Z ÁP I S
Z 5. MIMOŘÁDNÉ SCHŮZE
RADY MĚSTA LIBEREC,
KONANÉ 29. 11. 2018 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 210

Ověřovatelé:

Mgr. Jiří Šolc
Ing. Zbyněk Karban

K bodu č. 1
Zahájení
Pan primátor zahájil 5. mimořádnou schůzi rady města v roce 2018 a konstatoval, že je přítomno
10 členů rady města a rada je usnášeníschopná. Jako zapisovatelku schůze navrhl pan primátor
Ivu Pourovou, vedoucí organizačního oddělení, a jako ověřovatele zápisu Mgr. Jiřího Šolce
a Ing. Zbyňka Karbana. Ze schůze se omluvil RNDr. Michal Hron.
Návrh na zapisovatele a ověřovatele zápisu byl schválen poměrem: pro – 10, proti – 0, zdržel se – 0.
Navržený program byl schválen poměrem: pro – 10, proti – 0, zdržel se – 0

K bodu č. 2
Návrh rozpočtového opatření č. 10B) změny rozpočtu SML na rok 2018
v kompetenci zastupitelstva města
Předkládá: Kaiser Pavel, pověřen zastupováním funkce vedoucího odboru ekonomiky Magistrátu
města Liberec
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Tímto rozpočtovým opatřením se celkové příjmy ani celkové výdaje nemění. Jde o přesuny mezi
výdajovými položkami. Jedná se o poskytnutí účelového příspěvku na mimořádné odměny
zaměstnancům MŠ Beruška ve výši 200 000 Kč a ZŠ nám. Míru ve výši 490 000 Kč za ztížené
podmínky způsobené rekonstrukcí objektů škol. Tyto výdaje jsou kryty snížením rezervy oddělení
humanitního a snížením příspěvku na odpisy Zoologické zahradě.
Průběh projednávání bodu:

Ing. Karban
Na předchozí radě města byl požadavek, aby se do ZŠ nám. Míru a MŠ Beruška poskytl příspěvek
zaměstnancům za ztížené pracovní podmínky. To je změna, kterou musí schválit zastupitelstvo,
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protože to jsou částky 200 tis. Kč + 490 tis. Kč, celkem 690 tis. Kč. Je to kryto z odboru kultury
a školství, kde to jde částečně z rezervy a částečně z odpisu ZOO.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 10, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 1241/2018

K bodu č. 3
Oprava havarijního stavu mostu Cidlinská LB - 034 - dodatek k SOD č. 1
Předkládá: Novotný David, Bc., vedoucí odboru správy veřejného majetku
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Předkládaný materiál představuje návrh na schválení dodatku č. 1 smlouvy o dílo uzavřené mezi
statutárním městem Liberec a společností Pavlem Dolejšem dne 26. 7. 2018 - ev. č. SML 4/18/0157
(dále jen smlouva), jejímž předmětem je oprava havarijního stavu mostku přes Harcovský potok Cidlinská LB 034. Dodatek upravuje změnu termínu dokončení díla, a to s prodloužením do
31. 5. 2019 z důvodu pozdějšího zahájení díla oproti předpokladu v době uzavření smlouvy, zdržení
při vyřízení souhlasu stavebního úřadu a technické komplikace při zakládání stavby.
Průběh projednávání bodu:
K tomuto bodu nebyla diskuse.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 11, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 1242/2018

K bodu č. 4
Delegace zástupce obce na valnou hromadu společnosti Teplárna Liberec, a. s.
Předkládá: Zámečník Jaroslav, Ing., CSc., primátor statutárního města Liberec
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Společnost Teplárna Liberec, a. s., ve které je město společníkem, zaslala pozvánku na konání
řádné valné hromady, která se koná dne 11. 12. 2018 v 15 hodin v sídle společnosti
Dr. M. Horákové 641/34a, Liberec 4
Průběh projednávání bodu:

Ing. Zámečník
21. 11. 2018 byla doručena pozvánka na představenstvo společnosti. My jsme začali zpracovávat
materiály na zastupitelstvo, protože delegace na valnou hromadu musí projít zastupitelstvem.
Zastupitelstvo nenominovalo svoje zástupce do dozorčí rady ani do výboru pro GreenNet, tak tyto tři
místa navrhuji nominovat zastupitelstvem. Navrhuji také schválit dopis kvalifikovaného akcionáře,
kterým požádáme o doplnění programu valné hromady.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 11, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 1243/2018
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K bodu č. 5
Investice do Krajské nemocnice Liberec, a. s. - smlouva o poskytnutí příplatku
mimo základní kapitál
Předkládá: Zámečník Jaroslav, Ing., CSc., primátor statutárního města Liberec
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Smlouva o poskytnutí příplatku mimo základní kapitál - Investice do Krajské nemocnice
Liberec, a. s.
Průběh projednávání bodu:

Ing. Zámečník
V jednom z předchozích usnesení ze zastupitelstva města nebylo splněno uzavření smlouvy
o příplatku mimo základní kapitál s KNL. Zastupitelstvo města schválilo příplatek i znění smlouvy.
Pakliže bych měl přistoupit k podpisu smlouvy, tak bych podepisoval neaktuální znění, proto
předkládám radě a následně zastupitelstvu novou aktualizovanou smlouvu.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 11, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 1244/2018

K bodu č. 6
Přidělení služebních vozidel ve vlastnictví SML do užívání pro služební
i soukromé účely
Předkládá: Sopoušek Jaroslav, Bc., vedoucí odboru kancelář tajemníka
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Přidělení služebních vozidel ve vlastnictví SML členům vedení města na základě Dohod o užívání
služebního vozidla pro služební i soukromé účely.
Průběh projednávání bodu:

Ing. Zámečník
My jsme se na poradě vedení dohodli na užívání tří služebních vozidel. Pro služební i soukromé
účely pro Ing. Jaroslava Zámečníka, Ing. Jiřího Němečka a Ing. Zbyňka Karbana.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 11, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 1245/2018

K bodu č. 7
Různé
Průběh projednávání bodu:
K tomuto bodu nebyla diskuse.
Primátor ukončil schůzi rady města v 14:30 hod.
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Přílohy:
- Program 5. mimořádné schůze RM
- Výpis přijatých usnesení

V Liberci 30. listopadu 2018

Zapisovatelka:

Iva Pourová v. r.

Za ověřovatele:

Mgr. Jiří Šolc v. r.

Ing. Zbyněk Karban v. r.

Ing. Jaroslav Zámečník, CSc. v. r.
primátor města

Ing. Jiří Němeček, CSc. v. r.
náměstek primátora
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