vedoucí odboru majetkové správy
Stručný obsah předkládaného materiálu:
V základní škole Lesní dochází opakovaně u myčky nádobí k odstavení z provozu. Opakovaně
hlásí poruchy a přechází do havarijního režimu, což s sebou přináší, mimo jiné, i zvýšené náklady na
servis zařízení. Jelikož je nutné tento stav co nejrychleji řešit a zajistit plnou funkčnost zařízení, byly
osloveny tři firmy, které se specializují na dodávky gastro vybavení do základních škol. Obdržené
nabídky vyhodnotil odbor majetkové správy a nyní žádáme z časových důvodů o schválení výjimky ze
směrnice 3RM, abychom zajistili obnovení plynulého provozu školní jídelny.
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. 412/2017
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K bodu č. 8
Sankce za porušení rozpočtové kázně v rámci poskytnuté dotace z rozpočtu
statutárního města Liberec
Předkládá: Kalous Pavel, Mgr., vedoucí odboru školství a sociálních věcí
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Na základě veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace byly poskytnuty finanční prostředky na
podporu akcí z Fondu vzdělávání z rozpočtu odboru školství a sociálních věcí. Radě města je nyní
předkládán návrh na vrácení části dotace příjemcem, Knihkupectví a antikvariát Fryč, s. r. o., který
porušil rozpočtovou kázeň.
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. 413/2017

K bodu č. 9
Protokol z kontroly EKOFONDU
Předkládá: Vozobulová Marie, Ing., vedoucí odboru kontroly a interního auditu
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Výsledek kontroly je bez zjištění nedostatků, a tudíž nebyla stanovena nápravná opatření.
Provedenou kontrolou nebyla zjištěna závažná zjištění ve smyslu ustanovení § 22 odst. 6 ZFK.
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. 414/2017

K bodu č. 10
Protokol z kontroly organizace Dům dětí a mládeže Větrník, Liberec
Předkládá: Vozobulová Marie, Ing., vedoucí odboru kontroly a interního auditu
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Výsledek kontroly je bez zjištění nedostatků, a tudíž nebyla stanovena nápravná opatření.
Provedenou kontrolou nebylo zjištěno nehospodárné nakládání s příspěvkem zřizovatele ani závažná
zjištění ve smyslu ustanovení § 22 odst. 6 ZFK. Kontrola byla provedena jako metodická a veškerá
zjištění byla na místě projednána s ředitelkou organizace.
Průběh projednávání bodu:

Ing. Vozobulová, vedoucí odboru kontroly a interního auditu
Kontrola proběhla bez zjištění nedostatků, jenom jsme měli nějaké metodické připomínky, s paní
ředitelkou jsme se domluvili.
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Hlasování o návrhu usnesení – pro – 8, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 415/2017

K bodu č. 11
Schválení zadávacího řízení na zpracování projektových
a souvisejících činností k další etapě projektu "Terminál"

dokumentací

Předkládá: Benda Martin, Ing., vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Schválení zadávacího řízení na dodavatele projekčních a inženýrských prací DUR, DSP a DPS
a autorského dozoru veřejné zakázky s názvem "Přestupní terminál veřejné dopravy a samostatný
parkovací dům včetně zázemí". Výdaje budou spolufinancovány z IROP – "Terminály a parkovací
systémy – Integrované projekty IPRÚ". Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 5 400 000 Kč bez
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. 416/2017

K bodu č. 11/1
Schválení zadávacího řízení na zpracování projektové přípravy pro projekt
„Rekonstrukce Liebiegova paláce pro potřeby polyfunkčního komunitního centra
– Centrum aktivního života“
Předkládá: Benda Martin, Ing., vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Schválení zadávacího řízení na přípravu projektu „Rekonstrukce Liebiegova paláce a vybudování
polyfunkčního komunitního centra – Centrum aktivního života v Liberci“. V zadávacím řízení jsou
uvedeny požadavky ke zpracování projektových dokumentací (DÚR, DSP, DPS), studie – dispoziční
schéma, průzkumů a zaměření, oceněného výkazu výměr, inženýrské činnosti, BOZP a autorského
dozoru pro rekonstrukci objektu Liebiegova paláce – bývalé Oblastní galerie Liberec pro potřeby
projektu „Rekonstrukce Liebiegova, polyfunkčního komunitního centra (Centrum aktivního života)“.
Projekt je zařazen mezi projekty financované v rámci IPRÚ / IROP. Předpokládaná hodnota veřejné
zakázky je 7 400 000 Kč bez 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. 406/2017

5

K bodu č. 11/2
Vyhodnocení zadávacího řízení na projektovou přípravu projektu "Sociální
bydlení města Liberce – Bytový dům A“
Předkládá: Benda Martin, Ing., vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Vyhodnocení zadávacího řízení na dodavatele projektových dokumentací (DÚR, DSP, DPS),
inženýrské činnosti, BOZP a autorského dozoru pro 1. etapu projektu Integrovaného plánu rozvoje
území aglomerace Liberec – Jablonec nad Nisou „Sociální bydlení města Liberce – Bytový dům A“,
spolufinancovaného z integrovaného regionálního operačního programu – Sociální infrastruktura –
Integrované projekty IPRÚ. Hodnotící komise doporučila zadavateli ekonomicky nejvýhodnější
nabídku, kterou podal uchazeč SVIŽN, s. r. o.
Průběh projednávání bodu:

Mgr. Korytář
Je to stejný materiál jako následující čtyři, takže tu máme pět podobných materiálů na různé
objekty města, všechno vyhrála společnost SVIŽN, s. r. o.

T. Batthyány
Kolik firem se přihlásilo, jenom dvě?

Ing. Benda, vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací
Dvě až čtyři, některé firmy jsme vylučovali, protože překročily termíny plnění, limitní cenu atd. Ve
spolupráci s odborem právním a veřejných zakázek jsme vyhodnotili tuto firmu jako nejlepší, byli
nejlépe připravení.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 8, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 417/2017

K bodu č. 11/3
Vyhodnocení zadávacího řízení na projektovou přípravu projektu "Sociální
bydlení města Liberce – Bytový dům B“
Předkládá: Benda Martin, Ing., vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Vyhodnocení zadávacího řízení na dodavatele projektových dokumentací (DÚR, DSP, DPS),
inženýrské činnosti, BOZP a autorského dozoru pro 1. etapu projektu Integrovaného plánu rozvoje
území aglomerace Liberec – Jablonec nad Nisou „Sociální bydlení města Liberce – Bytový dům B“,
spolufinancovaného z integrovaného regionálního operačního programu – Sociální infrastruktura –
Integrované projekty IPRÚ. Hodnotící komise doporučila zadavateli ekonomicky nejvýhodnější
nabídku, kterou podal uchazeč SVIŽN, s. r. o.
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. 418/2017

6

K bodu č. 11/4
Vyhodnocení zadávacího řízení na projektovou přípravu projektu "Sociální
bydlení města Liberce – Bytový dům C“
Předkládá: Benda Martin, Ing., vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Vyhodnocení zadávacího řízení na dodavatele projektových dokumentací (DÚR, DSP, DPS),
inženýrské činnosti, BOZP a autorského dozoru 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 SVIŽN, s. r. o.
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. 419/2017

K bodu č. 11/5
Vyhodnocení zadávacího řízení na projektovou přípravu projektu "Sociální
bydlení města Liberce – Bytový dům D“
Předkládá: Benda Martin, Ing., vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Vyhodnocení zadávacího řízení na dodavatele projektových dokumentací (DÚR, DSP, DPS),
inženýrské činnosti, BOZP a autorského dozoru pro 1. etapu projektu Integrovaného plánu rozvoje
území aglomerace Liberec – Jablonec nad Nisou „Sociální bydlení města Liberce – Bytový dům D“,
spolufinancovaného z integrovaného regionálního operačního programu – Sociální infrastruktura –
Integrované projekty IPRÚ. Hodnotící komise doporučila zadavateli ekonomicky nejvýhodnější
nabídku, kterou podal uchazeč SVIŽN, s. r. o.
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. 420/2017

K bodu č. 11/6
Vyhodnocení zadávacího řízení na projektovou přípravu projektu "Sociální
bydlení města Liberce – Bytový dům E“
Předkládá: Benda Martin, Ing., vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací
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Stručný obsah předkládaného materiálu:
Vyhodnocení zadávacího řízení na dodavatele projektových dokumentací (DÚR, DSP, DPS),
inženýrské činnosti, BOZP a autorského dozoru pro 1. etapu projektu Integrovaného plánu rozvoje
území aglomerace Liberec – Jablonec nad Nisou „Sociální bydlení města Liberce – Bytový dům E“,
spolufinancovaného z integrovaného regionálního operačního programu – Sociální infrastruktura –
Integrované projekty IPRÚ. Hodnotící komise doporučila zadavateli ekonomicky nejvýhodnější
nabídku, kterou podal uchazeč SVIŽN, s. r. o.
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. 421/2017

K bodu č. 11/7
Vypsání zadávacího řízení na stavební práce v rámci projektu IPRÚ Zvýšení
kvality vzdělávání ZŠ Kaplického
Předkládá: Benda Martin, Ing., vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Vypsání zadávacího řízení na dodavatele stavebních prací projektu Integrovaného plánu rozvoje
území aglomerace Liberec – Jablonec nad Nisou „Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ Kaplického“,
spolufinancovaného z integrovaného regionálního operačního programu – Infrastruktura pro
vzdělávání – Integrované projekty IPRÚ. Veřejná zakázka bude zadávána formou zjednodušeného
podlimitního řízení s předpokládanou hodnotou 13 018 000 Kč bez 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. 422/2017

K bodu č. 11/8
Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z Dotačního fondu Libereckého
kraje
Předkládá: Benda Martin, Ing., vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Schválení uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z Dotačního fondu Libereckého
kraje, oblast podpory: Doprava program č. 6.3 – Podpora projektové přípravy č. OLP/309/2016 na
projekt „Cyklostezka od Košické po Poštovní náměstí (součást Cyklotrasy Odra Nisa, trasa č. 20)“
mezi statutárním městem Liberec (jako příjemcem dotace) a Libereckým krajem (jako poskytovatelem
dotace).
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Průběh projednávání bodu:

Ing. Benda, vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací
Obdrželi jsme dotaci z Libereckého kraje na zpracování projektové dokumentace na cyklostezku
a vzhledem k tomu, že ty práce teprve teď začínají, jsme nestihli ten termín a na základě vzájemné
dohody vznikl tento dodatek ke smlouvě, který posouvá termín do roku 2019.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 8, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 423/2017

K bodu č. 11/9
Vydání 75. změny územního plánu města Liberec
Předkládá: Kolomazník Petr, Ing., vedoucí odboru hlavního architekta
Stručný obsah předkládaného materiálu:
75. změna územního plánu města Liberec prověřila možnosti vymezení nových zastavitelných
ploch, které umožní realizaci hiporehabilitačního centra na území 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. 424/2017

K bodu č. 12
Smlouva o smlouvě budoucí darovací – přijetí daru 2 ks lenošek a stojanu na kola
do plochy v ul. Komenského
Předkládá: Sládková Lucie, Ing., vedoucí odboru ekologie a veřejného prostoru
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Materiál řeší smlouvu o smlouvě budoucí darovací – přijetí dvou ks lenošek a stojanu na kola,
který budoucí dárce – Kristýna Zámečníková, jako zástupce Parlamentu mladých Liberec věnuje
městu do plochy v ul. Komenského.
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. 425/2017
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K bodu č. 13
Vypsání ZŘ Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci – 7 lokalit (Horská a Žižkovo
náměstí)
Předkládá: Novotný David, Bc., vedoucí odboru správy veřejného majetku
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Odbor správy veřejného majetku předkládá radě města ke schválení vypsání zadávacího řízení na
veřejnou zakázku „Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci – 7 lokalit (Horská a Žižkovo náměstí)“ dle
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, (dále jen „ZZVZ“).
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. 426/2017

K bodu č. 14
Vypsání ZŘ Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci – 7 lokalit (Kubelíkova
a Uralská)
Předkládá: Novotný David, Bc., vedoucí odboru správy veřejného majetku
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Odbor správy veřejného majetku předkládá radě města ke schválení vypsání zadávacího řízení na
veřejnou zakázku „Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci – 7 lokalit (Kubelíkova a Uralská)“ dle
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, (dále jen „ZZVZ“).
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. 427/2017

K bodu č. 15
Vypsání ZŘ Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci – 7 lokalit (Průmyslová)
Předkládá: Novotný David, Bc., vedoucí odboru správy veřejného majetku
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Odbor správy veřejného majetku předkládá radě města ke schválení vypsání zadávacího řízení na
veřejnou zakázku „Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci – 7 lokalit (Průmyslová)“ dle zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, (dále jen „ZZVZ“).
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. 428/2017

K bodu č. 16
Vypsání ZŘ Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci – 7 lokalit (Zhořelecká –
přechod Krajinská a DDH)
Předkládá: Novotný David, Bc., vedoucí odboru správy veřejného majetku
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Odbor správy veřejného majetku předkládá radě města ke schválení vypsání zadávacího řízení na
veřejnou zakázku „Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci – 7 lokalit (Zhořelecká - přechod Krajinská
a DDH)“ dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, (dále jen „ZZVZ“).
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. 429/2017

K bodu č. 17
Vypsání ZŘ Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci – lokalita Husova –
Hrubínova – Svobody
Předkládá: Novotný David, Bc., vedoucí odboru správy veřejného majetku
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Odbor správy veřejného majetku předkládá radě města ke schválení vypsání zadávacího řízení na
veřejnou zakázku „Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci – lokalita Husova – Hrubínova – Svobody“
dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, (dále jen „ZZVZ“).
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. 430/2017

K bodu č. 18
Vypsání ZŘ Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci – chodník a svět. signalizace
Kunratická
Předkládá: Novotný David, Bc., vedoucí odboru správy veřejného majetku
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Stručný obsah předkládaného materiálu:
Odbor správy veřejného majetku předkládá radě města ke schválení vypsání zadávacího řízení na
veřejnou zakázku „Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci – zřízení chodníku a světelné signalizace
Kunratická“ dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, (dále jen „ZZVZ“).
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. 431/2017

K bodu č. 19
Vypsání ZŘ Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci – lokalita Dr. M. Horákové –
Čechova – U Potůčku
Předkládá: Novotný David, Bc., vedoucí odboru správy veřejného majetku
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Odbor správy veřejného majetku předkládá radě města ke schválení vypsání zadávacího řízení na
veřejnou zakázku „Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci – lokalita Dr. M. Horákové – Čechova –
U Potůčku“ dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, (dále jen „ZZVZ“).
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. 432/2017

K bodu č. 20
Podnět na opravu parkoviště mezi komunikacemi Lomená a Březinova
Předkládá: Novotný David, Bc., vedoucí odboru správy veřejného majetku
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Předmětem tohoto materiálu je žádost o opravu plochy ve vlastnictví města Liberce na pozemku
p. č. 3485 v k. ú. Liberec, která je kolem prodejny smíšeného zboží a je využívána jako parkoviště
a propojka mezi ulicemi Lomená a Březinova. Plochu lze opravit buď lokálně dosypáním a zhutněním
materiálu anebo na základě projektové dokumentace provést celkovou rekonstrukci a zpevnění plochy.
Průběh projednávání bodu:

Mgr. Korytář
Z odboru je doporučená varianta A, myslím, že pro ni můžeme hlasovat.

Hlasování o návrhu usnesení ve variantě A – pro – 8, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl
přijat.
Rada města přijala usnesení č. 433/2017
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K bodu č. 21
Žádost o zajištění přístupu ke garážím v ul. Květnové revoluce a žádost
o stanovisko ke stavbě
Předkládá: Novotný David, Bc., vedoucí odboru správy veřejného majetku
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Předmětem tohoto materiálu je záměr soukromého investora na oplocení pozemku, na kterém se
historicky nachází i část přístupové komunikace k několika desítkám řadových garáží v ul. Květnové
Revoluce. Vlastníci garáží s tímto záměrem nesouhlasí a požadují zachování stávajícího přístupu.
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. 434/2017

K bodu č. 22
Dohoda o narovnání finanční ztráty za rok 2016
Předkládá: Novotný David, Bc., vedoucí odboru správy veřejného majetku
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Předkládaný materiál představuje návrh na dopočet finanční ztráty Dopravního podniku měst
Liberce a Jablonce nad Nisou, a. s. (dále jen „DPMLJ“) z nezapočtených dat Integrovaného
dopravního systému Libereckého kraje (dále jen „IDOL“) za rok 2016, který je zpracován ze strany
Libereckého kraje (dále jen „kraj“).
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. 435/2017

K bodu č. 23
Sdružené investice 2017, financování oprav povrchů komunikací – SVS, a. s.
Předkládá: Novotný David, Bc., vedoucí odboru správy veřejného majetku
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Uzavření smlouvy o spolupráci při přípravě a realizaci stavby k zajištění spoluúčasti společnosti
Severočeská vodárenská společnost a.s., IČ 49099469, při financování úpravy povrchů komunikací
v ulicích, kde bude v roce 2017 probíhat souběžně rekonstrukce sítí technické infrastruktury ve
vlastnictví této společnosti a oprava povrchů komunikací, tj. v ulicích Dolní centrum, Metelkova,
Horova, Vítězná, Volgogradská a Broumovská, dle přílohy č. 1.
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. 436/2017

K bodu č. 24
Rekonstrukce části dešťové kanalizace v ul. Dr. M. Horákové – výjimka ze
směrnice
Předkládá: Novotný David, Bc., vedoucí odboru správy veřejného majetku
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Předmětem tohoto materiálu je schválení udělení výjimky ze směrnice rady č. 3RM Zadávání
veřejných zakázek statutárním městem Liberec (dále jen „směrnice“) na rekonstrukci dešťové
kanalizace, a to v rámci plánovaných oprav a úprav ul. Dr. Milady Horákové.
Průběh projednávání bodu:

Bc. Novotný, vedoucí odboru správy veřejného majetku
Tato výjimka je pro přímé zadání Ještědské stavební na opravu části dešťové kanalizace, kterou by
měl provádět náš zhotovitel v půli tohoto roku. Vzhledem k tomu, že v ulici U Potůčku došlo ke kolizi
naší dešťové kanalizace s kanalizací a vodovodem SČVK, SČVK potažmo SVS nemá v současnosti
technologické předpisy jak opravit své vedení, tak se nabízí řešení, že teď nám SVS provede opravu
dešťové kanalizace v délce 30 m tak, abychom o prázdninách mohli provést stavbu ve zrychleném
režimu.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 8, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 437/2017

K bodu č. 25
Schválení výsledku VŘ – Oprava ul. Metelkova po pokládce inženýrských sítí
Předkládá: Novotný David, Bc., vedoucí odboru správy veřejného majetku
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Předkládaný materiál je podkladem pro schválení výsledku výběrového řízení na zhotovitele stavby
"Oprava ul. Metelkova po pokládce inženýrských sítí".
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. 438/2017
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K bodu č. 26
Memorandum o financování MHD v Liberci a Jablonci nad Nisou pro roky 2017
– 2020
Předkládá: Kysela Tomáš, náměstek primátora pro technickou správu majetku města
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a. s. zaslal statutárnímu městu Liberec
dokument Memorandum o financování MHD v Liberci a Jablonci nad Nisou pro roky 2017 – 2020.
Průběh projednávání bodu:

prof. Šedlbauer
Já to memorandum chápu jako informaci o nějakých propočtech dopravního podniku, o jejich
budoucích potřebách, případně požadavcích, ale na druhou stranu se nechystám hlasovat pro to
usnesení, které je do jisté míry zavazující a to ze tří důvodů. Zaprvé to memorandum je do jisté míry
zavádějící, pokud jde o vývoj příspěvku, protože v předcházejících letech se někdy z roku 2012
posouvalo 20 pak 10 milionů Kč meziročně a my jsme vlastně v roce 2015, tuším, tento posunutý
příspěvek teprve dopláceli, což se v tom neobjevuje, zdá se jako bychom v roce 2015 měli nejnižší
příspěvek, není tomu tak, my jsme tam dopláceli ty peníze, které byly přislíbeny v minulosti a nebyly
nikdy proplaceny, tam se jakoby promítají. Takže to samo o sobě je takový zavádějící údaj, ale to není
to nejpodstatnější. To nejpodstatnější je, že ten materiál neobsahuje řešení vztahu se subdodavatelem,
s BusLine, tedy obsahuje to ve formě, že by se akceptovaly veškeré požadavky toho subdodavatele
a ty nároky, které z něj pro rozpočet, a prosím i včetně letošního roku, vyplývají, tak jsou zcela
nereálné. Kdybychom tohle vzali v potaz a skutečně v rámci rozpočtových opatření letos chtěli
navyšovat podle tohoto memoranda rozpočet pro dopravní podnik, tak by šlo o 20 plus 90 milionů Kč.
Ve výhledu dvou let bychom byli téměř na dvojnásobku současného příspěvku do dopravního
podniku. To je samozřejmě mimo realitu rozpočtu, takže myslím, že je to třeba chápat jako takový
vstupní materiál ze strany dopravního podniku, kde jsou některé položky, které mají větší váhu, to se
týká zejména osobních nákladů a některých investic do oprav, a pak tam jsou položky, které mají
menší váhu, a bude o tom třeba dál jednat.

T. Batthyány
Upravíme usnesení, necháme tam pouze „bere na vědomí“ a „ukládá“ bez doporučující části.

Hlasování o upraveném návrhu usnesení – pro – 8, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 439/2017

K bodu č. 26/1
Poskytnutí peněžitého daru – Ing. Martin Hlavsa
Předkládá: Korytář Jan, Mgr., náměstek primátora pro ekonomiku, strategický rozvoj a dotace
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Předseda osadního výboru pro Machnín, Karlov a Bedřichovku Ing. Martin Hlavsa zaslal dne
21. 2. 2017 žádost o poskytnutí daru na provoz.
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. 440/2017
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K bodu č. 26/2
Poskytnutí peněžitého daru – Síť pro rodinu
Předkládá: Korytář Jan, Mgr., náměstek primátora pro ekonomiku, strategický rozvoj a dotace
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Síť pro rodinu, z. s. požádal o finanční příspěvek na zajištění koordinačních služeb kampaně
Rodina offline.
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. 441/2017

K bodu č. 27
Hodnocení 3. ZM konaného ve dnech 30. 3. 2017 a 12. 4. 2017
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. 442/2017

Pan primátor ukončil schůzi rady města v 10:41 hodin.
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Přílohy:
- Program 9. schůze RM
- Výpis přijatých usnesení

V Liberci 4. května 2017

Zapisovatelka:

Iva Pourová v. r.

Za ověřovatele:

Ing. Karolína Hrbková v. r.

Tomáš Kysela v. r.

Tibor Batthyány v. r.
primátor města

Mgr. Jan Koryt ář v. r.
náměstek primátora
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