STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
v platném znění.
Osobní údaje jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném
znění.
10. zasedání zastupitelstva města dne: 30.11.2017
Bod pořadu jednání:
Vyhlášení místního referenda k pronájmu nemovitého majetku a pachtu společnosti SAJ, a. s.
Stručný obsah: Vyhlášení místního referenda, kterému je předložena otázka pronájmu nemovitého
majetku SML, pachtu společnosti SAJ, a. s. a dalších smluvních ujednání ve prospěch společnosti Tatry
Mountain Resorts CR, a. s.

Rada města Liberce
Zpracoval:

Šedlbauer Josef, prof. - radní, zastupitel

Schválil:
Projednáno:

Ferdan Antonín, Mgr.

Předkládá:

Šedlbauer Josef, prof. - radní, zastupitel
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Návrh usnesení
Zastupitelstvo města po projednání
vyhlašuje
místní referendum podle § 14 zákona č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých
zákonů v platném znění, o následující otázce:
Souhlasíte s tím, aby statutární město Liberec učinilo veškeré možné kroky vedoucí k pronájmu
nemovitého majetku a pachtu společnosti Sportovní areál Ještěd, a. s., ve prospěch společnosti Tatry
Mountain Resorts CR, a. s., na základě smluvní dokumentace, zveřejněné v podkladech pro bod
č. xxx jednání zastupitelstva Statutárního města Liberec, konaného dne 30. 11. 2017 ?
ANO / NE

schvaluje
1. Dny konání místního referenda na pátek 12. 1. 2018 v době od 14:00 do 22:00 hodin a sobotu 13.
1. 2018 v době od 8:00 do 14:00 hodin

2. Výši odměny pro předsedy a členy komisí ustavených pro konání místního referenda takto:
předseda: 1 600 Kč
člen: 1 300 Kč

ukládá
1. Zajistit přípravu a faktickou realizaci místního referenda
P: Batthyány Tibor - primátor statutárního města Liberec
T: 13.01.2018
2. Oznámit vyhlášení místního referenda, výsledek hlasování a provedení rozhodnutí přijatého
v místním referendu Ministerstvu vnitra
P: Batthyány Tibor - primátor statutárního města Liberec
T: 18.01.2018
Zveřejnit výši odměny členů komisí na úřední desce magistrátu statutárního
3.
města a úřední desce městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou
P: Batthyány Tibor - primátor statutárního města Liberec
T: 15.12.2017
4. Zařadit do návrhu rozpočtu na rok 2018 prostředky na technické zabezpečení místního
referenda ve výši 2,5 mil. Kč.
P: Korytář Jan, Mgr. - náměstek primátora pro ekonomiku, strategický rozvoj a dotace
T: 15.12.2017

Formulace usnesení byla konzultována s právníkem zařazeným do MML před projednáním
v zastupitelstvu města.
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Důvodová zpráva:
Odůvodnění návrhu podle § 10, odst. 1, písm. c) zákona o místním referendu
Jedná se o pronájem a pacht rozsáhlého nemovitého majetku a městské společnosti na dobu nejméně 25 let, tj.
daleko za horizont platnosti mandátů současných zastupitelů. Plány společnosti TMR zároveň představují velmi
podstatný zásah do ještědského hřebenu, který je rekreačním zázemím pro obyvatele města i pro návštěvníky
Liberce. Širší veřejnost neměla možnost vyjádřit svoje preference k tomuto návrhu, protože v žádné artikulované
formě nebyl součástí volebního programu stran a hnutí, kandidujících v roce 2014 do zastupitelstva SML. Cílem
místního referenda je tak získat demokraticky ověřený mandát k rozhodnutí s majetkově a časově dalekosáhlým
významem.
Odhad nákladů a způsob jejich úhrady z rozpočtu SML podle § 10, odst. 1, písm. d) zákona o místním
referendu
Náklady na technické zabezpečení místního referenda v termínu shodném s termínem 1. kola volby prezidenta ČR
jsou odhadnuty na 2,5 mil. Kč. Odhad plyne ze skutečných nákladů na zabezpečení parlamentních voleb 2017 a
z odhadu synergií ze společného konání voleb. Náklady na konání místního referenda mohou být uhrazeny ze
zvýšených daňových příjmů SML na rok 2018.

Přílohy:
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