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.
1. schůze rady města dne: 08.01.2019
Bod pořadu jednání: 19
Hodnocení 10. ZM - 29. 11. 2018
Stručný obsah:
Tajemník MML
Důvod předložení: Plán činnosti RM a ZM
Zpracoval:

Závitkovská Kornela Joanna - pracovník oddělení organizačního

Projednáno s:

Čech Martin, Ing. - tajemník Magistrátu města Liberec

Předkládá:

Zámečník Jaroslav, Ing., CSc. - primátor statutárního města Liberec

K projednání v radě přizván(a):
Předpokládaná doba projednání (min): 5
Po schválení předložit na jednání:

ZM 1 - 31.01.2019
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Návrh usnesení
Rada města po projednání
pověřuje
vyřízením podnětů, dotazů a připomínek z 10. řádného zasedání Zastupitelstva města
Liberec, které se konalo 29. listopadu 2018 tajemníka MML Ing. Martina Čecha.
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Důvodová zpráva

Přílohy:
10. ZM - hodnocení
Košilka ZM
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HODNOCENÍ
10. ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ ZM
LIBEREC KONANÉHO 29. 11. 2018

K bodu č. 1
Zahájení, schválení pořadu jednání

Ing. Zámečník
Zasedání zastupitelstva se zúčastnilo v době jeho zahájení 37 členů zastupitelstva, což byla
nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva a zasedání bylo schopné jednat a usnášet se.
Pan primátor Ing. Jaroslav Zámečník informoval, že v bodu č. 35 byly dodatečně doplňovány
odpovědi na dotazy zastupitelů. Informace na vědomí od č. 201 do č. 204. Dodatečně na program byly
zařazeny body 47/1, 47/2, 47/3, 47/4, 47/5, 51/1, 59/1, 59/2, 66/1, 73/1.
V režimu na stůl byly předloženy body č.: 47/6 - Poskytnutí dotace organizaci Návrat, o. p. s., 51/2 Rekonstrukce Liebiegova paláce pro potřeby polyfunkčního komunitního centra, 59/3 - Změna stanov
TSML Liberec, 73/2 - Schválení výjimky ze směrnice č. 3 RM tisk zpravodaje, 73/3 Analýza stavu
strategického rozvoje a dotací, 73/4 - Delegace zástupce obce na valnou hromadu FCC Liberec, 74/1 Návrh na úpravu platu kulturně společenských, sociálních, zdravotních a ostatních příspěvkových
organizací. A informace 201/1.
21. 11. 2018 byly zastupitelům předány v elektronické podobě materiály:
Pozvánka s pořadem jednání a návrhy usnesení k bodům 1 – 14.
Ověřovateli zápisu byli navrženi a následně schváleni 36 hlasy Bc. Zuzana Kocumová
a Mgr. Renáta Balašová. Zapisovatelkou záznamu byla navržena a schválena 36 hlasy Iva Pourová,
vedoucí organizačního oddělení Magistrátu města Liberec.
Předložený návrh o upraveném programu byl přijat.
K tomuto bodu v diskusi vystoupili: Ing. Zámečník, Mgr. Petrovský, Mgr. Berki, Mgr. Korytář.

K bodu č. 2
Diskuse občanů
K tomuto bodu v diskusi vystoupil: Ing. Zámečník.
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K bodu č. 3
Pověření členů Zastupitelstva města Liberec k činnostem zástupce statutárního
města Liberec dle ust. § 11a, odst. 1, písm. c) zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách,
jménu a příjmení, a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění
K tomuto bodu v diskusi vystoupil: Ing. Zámečník.
Předložený návrh usnesení byl přijat.

K bodu č. 4
Pověření určeného zastupitele
K tomuto bodu v diskusi vystoupili: Ing. Zámečník, PhDr. Baxa, prof. Šedlbauer, Ing. Hrbková.
Předložený návrh usnesení byl přijat.

K bodu č. 5
Zřízení výborů Zastupitelstva města Liberec
K tomuto bodu v diskusi vystoupili: Ing. Zámečník, Mgr. Berki, PhDr. Baxa, prof. Šedlbauer,
Mgr. Korytář, RNDr. Hron, Mgr. Židek, P. Haidlová.
Upravený návrh usnesení byl přijat.

K bodu č. 6
Návrh časového a obsahového plánu činnosti rady města, zastupitelstva města
a rady města v působnosti valné hromady obchodních společností na rok 2019
K tomuto bodu v diskusi vystoupili: Ing. Zámečník, prof. Šedlbauer, Mgr. Korytář, Bc. Kocumová,
PhDr. Baxa, Ing. Hrbková, Mgr. Marek, Mgr. Petrovský, Ing. Němeček, Mgr. Židek, Mgr. Berki,
RNDr. Hron, P. Haidlová, Mgr. Balašová.
Předložený návrh usnesení byl přijat.

K bodu č. 7
Řešení mezinárodní cyklotrasy Odra - Nisa v úseku Košická - Čechova
v návaznosti na projekt GreenNet
K tomuto bodu v diskusi vystoupili: Ing. Zámečník, Ing. Benda, Ing. Petr Heincl – místopředseda
představenstva – Teplárna Liberec, a. s., Mgr. Marek, Mgr. Šolc.
Předložený návrh usnesení byl přijat.
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K bodu č. 6/1
Delegace zástupce obce na valnou hromadu společnosti Teplárna, a. s.
K tomuto bodu v diskusi vystoupili: Ing. Zámečník, Mgr. Petrovský, Mgr. Korytář, PhDr. Baxa,
prof. Šedlbauer, Mgr. Marek, Mgr. Šolc, Mgr. Berki, Bc. Kocumová, V. Kvapil, RNDr. Hron,
Ing. Pavlová, Mgr. Audy.
Předložený návrh usnesení byl přijat.

K bodu č. 6/2
Investice do Krajské nemocnice Liberec, a. s. - smlouva o poskytnutí příplatku
mimo základní kapitál
K tomuto bodu v diskusi vystoupili: Ing. Zámečník, prof. Šedlbauer, Mgr. Korytář.
Předložený návrh usnesení byl přijat.

K bodu č. 6/3
Návrh rozpočtového opatření č. 10B) změny rozpočtu SML na rok 2018
v kompetenci zastupitelstva města
K tomuto bodu v diskusi vystoupili: Ing. Karban, Mgr. Korytář, Ing. Zámečník.
Předložený návrh usnesení byl přijat.

K bodu č. 8
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace s Vodní a potápěčskou
záchrannou službou, z. s.
K tomuto bodu v diskusi vystoupili: Ing. Zámečník, PhDr. Langr.
Předložený návrh usnesení byl přijat.

K bodu č. 9
Poskytnutí návratné finanční výpomoci Mateřské škole "Kytička", Liberec,
Burianova 972/2, příspěvková organizace, na předfinancování schváleného
projektu
K tomuto bodu v diskusi vystoupili: Ing. Zámečník.
Předložený návrh usnesení byl přijat.
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K bodu č. 10
Posun termínu pro čerpání již poskytnuté dotace z rozpočtu SML na projekt
"Dokumentace ponorky U-206 Reichenberg"
K tomuto bodu v diskusi vystoupili: Ing. Zámečník.
Předložený návrh usnesení byl přijat.

K bodu č. 11
Návrh správní rady na přidělení dotací z dílčího Fondu kultury a cestovního
ruchu Dotačního fondu SML žadatelům 2. kola 2018
K tomuto bodu v diskusi vystoupili: Ing. Zámečník, PhDr. Langr.
Předložený návrh usnesení byl přijat.

K bodu č. 12
Návrh správní rady Sportovního fondu na přidělení dotací z dílčího Sportovního
Dotačního fondu SML žadatelům 3. kola 2018
K tomuto bodu v diskusi vystoupili: Ing. Zámečník, Mgr. Petrovský, PhDr. Langr, Ing. Pastva,
Mgr. Berki, RNDr. Hron.
Předložený návrh usnesení byl přijat.

K bodu č. 13
Plnění usnesení zastupitelstva města za III. čtvrtletí roku 2018
K tomuto bodu v diskusi vystoupili: Ing. Zámečník, Mgr. Korytář.
Předložený návrh usnesení byl přijat.

K bodu č. 14
Vyřízení podnětů, dotazů a připomínek z 8. řádného zasedání zastupitelstva
města - 27. 9. 2018
K tomuto bodu v diskusi vystoupil: Ing. Zámečník.
Předložený návrh usnesení byl přijat.
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K bodu č. 15
Informace, dotazy a podněty zastupitelů
K tomuto bodu v diskusi vystoupili: Ing. Zámečník, PhDr. Baxa, Mgr. Korytář, Mgr. Marek.
1. Zastupitel PhDr. Jaromír Baxa požádal pana tajemníka Ing. Martina Čecha o informace
k obsazení pozice pověřence pro ochranu osobních údajů na MML v bodu č. 15 Informace,
dotazy a podněty zastupitelů:

PhDr. Baxa
Já přemýšlím, jestli se mám ještě na něco ptát a co se dozvím, ale přesto mám dva dotazy na pana
tajemníka. Ten první se týká té nemilé záležitosti s pověřencem GDPR. Kdyby šlo jenom o mě jako
o zastupitele, tak bych si mohl říct „vzal to čert“, ale ten pověřenec má na starosti zacházení
s osobními údaji všech obyvatel města, kteří přicházejí do styku s nějakou městskou agendou.
A znovu opakuji, myslím, že je poměrně nestandardní, aby člověk, který je pravomocně odsouzený za
podvod, tak aby měl takto odpovědnou funkci a měl dohlížet na pravidla, jak se tady s veškerými
osobními údaji na celém úřadě jedná. Já to považuji za dost nestandardní situaci a chtěl bych požádat
o to, jestli bych mohl dostat písemně odpověď. Jestli to pan tajemník považuje za ok nebo jestli tam
navrhne nějaké řešení k nějakému rozumnému datu někde v blízké budoucnosti.
Na dotaz odpoví pan tajemník Ing. Martin Čech.

2. Zastupitel PhDr. Jaromír Baxa požádal pana tajemníka Ing. Martina Čecha o informace
k referendu v bodu č. 15 Informace, dotazy a podněty zastupitelů:

PhDr. Baxa
A ta druhá věc se týká toho referenda, které tady proběhlo, které bylo tolik diskutované, a které
hrozně moc lidí nemělo vůbec rádo. Já vlastně také ne, ale jedna z věcí, která u něj proběhla, byla ta,
že přípravný výbor složil dostatečný počet podpisů k tomu, aby to referendum mělo být uspořádáno, a
tím pádem, můj názor je jenom můj názor, a tím pádem je vlastně úplně irelevantní. Ale nedomnívám
se, že by tento přístup zavládl tady na radnici, když došlo k tomu, že některé ty okrskové volební
komise, okrskové komise pro místní referendum od sebe byly velmi vzdáleny. A bylo tvrzeno, že to
jinak nejde a že nemůžou být ve stejné místnosti apod. Chtěl bych se pana tajemníka zeptat, z čeho
vycházel, a jestli se seznámil se stanoviskem Ministerstva vnitra z června 2017, které je nazváno
Společné konání voleb a místního referenda. Toto stanovisko v zásadě vede k tomu, že
v mimořádných případech, a pokud to není možné jinak, tak je možné ty místnosti oddělit, ale jinak by
na základě judikátu soudu, která jsou v tomto stanovisku citována, bylo vhodné, aby ty místnosti byly
spojené, aby občané města měli snadnou možnost hlasovat na stejném místě a měli to co
nejpohodlnější. Nehledě na peníze za pronájmy dalších místností. Mluvím o tom, protože to možná
nemuselo být jediné referendum, které v našem městě proběhlo, myslím, že v určitý moment má
končit zkrátka to, jestli máme referendum rádi nebo ho rádi nemáme, ale měla by tady převládat vláda
práva. A to si myslím, že v tomto případě nebylo naplněno. Takže mě by znovu zajímalo, z čeho pan
tajemník vycházel, když vlastně dělal ty kroky k tomu, aby to hlasování bylo striktně odděleno, a jestli
byl seznámen s tím stanoviskem Ministerstva vnitra? Já ho můžu i poslat. Děkuji.
Na dotaz odpoví pan tajemník Ing. Martin Čech.
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STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

1. zasedání zastupitelstva města dne: 31.01.2019
Bod pořadu jednání:
Vyřízení podnětů, dotazů a připomínek z 10. řádného zasedání zastupitelstva města - 29. 11. 2018
Stručný obsah:
Tajemník MML
Zpracoval:

Závitkovská Kornela Joanna - pracovník oddělení organizačního

Schválil:

Pourová Iva - vedoucí oddělení organizačního
Čech Martin, Ing. - tajemník Magistrátu města Liberec

Projednáno:

v 1. RM - 8. 1. 2019

Předkládá:

Zámečník Jaroslav, Ing., CSc. v. r. - primátor statutárního města Liberec
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Návrh usnesení
Zastupitelstvo města po projednání
bere na vědomí
vyřízení podnětů, dotazů a připomínek z 10. řádného zasedání zastupitelstva města - 29. 11.
2018.
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Důvodová zpráva:

Přílohy:
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