Z ÁP I S
ZE 17. SCHŮZE
RADY MĚSTA LIBEREC,
KONANÉ 2. 10. 2018 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 210

Ověřovatelé:

Ing. Karolína Hrbková
Tomáš Kysela

K bodu č. 1
Zahájení
Pan primátor zahájil 17. řádnou schůzi rady města roku 2018 a konstatoval, že je přítomno 7 členů
rady města a rada je usnášeníschopná. 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 z 16. řádné schůze rady města.
Na program byly na dodatečné zařazení navrženy body č.: 9/1 – 9/3, 14/1 a 19/1.
Navržený program byl schválen poměrem: pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0

K bodu č. 2
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. 1124/2018
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K bodu č. 3
Majetkoprávní operace - zrušení usnesení - služebnosti
Předkládá: Schejbal Jaroslav, Bc., vedoucí odboru majetkové správy
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Důvodem návrhu na zrušení usnesení je žádost společnosti Teplárna Liberec, a. s. o zrušení SOBS
z důvodu odstoupení žadatele od smlouvy – tyto stavby nebude Teplárna Liberec realizovat.
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. 1125/2018

K bodu č. 4
Stav kroniky města Liberce za rok 2017
Předkládá: Kalous Pavel, Mgr., vedoucí odboru školství a sociálních věcí
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Kronika města je vedena podle zákona č. 132/2006 Sb. Každá obec vede kroniku obce, do níž se
zaznamenávají zprávy o důležitých a pamětihodných událostech v obci pro informaci i poučení
budoucím generacím. O obsahu zápisu za rok 2017 rozhoduje Rada města Liberec. Kronika města je
významným historickým dokumentem, obsahuje základní informace o společenských, politických,
kulturních i sportovních událostech, o výstavbě města a celkovém dění v Liberci.
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. 1126/2018

K bodu č. 5
Souhlas s účastí Základní školy a Mateřské školy Barvířská, Liberec,
příspěvková organizace v projektech v rámci programu Erasmus+ a OP VVV
Předkládá: Kalous Pavel, Mgr., vedoucí odboru školství a sociálních věcí
Stručný obsah předkládaného materiálu:
V souladu se zřizovací listinou žádá ředitel Základní školy a Mateřské školy Barvířská, Liberec,
příspěvková organizace zřizovatele o souhlas s účastí v projektech v rámci programu Erasmus+
a Operačním programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Cílem je podpořit rozvoj jazykových schopností
žáků a přírodovědnou gramotnost na škole.
Průběh projednávání bodu:
K tomuto bodu nebyla diskuse.
2

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 1127/2018

K bodu č. 6
Souhlas s účastí Mateřské školy "Kytička", Liberec, Burianova 972/2, p. o.
v projektu
Předkládá: Kalous Pavel, Mgr., vedoucí odboru školství a sociálních věcí
Stručný obsah předkládaného materiálu:
V souladu se zřizovací listinou žádá ředitelka Mateřské školy „Kytička“, Liberec, Burianova 972/2,
příspěvková organizace zřizovatele o souhlas s účastí v projektu „Pomocný pracovník zařízení péče
pro děti předškolního věku“ v rámci Fondu dalšího vzdělávání. Mateřská škola získá stážisty, kteří
vypomohou pedagogům např. s přípravou pomůcek, úklidem prostor apod.
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. 1128/2018

K bodu č. 7
Zápis nového místa poskytovaného vzdělávání (odloučené pracoviště)
ZŠ Kaplického na ZŠ Česká a změny v kapacitách u těchto základních škol
Předkládá: Kalous Pavel, Mgr., vedoucí odboru školství a sociálních věcí
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Na nově zřízeném odloučeném pracovišti Základní školy, Liberec, Kaplického 384, p. o. v budově
Základní školy, Liberec, Česká 354, p. o. bude realizován školní vzdělávací program s prvky
waldorfské pedagogiky, a to s účinností od 1. 9. 2019.
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. 1129/2018

K bodu č. 8
Vyjádření statutárního města Liberec ke změnám v realizaci sociálních služeb
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poskytovaných organizacemi Člověk v tísni, o. p. s., Most k naději, z. s.
a TyfloCentrum Liberec, o. p. s.
Předkládá: Kalous Pavel, Mgr., vedoucí odboru školství a sociálních věcí
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Neziskové organizace Člověk v tísni, o. p. s., Most k naději, z. s. a TyfloCentrum Liberec, o. p. s.
požádaly statutární město Liberec o „Vyjádření obce ke změně v realizaci sociální služby v Základní
síti sociálních služeb Libereckého kraje“ z důvodů rozšíření stávajících kapacit a zvýšení úvazků.
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. 1130/2018

K bodu č. 9
Vyjádření k zařazení nové sociální služby do Základní sítě LK poskytované
organizací JIPRO-CASH, s. r. o./ Domov Potoky
Předkládá: Kalous Pavel, Mgr., vedoucí odboru školství a sociálních věcí
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Organizace JIPRO-CASH, s. r. o./Domov Potoky požádala statutární město Liberec o „Vyjádření
obce k zařazení nové sociální služby do Základní sítě sociálních služeb Libereckého kraje“. Žádost se
vztahuje na sociální službu Domov se zvláštním režimem.
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. 1131/2018

K bodu č. 9/1
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 smluv o ubytování nízkého standardu, prodloužení nájmu bytů
pro příjmově vymezené osoby, sociálního bytu standardního typu a startovacího bytu.
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. 1132/2018
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K bodu č. 9/2
Přidělení bytu v rámci projektu Housing first
Předkládá: Kalous Pavel, Mgr., vedoucí odboru školství a sociálních věcí
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Obsahem materiálu je přidělení bytu ve vlastnictví statutárního města Liberec žadateli v akutní
bytové nouzi v rámci pilotního projektu Housing first, jehož cílem je zprostředkovat nezásluhovým
způsobem co nejdříve vlastní bydlení jako základní lidskou potřebu a východisko pro důstojnou
existenci (odtud název HF – bydlení především).
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. 1133/2018

K bodu č. 9/3
Poskytnutí daru
Předkládá: Kalous Pavel, Mgr., vedoucí odboru školství a sociálních věcí
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Na základě žádosti paní [osobní údaj odstraněn] předkládá odbor školství a sociálních věcí Radě
města Liberec návrh na schválení poskytnutí daru ve výši 20 000 Kč paní [osobní údaj odstraněn] na
úhradu nákladů spojených s řešením nepříznivé zdravotní, bytové a životní situace její dcery [osobní
údaj odstraněn], která utrpěla dne 26. 7. 2018 těžká zranění při dopravní nehodě.
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. 1134/2018

K bodu č. 10
Technická novela směrnice rady č. 3RM Zadávání veřejných zakázek
statutárním městem Liberec
Předkládá: Audy Jan, Mgr., vedoucí odboru právního a veřejných zakázek
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Úprava směrnice rady č. 3RM Zadávání veřejných zakázek statutárním městem Liberec provedená
v návaznosti na blížící se nabytí účinnosti (18. 10. 2018) ustanovení zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, týkajícího se elektronizace zadávacích řízení.
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Průběh projednávání bodu:

Mgr. Audy, vedoucí odboru právního a veřejných zakázek
Dne 18. 10. 2018 nabyde účinnosti ustanovení § 211 odst. 3 zák. č. 134/2016 Sb., Zadávání
veřejných zakázek týkající se elektronického zadávání. My jsme proto do směrnice doplnili
podrobnosti, které se týkají otevírání obálek právě tehdy, bude-li řízení probíhat elektronicky. To
znamená, že v těchto případech už nebude komise pro otevírání obálek. Nicméně příslušní
zaměstnanci města, kteří budou mít příslušné oprávnění, v počtu dva, odsouhlasí zpřístupnění těchto
nabídek v systému, a potom budou rozesílány členům hodnotící komise tak, jak jste zvyklí. To je asi
nejzásadnější změna té směrnice, kvůli které tu dnes máme novelu. Využili jsme toho, že jsme tam
vložili ještě související ustanovení o získávání přístupu na profil zadavatele u externích
administrátorů. Dali jsme tam ještě upozornění u zakázek malého rozsahu, že v případě změn smluv,
zejména při uzavírání dodatků, by se měl ctít zákonný limit pro zakázky malého rozsahu, to znamená
2 – 6 mil. Kč.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 8, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 1135/2018

K bodu č. 11
Podání žádosti o podporu projektu "Navýšení kapacit MŠ Pastelka"
Předkládá: Benda Martin, Ing., vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Schválení podání žádosti o podporu projektu „Navýšení kapacit MŠ Pastelka“ v rámci
Integrovaného regionální operačního programu – 88. Výzva IROP - Infrastruktura pro předškolní
vzdělávání (SVL) II. Hlavním cílem projektu je zvýšení kapacity Mateřské školy „Pastelka“, Liberec,
Švermova 100, příspěvková organizace a zajištění kvalitního a dostupného předškolního vzdělávání.
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. 1136/2018

K bodu č. 12
Podání žádosti o podporu projektu IPRÚ Azylový dům pro ženy a rodiny s dětmi
Předkládá: Benda Martin, Ing., vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Cílem projektu je doplnění chybějící sociální služby Azylové domy pro ženy a rodiny s dětmi,
a nastavení prvního stupně systému prostupného bydlení využitím a rekonstrukcí dlouhodobě
nevyužitého objektu v majetku města. Předpokládané celkové náklady projektu činí 17,2 mil. Kč.
Projekt bude spolufinancován z prostředků Evropské unie. Žádost o podporu bude podána v rámci
61. výzvy IROP – Sociální infrastruktura – Integrované projekty IPRÚ.
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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. 1137/2018

K bodu č. 13
Schválení dodatku č. 2 ke kupní smlouvě na dodávku vnitřního vybavení
MŠ Beruška
Předkládá: Benda Martin, Ing., vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací
Stručný obsah předkládaného materiálu:
V rámci plnění kupní smlouvy na dodávku vnitřního vybavení projektu IPRÚ „Navýšení kapacit
MŠ Beruška“, spolufinancovaného z Evropské unie, se vyskytly další objektivně nepředvídatelné
okolnosti, které vyžadují dodatečné práce.
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. 1138/2018

K bodu č. 14
Schválení výjimky ze směrnice 3RM Zadávání veřejných zakázek statutárním
městem Liberec zpracování PD MŠ Malínek
Předkládá: Benda Martin, Ing., vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Statutární město Liberec v listopadu 2017 obdrželo vypracovanou architektonickou studii od firmy
FS Vision, s. r. o. pro navýšení kapacity MŠ Malínek v rámci projektu IPRÚ „Navýšení kapacit
MŠ Malínek“. Pro realizaci a podání žádosti je nutné zpracovat projektovou dokumentaci včetně
položkového rozpočtu. Z časových důvodů předkládáme Radě města žádost o schválení výjimky ze
směrnice 3RM na zpracovatele projektové dokumentace.
Průběh projednávání bodu:

T. Batthyány
Proč jsme nesoutěžili tu projektovou dokumentaci? Je to 1,5 mil. Kč na výjimku navíc na akci,
která už je rozběhnutá od listopadu loňského roku.

Ing. Dana Vorlová, vedoucí oddělení administrace projektů
Tento Malínek dělal odbor majetkové správy pana Schejbala. Připravili celou studii a nyní bychom
rádi pokračovali v tom projektu s tím, že nám ta samá firma zpracuje kompletně celou projektovou
dokumentaci. Stalo se, že jsme soutěžili 3 krát, 4 krát na projektovou dokumentaci a nikdo se nám
nepřihlásil nebo nám firmy nedoložily, a nestihli bychom do roku 2022 zrealizovat a vyúčtovat.
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prof. Šedlbauer
Zkušenost z kraje je obdobná, uvažuje o tom, že projektové dokumentace již vůbec nebude soutěžit
i kvůli zkušenostem s projektanty.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 1139/2018

K bodu č. 14/1
Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na stavební práce v rámci projektů ZŠ náměstí
Míru
Předkládá: Benda Martin, Ing., vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Schválení dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na stavební práce v rámci projektů ZŠ náměstí Míru.
Konkrétně se jedná o projekty Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ náměstí Míru spolufinancovaného
z Integrovaného regionálního operačního programu (IPRÚ), 5.1a Snížení energetické náročnosti
ZŠ náměstí Míru a 5.1b Snížení energetické náročnosti ZŠ náměstí Míru spolufinancované
z Operačního programu Životní prostředí. Smlouva o dílo se společností BREX, spol. s r. o. byla na
základě výběrového řízení uzavřena ve výši 53 292 418,21 Kč bez DPH. Dodatek č. 2 zohledňuje
objektivně nepředvídatelné okolnosti, které vyžadují dodatečné vícepráce ve výši 1 129 616,77 Kč bez
DPH.
Průběh projednávání bodu:

PhDr. Langr
Toto je teprve první část. Předpokládám, že odbor bude zpracovávat i další dodatek, který by se
týkal prací, které rovněž nebyly zahrnuty v tom, nechci říct projektu, záměru jako takovém, a to jsou
podlahy a topení, které se ukázaly, že by mohly být nefinancovatelné z peněz IROP ale z našich, tak
bych se chtěl zeptat, jestli je to v říjnu předložitelné do další rady, nebo jak to máte časově?

Ing. Dana Vorlová, vedoucí oddělení administrace projektů
Nyní je tento dodatek, protože v projektové dokumentaci nebyl zpracován slaboproud a silnoproud.
Jak nám firma dodala podklady, tak jsme dali na dodatek. Ty další vícepráce, což bylo řečeno, že to
bude jako druhá etapa, tak zatím nevíme, z čeho budou financovatelné. Postupně budeme přidávat
další dodatky.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 8, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 1140/2018

K bodu č. 15
Operační plán zimní údržby komunikací ve městě Liberci pro zimní období
2018 - 2019
Předkládá: Novotný David, Bc., vedoucí odboru správy veřejného majetku
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Stručný obsah předkládaného materiálu:
Předmětem materiálu je schválení Operačního plánu zimní údržby komunikací ve městě Liberci
pro zimní období 2018 - 2019, dle kterého se provádí zimní údržba komunikací, chodníků, schodišť,
veřejných prostranství, přechodů pro chodce a zastávek MHD ve městě Liberci.
Průběh projednávání bodu:

Ing. Čulík
K tomuto bodu mám dvě věci. Jedna je na straně 4 v příloze dokumentu, za dopravní podniku je tu
jmenován Ing. Luboš Vejnar, toto jméno je chybně uvedeno. Druhá věc je, že hlásím střet zájmů. Do
zimní údržby chce ŘSD předávat i novou stavbu dokončenou v říjnu letošního roku, Kunratice –
Jablonec. Existuje smlouva mezi ŘSD a Libercem, ŘSD a Jabloncem, ŘSD a krajem, mezi oběma
městy o převedení místních komunikací do správy a údržby těchto měst. Příští týden bude pochůzka
po stavbě, kde si správci řeknou případnou připomínky. Nevyčetl jsem z toho, jestli jsou do správy
zimní údržby zahrnuty i tyto komunikace, které byly v loňském roce ve stavbě, letos už by měly být
v provozu.

Bc. Novotný, vedoucí odboru správy veřejného majetku
My to tam zatím nemůžeme dát, protože to ještě není naše. Pokud proběhne přejímka, lze to tam
dodatečně vložit. Je tam smlouva o smlouvě budoucí, je schválena zastupitelstvem, zatím to
zkolaudováno není.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 8, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 1141/2018

K bodu č. 16
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 4/18/0182 - ul. Husitská
Předkládá: Novotný David, Bc., vedoucí odboru správy veřejného majetku
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Předkládaný materiál souvisí se schválením dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené mezi
statutárním městem Liberec a společností 1. jizerskohorská stavební společnost, s. r. o. dne 10. 9. 2018
(vedena pod č. obj. 4/18/0182 a č. zhot. 25/2018-19). Předmětem dodatku je rozšíření díla o opravu
veřejného osvětlení v ulici Husitské.
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. 1142/2018

K bodu č. 17
Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 4/18/0043
Předkládá: Novotný David, Bc., vedoucí odboru správy veřejného majetku
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Stručný obsah předkládaného materiálu:
Předmětem materiálu je schválení uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o pronájmu pozemku
p. č. 1155/3, k. ú. Dlouhý Most, za účelem umístění reklamních zařízení v Rekreačním a sportovním
areálu Vesec mezi statutárním městem Liberec a společností CMG outdoor, s. r. o.
Průběh projednávání bodu:

Ing. Čulík
Je to ochranné pásmo I. třídy. Jen jednu formální drobnou věc. Od osy krajního jízdního pásu
silnice I. třídy, ta komunikace je široká 22,5 m. Jedná se o to, odkud se to bude měřit, aby to dodrželo
tu podmínku 50 m, v ochranném pásmu by neměly být reklamy. Děkuji.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 6, proti – 0, zdržel se – 2, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 1143/2018

K bodu č. 18
Schválení smlouvy o pronájmu pozemku p. č. 1989, k. ú. Vesec u Liberce RASAV
Předkládá: Novotný David, Bc., vedoucí odboru správy veřejného majetku
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Předmětem materiálu je schválení uzavření smlouvy o pronájmu pozemku p. č. 1989, k. ú. Vesec
u Liberce, za účelem umístění reklamních zařízení v Rekreačním a sportovním areálu Vesec mezi
statutárním městem Liberec a společností CMG outdoor, s. r. o. na základě na úřední desce
zveřejněného záměru pronájmu.
Průběh projednávání bodu:
K tomuto bodu nebyla diskuse.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 6, proti – 0, zdržel se – 2, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 1144/2018

K bodu č. 19
Žádost Svazu lyžařů ČR o pronájmu nebytových prostor v RASAV
Předkládá: Novotný David, Bc., vedoucí odboru správy veřejného majetku
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Předmětem materiálu je projednání žádosti Svazu lyžařů ČR o pronájmu prostor v 1. NP ve správní
budově Rekreačního a sportovního areálu Vesec.
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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. 1145/2018

K bodu č. 19/1
Schválení výsledku ZŘ "Parkovací a navigační systém v Liberci"
Předkládá: Novotný David, Bc., vedoucí odboru správy veřejného majetku
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Předkládaný materiál je podkladem pro schválení výsledku zadávacího řízení na investiční dotační
akci „Parkovací a navigační systém v Liberci“.
Průběh projednávání bodu:

Ing. Čulík
Pokud to schválíme, do ukládací podmínky by měla být asi nějaká poměrná částka vlastního podílu
do rozpočtu na příští rok.

Bc. Novotný, vedoucí odboru správy veřejného majetku
Už je to v letošním rozpočtu a je to i v návrhu na příští rok. Opakuje se to, je tam revolving, čerpání
revolvingu a vlastní zdroje zhruba 3 mil. Kč.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 6, proti – 0, zdržel se – 2, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 1146/2018

K bodu č. 20
Poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec
Předkládá: Pastva David, Ing., vedoucí odboru cestovního ruchu, kultury a sportu
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec subjektu Sportovní klub stolního tenisu
Liberec, z. s.
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. 1147/2018
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K bodu č. 21
Poskytnutí daru Spolku za estetiku veřejného prostoru
Předkládá: Pastva David, Ing., vedoucí odboru cestovního ruchu, kultury a sportu
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Poskytnutí daru na přípravné práce pro záchranu památníku Adolfa Loose.
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. 1148/2018

K bodu č. 22
Sankce za porušení rozpočtové kázně v rámci poskytnuté dotace z rozpočtu
statutárního města Liberec
Předkládá: Pastva David, Ing., vedoucí odboru cestovního ruchu, kultury a sportu
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Na základě veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace byly poskytnuty finanční prostředky na
podporu sportovních akcí a pravidelné sportovní činnosti dětí a mládeže v rámci Sportovního fondu
podpořených z rozpočtu odboru cestovního ruchu, kultury a sportu.
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. 1149/2018

K bodu č. 23
Vyhodnocení zadávacího řízení veřejné zakázky "Dodávka terénního vozu pro
statutární město Liberec"
Předkládá: Sopoušek Jaroslav, Bc., vedoucí odboru kancelář tajemníka
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Vyhodnocení zadávacího řízení v rámci veřejné zakázky zadávané v zjednodušeném podlimitním
řízení "Dodávka terénního vozu pro statutární město 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. 1150/2018
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K bodu č. 24
Uzavření dodatku č. 1 ke kupní smlouvě
Předkládá: Sopoušek Jaroslav, Bc., vedoucí odboru kancelář tajemníka
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Uzavření dodatku č. 1 ke kupní smlouvě ozn. DS 201801398 řešící prodloužení termínu dodání
části předmětu plnění.
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. 1151/2018

K bodu č. 25
Různé

Ing. Hrbková
Jen na vědomí radním dopis ze společnosti FCC Liberec, kdy pan ředitel žádá o úpravu smluvní
dokumentace, dodatkem chce zohlednit míru inflace z minulých let a zahrnout ji do fakturace služeb.
Tuto informaci jsem neoficiálně dostala ve čtvrtek minulý týden, v pondělí 1. 10. dorazila na můj
odbor. Budeme ji konzultovat s právním oddělením, protože si nejsme jisti, zda je možné u smluvní
dokumentace žádat o neuplatněnou míru inflace od roku 2013. Připravíme materiál do příští rady
města, kde požadavek pana ředitele předložíme.
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Přílohy:
- Program 17. schůze RM
- Výpis přijatých usnesení

V Liberci 5. října 2018

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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