Z Á P I S
Z 10. MIMOŘÁDNÉ SCHŮZE
RADY MĚSTA LIBEREC,
KONANÉ DNE 30. 11. 2017 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 210

Ověřovatelé:

Mgr. Jan Korytář
Tomáš Kysela

K bodu č. 1
Zahájení
Pan náměstek Mgr. Jan Korytář zahájil 10. mimořádnou schůzi rady města roku 2017
a konstatoval, že je přítomno 7 členů rady města a rada je usnášeníschopná. Z dnešní schůze se
omluvil pan primátor a Ing. Filip Galnor. Jako zapisovatelku schůze navrhl pan náměstek
Ivu Pourovou, vedoucí organizačního oddělení, a jako ověřovatele zápisu Mgr. Jana Korytáře
a Tomáše Kyselu.
Návrh na zapisovatele a ověřovatele zápisu byl schválen poměrem: pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0.
Návrh programu schůze rady byl schválen poměrem: pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0.

K bodu č. 2
Podání projektových žádostí u projektů OPŽP Stavební úpravy pro energetické
úspory ZŠ 5. května
Předkládá: Benda Martin, Ing., vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Schválení podání žádostí o podporu projektů „Stavební úpravy pro energetické úspory ZŠ 5. května
I. stupeň, Liberec“ a „Stavební úpravy pro energetické úspory ZŠ 5. května II. stupeň, Liberec“
v rámci 70. výzvy Operačního programu Životní prostředí 2014 - 2020 (dále jen OPŽP) Ministerstva
životního prostředí: OPŽP - prioritní osa 5 Energetické úspory, Specifický cíl 5.1 - Snížení energetické
náročnosti veřejných budov a zvýšení využití obnovitelných zdrojů energie.
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. 1241/2017
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K bodu č. 3
Podání žádostí projektů Stavební úpravy pro energetické úspory ZŠ Broumovská
Předkládá: Benda Martin, Ing., vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Schválení podání žádostí o podporu projektů „5.1a REKONSTRUKCE A STAVEBNÍ ÚPRAVY
ZŠ BROUMOVSKÁ V LIBERCI - ENERGETICKÉ ÚSPORY" a „5.1b REKONSTRUKCE
A STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ BROUMOVSKÁ V LIBERCI - ENERGETICKÉ ÚSPORY“ v rámci
70. výzvy Operačního programu Životní prostředí 2014 - 2020 (dále jen OPŽP) Ministerstva životního
prostředí: OPŽP - prioritní osa 5 Energetické úspory, Specifický cíl 5.1 - Snížení energetické
náročnosti veřejných budov a zvýšení využití obnovitelných zdrojů energie.
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. 1242/2017

K bodu č. 4
Vyloučení účastníka ZŘ na stavební práce v rámci projektu „Navýšení kapacit
MŠ Beruška“
Předkládá: Benda Martin, Ing., vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Vyloučení účastníka ZŘ na dodavatele stavebních prací v rámci projektu IPRÚ „Navýšení kapacit
MŠ Beruška“, spolufinancovaného Integrovaného regionálního operačního programu - Infrastruktura
pro předškolní vzdělávání - Integrované projekty IPRÚ. Hodnotící komise doporučila zadavateli
vyloučení účastníka ACG-Real, s. r. o.
Průběh projednávání bodu:

PhDr. Langr
Já mám dotaz, jestli se už dopředu ví, jak nám to může zkomplikovat časový harmonogram té
stavby, protože to je teď opravdu velmi důležité. Protože jsou tam nějaké lhůty. Smlouva původní
měla být podepsána 24. 11. 2017 jestli se nepletu, tak jsme to aspoň dopředu měli zhruba predikováno,
teď se posouváme nejméně do prosince, v lepším případě.

Mgr. Korytář
To záleží, jestli tam budou probíhat nějaká odvolání, já doufám, že ne a že ten termín nebude
zásadně narušen, ale detailně by k tomu asi odpověděl kolega Benda, ten bohužel měl včera úraz, tak
tu dnes nemůže být, tak když tak je to na telefonát.

PhDr. Langr
Jenom upozorňuji, že to je vlastně dvojstavba, že nám to blokuje azylový dům, kde už máme
vysoutěženého poskytovatele a musíme bezpodmínečně nejdéle v dubnu 2019 začít poskytovat službu,
jinak to bude problém.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0
Rada města přijala usnesení č. 1243/2017
2

K bodu č. 5
Žádost o svolání valné hromady společnosti DPMLJ, a. s.
Předkládá: Novotný David, Bc., vedoucí odboru správy veřejného majetku
Stručný obsah předkládaného materiálu:
S ohledem na současný stav řízení a organizace společnosti Dopravní podnik měst Liberce
a Jablonce nad Nisou, a. s. („DPMLJ“) se žádá o svolání valné hromady DPMLJ, na které by došlo ke
změně stanov DPMLJ.
Průběh projednávání bodu:

T. Kysela
Je to vlastně bod, který jsme projednávali na minulé radě města, je to vyústění toho, na čem jsme se
víceméně tady dohodli, to znamená změna stanov a ponížení členů v představenstvu a posílení dozorčí
rady. Zatímco představenstvu jsme dali nějaký náš koncensus, tak dozorčí rada je ještě o dalším
jednání, jak se tam bude postupovat, ale myslím si, že v tom představenstvu společnosti ten koncensus
nastal a tento materiál může být schválen.

PhDr. Langr
Já bych myslel, že bychom měli být odvážnější ve vztahu k představenstvu a naplnit to, co jsme
ještě jako původní koalice na začátku volebního období představili jako náš záměr, totiž nepolitická
představenstva, a že tak, jak se diskutovala jedna z těch alternativ i na poslední radě města, že bychom
měli sáhnout ke tříčlennému představenstvu bez politického zastoupení.

Bc. Kocumová
Já prostě nemohu zmínit, že mě překvapuje jméno pana Šulce, kvůli kterému z velké části tady
trávíme čas. To není o tříčlenném představenstvu, protože tím se dávají na stejnou rovinu všichni lidé,
pokud si to tam exANO chce dosadit a brání to nějaké další dohodě, tak budiž, pevně věřím, že pan
Šulc už bude příště dbát pokynů hlavního akcionáře, a nebudeme se tady scházet příště, ale opravdu za
sebe, nerozumím tomu, byla bych daleko radši, kdyby tam byl například pan kolega Čulík nebo někdo
jiný. Myslím si, že by to bylo rozumnější rozhodnutí a jenom se ještě ptám kolegů z exANO, jestli
nechtějí někoho jiného místo pana Šulce?

prof. Šedlbauer
V tom navrženém programu valné hromady je změna stanov společnosti, ale už tam schází v tom
programu následující kroky, a tedy odvolání a volba členů představenstva a také volba členů dozorčí
rady, to by do toho programu mělo být zařazeno, protože to tam nutně musí být, aby proběhly tyto
kroky zároveň.

Bc. Novotný, vedoucí odboru správy veřejného majetku
Toto tam bude doplněno jako bod č. 4. jestli byste souhlasili se změnou.

prof. Šedlbauer
Určitě to tam bude muset být. V podstatě to je tak, že když se změní stanovy, tak z představenstva
bude několik lidí odvoláno, někdo tam může zůstat, nějací další lidé jsou jmenováni, totéž se týká
dozorčí rady, a pokud jde o dozorčí radu, tak tam, jak jsem tady slyšel, ještě neproběhlo jednání
s minoritním akcionářem, nicméně tak, jak je to teď navrženo, tak je to taková maximalistická
varianta, která víceméně říká, ještě se ve struktuře příliš nezmění, že by zůstali dva zástupci
zaměstnanců, dva zástupci Jablonce a ten zbytek by připadal na Liberec v nějakém rozložení tři a dva
pro koalici a opozici. Přičemž dva tam už vlastně za opozici jsou a tři by tam byli jmenováni za
koalici. Je to asi přijatelné, jenom bude potřeba dojednat ta jména a doplnit ty body do pozvánky.

Bc. Novotný
Udělali jsme to zatím tak, dozorčí radu zatím bez jmen, aby vznikl prostor pro jednání, a že až
půjde do zastupitelstva, předpokládáme do prosincového zastupitelstva, tak že se shodnete na jménech
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dozorčí rady, proto tam nebyla uvedena, a současně bychom potřebovali pomoc vás, členů
představenstva, jestli by bylo možno o svolání valné hromady hlasovat per rollam nejlépe do pondělka
příštího týdne, abychom to mohli dát k předstihu do Jablonce, aby to stačilo také projednat
zastupitelstvo v měsíci prosinci, mají ho zhruba obdobně jako my.

Ing. Čulík
Já musím souhlasit tady s kolegou Langrem, protože na začátku před třemi lety jsme si něco
představili, pokud to má být apolitické, tak také spíš souhlasím, že by to mělo být zásadní rozhodnutí,
myslím si, že stačí 3 členové představenstva, ta dozorčí rada se může rozrůst, ale také jsme minule
jednali o tom, že pokud tam chce Změna nějakou kontinuitu v podobě pana profesora Šedlbauera, tak
zase druhá strana by tam ráda viděla pana Šulce, takže já osobně si nedělám ambice na to, že musím
být tam nebo tam, jak se to dojedná, tak se to dojedná, myslím si že to, o čem jsme se bavili minule, je
rozumný návrh a spíš bych byl opravdu pro to radikálnější řešení.

Mgr. Korytář
Chci se zeptat, zda to kolega Langr chce dát jako protinávrh? Nechce, dobře. V diskusi to zaznělo.
Má někdo další dotaz?

Bc. Novotný
Jestli mohu na doplnění, právní společnost města a BDO se připojuje k variantě, aby tam po tu
přechodnou dobu byli jak pan profesor Šedlbauer, tak pan Šulc, aby byla kontinuita v představenstvu,
je to i jejich návrh.

Mgr. Korytář
To znamená tedy, že do té žádosti by se ještě doplnily dva body a to je to odvolávání a volba
představenstva a dozorčí rady, to tam bude doplněno, a budeme tedy hlasovat o návrhu usnesení tak,
jak bylo předloženo s tím, že se doplní důvodová zpráva.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 5, proti – 0, zdržel se – 2, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 1244/2017

K bodu č. 6
Různé

Pan náměstek ukončil schůzi rady města v 14:40 hod.
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Přílohy:
- Program 10. mimořádné schůze RM
- Výpis přijatých usnesení

V Liberci 5. prosince 2017

Zapisovatelka:

Iva Pourová v. r.

Za ověřovatele:

Mgr. Jan Korytář v. r.

Tomáš Kysela v. r.

Mgr. Jan Korytá ř v. r.
náměstek primátora

Tomáš Kysela v. r.
náměstek primátora
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