Z ÁP I S
Z 9. SCHŮZE
RADY MĚSTA LIBEREC,
KONANÉ 7. 5. 2019 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 210

Ověřovatelé:

Ing. Jiří Němeček, CSc.
PhDr. Mgr. Ivan Langr

K bodu č. 1
Zahájení
Pan primátor zahájil 9. řádnou schůzi rady města v roce 2019 a konstatoval, že je přítomno 8 členů
rady města a rada je usnášeníschopná. Jako zapisovatelku schůze navrhl pan primátor Ivu Pourovou,
vedoucí organizačního oddělení, a jako ověřovatele zápisu Ing. Jiřího Němečka, CSc.,
a PhDr. Mgr. Ivana Langra. Ze schůze se omluvila paní Mgr. Šárka Prachařová, pan RNDr. Michal
Hron a pan Marek Vávra. Dřívější odchod v 10:30 hodin ohlásila paní Petra Břeňová.
Pan primátor konstatoval, že nezaznamenal námitky k zápisu z 8. řádné schůze rady města.
Návrh na zapisovatele a ověřovatele zápisu byl schválen poměrem: pro – 8, proti – 0, zdržel se – 0.
Na program schůze byly na dodatečné zařazení navrženy body č. 1/1, 1/2, 7/1, 11/1, 12/1,
13/1 – 13/12 a 17/1 – 17/9 a informace č. 201/1. Na stažení je předkladatelem materiálu navržen bod
č. 13/8 – Dodatek č. 2 k rámcové smlouvě o financování projektu "Rozvoj ITS v Liberci – zavedení
silniční meteorologie". V režimu na stůl byl na předřazení za bod č. 1 – Zahájení v programu dnešní
schůze rady města navržen bod č. 13/13 – Rezignace a volba členů dozorčí rady TSML, a. s. V tomto
bodě rada města rozhodovala ve věcech města jako jediného akcionáře v působnosti valné hromady
společnosti Technické služby města Liberce, a. s. Dále primátor navrhl body odboru cestovního ruchu,
kultury a sportu č. 14 – 17 zařadit až za bod č. 17/7.
Navržený program byl schválen poměrem: pro – 8, proti – 0, zdržel se – 0.

K bodu č. 1/1
Vypsání veřejné zakázky "Dodávka automobilů pro Městskou policii Liberec
2019"
Předkládá: Krajčík Ladislav, Mgr., ředitel Městské policie Liberec
Stručný obsah předkládaného materiálu:
V souladu se směrnicí rady města č. 3 RM o zadávání veřejných zakázek statutárním městem
Liberec je radě města předkládáno ke schválení vypsání podlimitní veřejné zakázky na dodávky
zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
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veřejných zakázek, v platném znění s názvem "Dodávka automobilů pro Městskou policii Liberec
2019".
Průběh projednávání bodu:

Mgr. Krajčík, ředitel Městské policie Liberec
Já jsem si dovolil předložit zakázku na výběr vozidla pro Městskou policii Liberec. Je to
pokračování minulé zakázky. Byla rozdělena na dvě poloviny, aby se to dalo vysoutěžit. Jedná se
o dva vozy, jeden je dvoumístný na převoz psů, koček, značek apod. a druhý je na parkovací systém.
Bylo to v komisi na veřejné zakázky. V rozpočtu na to peníze máme.

Mgr. Židek
Jen potvrzuji slova pana ředitele. V komisi pro veřejné zakázky jsme se o tom bavili a komise s tím
neměla žádný problém.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 8, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 426/2019

K bodu č. 1/2
Změna v režimu užívání služebních vozidel městské policie i pro soukromé účely
Předkládá: Krajčík Ladislav, Mgr., ředitel Městské policie Liberec
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Změna v režimu užívání služebních vozidel městské policie pro služební i soukromé účely
Mgr. Ladislava Krajčíka, ředitele a Mgr. Pavla Finkouse, zástupce ředitele.
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. 427/2019

K bodu č. 2
Zpráva likvidátora Podniku služeb města Liberec, státní podnik "v likvidaci"
– účetní závěrka 2018
Předkládá: Jokl Zdeněk, Ing., vedoucí odboru ekonomiky
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Statutární město Liberec je zřizovatelem organizace Podnik služeb města Liberec (dále jen PSML),
státní podnik „v likvidaci“, IČ 399 795, se sídlem v Liberci 6, Hodkovická 333/12, 460 06.
O předložení účetní závěrky této organizace ke schválení zřizovatelem za rok 2018 požádal likvidátor
podniku pan Kamil Mejsnar.
Průběh projednávání bodu:
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Ing. Karban
Podnik služeb kromě toho, že byl v likvidaci, tak byl v nějaké soudní při. Je tu auditorská zpráva,
což je pro nás to nejdůležitější. Soudní spor se ukončil ke konci roku 2017, je tedy možné, že to tu
dnes bude naposledy.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 8, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 428/2019

K bodu č. 3
Majetkoprávní operace – služebnosti
Předkládá: Schejbal Jaroslav, Ing., 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 – 8, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 429/2019

K bodu č. 4
Majetkoprávní operace – změna usnesení – služebnosti
Předkládá: Schejbal Jaroslav, Ing., vedoucí odboru majetkové správy
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Služebnosti se zřizují na základě NOZ. Důvodem změn usnesení jsou úpravy cen, vzhledem
k faktickému uložení sítí (6 případů) a rozšíření předmětu služebnosti (1 případ).
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. 430/2019
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K bodu č. 5
Schválení výsledku zadávacího řízení na akci ZŠ Sokolovská využití prostorů
v objektu školy
Předkládá: Schejbal Jaroslav, Ing., vedoucí odboru majetkové správy
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Lhůta pro podání nabídek na zakázku s názvem „ZŠ Liberec, Sokolovská – optimalizace využití
prostorů v objektu školy II. etapa – stavební část“ byla stanovena do 2. 4. 2019. Následně proběhlo
otevírání obálek, hodnocení a posouzení nabídek. Nyní je radě města, v souladu s jejím usnesením
č. 149/2019 ze dne 19. 2. 2019, předkládán výsledek zadávacího řízení ke schválení.
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. 431/2019

K bodu č. 6
TJ Sokol Doubí – technický stav fotbalového hřiště
Předkládá: Schejbal Jaroslav, Ing., vedoucí odboru majetkové správy
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Radě města je předložen materiál týkající se technického stavu fotbalového hřiště TJ Sokol Doubí,
umístěného na p. p. č. 193/6, k. ú. Vesec u Liberce, jeho předání do majetku SML, jakým způsobem
byla prováděna údržba UMT a jaké investiční akce byly majetkovou správou doposud provedeny.
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. 432/2019

K bodu č. 7
Schválení výjimky ze směrnice č. 3RM Zadávání veřejných zakázek statutárním
městem Liberec, zajištění havarijního stavu krovu objektu Máchova, na
p. p. č. 300/1, k. ú. Horní Růžodol
Předkládá: Schejbal Jaroslav, Ing., vedoucí odboru majetkové správy
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Radě města je předložen materiál ke schválení výjimky ze směrnice 3RM pro zajištění havarijního
stavu krovu objektu Máchova, budova bez čísla popisného na p. p. č. 300/1, k. ú. Horní Růžodol.
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Průběh projednávání bodu:

Ing. Schejbal, vedoucí odboru majetkové správy
Jedná se o budovu v ul. Máchova, ve které je provozován sklad pivovaru Svijany a jiných
provozovatelů. Dnes je budova ve správě našeho odboru a je zapsána v koncesní smlouvě. Z toho
důvodu, že tam několikrát došlo k propadu střechy, žádáme o udělení výjimky radu města, abychom tu
střechu mohli částečně opravit. Řádově se jedná o 330 m2. Na základě koncesní smlouvy musíme
zajistit dostupnost na našem majetku, kdyby došlo k technické havárii, tak to musíme opravit ihned,
ale my se snažíme tomu předejít opravou.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 8, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 433/2019

K bodu č. 7/1
Schválení výsledku zadávacího řízení na modernizaci rozvodů topení
a vzduchotechniky divadla F. X. Šaldy v Liberci
Předkládá: Schejbal Jaroslav, Ing., vedoucí odboru majetkové správy
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Lhůta pro podání nabídek na veřejnou zakázku s názvem „Divadlo F. X. Šaldy, Liberec
– modernizace topení a vzduchotechniky II" byla stanovena do 15. 4. 2019. Následně proběhlo
posouzení nabídky a komunikace zadavatele se zhotovitelem za účelem doložení požadovaných
podkladů. Nyní je Radě města Liberec, v souladu s jejím usnesením č. 277/2019 ze dne 19. 3. 2019,
předkládán výsledek zadávacího řízení ke schválení.
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. 434/2019

K bodu č. 8
Záměr rozšíření počtu členů školských rad příspěvkových organizací
vykonávajících činnost základních a základních uměleckých škol, zřizovaných
SML, ze 3 na 6
Předkládá: Kalous Pavel, Mgr., vedoucí odboru školství a sociálních věcí
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Radě města je předkládán záměr rozšíření počtu členů školských rad příspěvkových organizací
vykonávajících činnost základních a základních uměleckých škol, zřizovaných SML. Cílem je zvýšit
participaci jednotlivých zájmových skupin (pedagogové, rodiče, zástupci zřizovatele) na širším vedení
škol.
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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. 435/2019

K bodu č. 9
Souhlas zřizovatele s čerpáním investičního fondu Divadla F. X. Šaldy
Liberec, p. o.
Předkládá: Kalous Pavel, Mgr., vedoucí odboru školství a sociálních věcí
Stručný obsah předkládaného materiálu:
V souladu se zřizovací listinou žádá ředitelka Divadla F. X. Šaldy Liberec, příspěvkové organizace,
zřizovatele o souhlas s čerpáním investičního fondu organizace ve výši 4 820 000 Kč. Finanční
prostředky budou využity na rekonstrukci hlediště Šaldova divadla a pořízení hudebního nástroje
– lesního rohu.
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. 436/2019

K bodu č. 10
Žádost ředitele Základní umělecké školy, Liberec, Frýdlantská 1359/19,
příspěvkové organizace, o souhlas s uzavřením dodatků ke smlouvám o nájmu
nebytových prostor
Předkládá: Kalous Pavel, Mgr., vedoucí odboru školství a sociálních věcí
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Ředitel Základní umělecké školy, Liberec, Frýdlantská 1359/19, příspěvkové organizace, žádá
zřizovatele o souhlas s uzavřením dodatků ke smlouvám o nájmu nebytových prostor. Pronajímané
prostory v přízemí objektu ZUŠ jsou využívány k provozování obchodní a servisní činnosti v oboru
hudebních nástrojů a kopírovacích služeb. Předmětem dodatků je především úprava ustanovení
týkajících se stanovení nájemného ve vztahu k růstu inflace. Dále dodatky řeší způsoby ukončení
smlouvy v souladu se změnami právních předpisů.
Průběh projednávání bodu:

Mgr. Tomáš Kolafa, ředitel ZUŠ Liberec
Jedná se o prodejce, kteří jsou v budově hlavní budovy ZUŠ. Byl jsem za majitelem
LIVOX, spol. s r.o., říkal, že ho ubíjí inflace, která předtím byla téměř nulová a nyní se začala
navyšovat. Začíná vážně uvažovat o tom, že by si začali hledat jiné prostory. Kdyby se toto stalo, bude
to pro školu nepříjemné, protože celková částka z pronájmů je 750 tis. Kč, a to je pro provoz školy
významná částka. Domluvil jsem se s ním, že vznesu dotaz na radu města, zda by bylo možné po dobu
6

smlouvy, která platí do roku 2022 dát nulové navýšení inflace s tím, že energie by běžely dál. V roce
2022 pokud by smlouva končila, budeme se bavit o nové smlouvě. Vycházel jsem z filozofie „raději
jeden drobný ústupek, než velký pád“.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 8, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 437/2019

K bodu č. 11
Účetní odpis promlčených pohledávek
Předkládá: Kalous Pavel, Mgr., vedoucí odboru školství a sociálních věcí
Stručný obsah předkládaného materiálu:
V souladu se zřizovací listinou žádají ředitelé čtyř základních škol zřizovaných SML o schválení
účetního odpisu nedobytných pohledávek. Jedná se celkem o 5 pohledávek v souhrnné výši
11 126 Kč.
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. 438/2019

K bodu č. 11/1
Návrh na uzavření smíru ve věci vedené u Okresního soudu v Liberci pod
sp. zn. 16 C 134/2016
Předkládá: Audy Jan, Mgr., vedoucí odboru právního a veřejných zakázek
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Statutární město Liberec obdrželo nabídku žalobce na smírné vyřešení soudního sporu vedeného
u Okresního soudu v Liberci pod sp. zn. 16 C 134/2016. Tato nabídka je nyní předkládána radě města
k posouzení.
Průběh projednávání bodu:

Ing. Zámečník
Budeme hlasovat odděleně po částech usnesení. Nejdříve nechávám hlasovat o „rada města po
projednání část bere na vědomí“.

Oddělené hlasování o návrhu usnesení v části bere na vědomí – pro – 7, proti – 0, zdržel se
– 0, návrh byl přijat.
Oddělené hlasování o návrhu usnesení v části schvaluje – pro – 1, proti – 6, zdržel se – 0,
návrh nebyl přijat.
Oddělené hlasování o návrhu usnesení v části ukládá – pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0,
návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 439/2019
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K bodu č. 12
Schválení dodatku č. 3 k SoD na provedení stavebních prací projektu IPRÚ
Sociální bydlení města Liberce – Bytový dům F
Předkládá: Maturová Michaela, Ing., pověřena zastupováním funkce vedoucího odboru strategického
rozvoje a dotací
Stručný obsah předkládaného materiálu:
V rámci plnění SoD na provedení stavebních prací projektu IPRÚ „Sociální bydlení města Liberce
Bytový dům F“, spolufinancovaného z Integrovaného regionálního operačního programu se vyskytly
objektivně nepředvídatelné okolnosti, které vyžadují dodatečné vícepráce v celkové hodnotě
387 925,59 Kč bez DPH.
Průběh projednávání bodu:

Ing. Maturová, pověřena zastupováním funkce vedoucího odboru strategického
rozvoje a dotací
Nyní řešíme změnový list č. 2, který navyšuje cenu prací o 387 925 Kč. Na termín dokončení tento
změnový list nemá vliv. Jsou napadeny dřevokaznou houbou trámy, podhledy, vazní trámy a podlahy
ve větším rozsahu než předpokládala projektová dokumentace. Je to doloženo i hlubším ekologickým
průzkumem krovů, který je přílohou materiálu.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 440/2019

K bodu č. 12/1
Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo se zhotovitelem stavby azylového domu
Předkládá: Maturová Michaela, Ing., pověřena zastupováním funkce vedoucího odboru strategického
rozvoje a dotací
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Schválení dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo na stavební práce v rámci projektu IPRÚ Azylový dům
pro ženy a rodiny s dětmi, spolufinancovaného z IROP. Smlouva o dílo se zhotovitelem STAVO
– UNION, stavební společnost s r. o. byla uzavřena, na základě výsledku zadávacího řízení. Dodatek
č. 4 zohledňuje změnové listy č. 19 až 25 na méněpráce a dodatečné stavební práce, které vznikly
v důsledku nepředvídatelných a neočekávaných okolností, kdy vyžadují navýšení ceny díla
o 299 194,29 Kč bez DPH. Práce mají vliv na harmonogram prací i termín dokončení díla, který bude
prodloužen o 12 dnů.
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. 441/2019
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K bodu č. 13
Personální obsazení koordinátora a zodpovědného politika pro MA21
Předkládá: Maturová Michaela, Ing., pověřena zastupováním funkce vedoucího odboru strategického
rozvoje a dotací
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Materiál předkládá Radě města Liberec návrh na jmenování Mgr. Jana Berkiho, Ph.D., do funkce
zodpovědného politika pro místní Agendu 21 a Moniku Klemšovou do funkce koordinátorky místní
Agendy 21.
Průběh projednávání bodu:
K tomuto bodu nebyla diskuse.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 6, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 442/2019

K bodu č. 13/1
Převod dokumentace a postoupení práv a povinností k projektu výstavby
sběrného dvora a re-use centra ve městě Liberci – výjimka ze směrnice RM
Předkládá: Sládková Lucie, Ing., vedoucí odboru ekologie a veřejného prostoru
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Předmětem tohoto materiálu je udělení výjimky ze směrnice RM na výběr dodavatele na převod
dokumentace a postoupení práv a povinností k projektu výstavby sběrného dvora a re-use centra ve
městě Liberci – výjimka ze směrnice RM. Nabídka na uvedené práce činí celkem 300 000 Kč bez
DPH.
Průběh projednávání bodu:

Ing. Sládková, vedoucí odboru ekologie a veřejného prostoru
Jedná se o odkoupení projektové dokumentace na výstavbu sběrného dvora a re-use centra na
ul. Londýnská od společnosti FCC Liberec, kde na základě memoranda, které bylo uzavřené mezi
společností FCC Liberec a statutárním městem Liberec, mohlo dojít k odkupu této projektové
dokumentace jak po dokončení, tak i v rozpracované fázi. Protože se jedná o částku 300 tis. Kč a je
nutné tuto podmínku dodržet na základě směrnice o zadávání veřejných zakázek, žádáme o výjimku
radu města na odkoupení.

Mgr. Šolc
Tato dokumentace bude postoupena panu Janďourkovi, který si z ní vytěží to, co potřebuje a do
letošního roku on udělá novou projektovou dokumentaci s tím, že územní rozhodnutí by mělo být
v únoru příštího roku, tak abychom mohli žádat o dotaci na ten sběrný dvůr a re-use bazar. Musím říct,
že nám tady FCC vyšlo vstříc a dali nám 50% slevu.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 443/2019
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K bodu č. 13/2
Schválení smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení pozemkové služebnosti
Předkládá: Sládková Lucie, Ing., vedoucí odboru ekologie a veřejného prostoru
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Předmětem tohoto materiálu je schválení smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení pozemkové
služebnosti pro zajištění provozu plánované stavby kontejnerového stání v ulici Staré, v Liberci
v Machníně.
Průběh projednávání bodu:

Ing. Sládková, vedoucí odboru ekologie a veřejného prostoru
Jedná se o výstavbu a provoz sběrného místa pro kontejnery pro separovaný odpad v Machníně.
Tuto žádost vznesli občané Machnína, Karlova a Bedřichovky. Jednalo se o místo, kdy z důvodů
nepřehlednosti a nebezpečnosti, protože kontejnery stojí de facto na komunikaci, bylo vymyšleno
přemístění na druhou stranu. Bohužel tam došlo k tomu, že jsme museli odkoupit od ŘSD pozemek
a nyní po nás kraj chce, abychom uzavřeli smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení pozemkové
služebnosti, abychom mohli to stanoviště vybudovat. Ten pozemek je náš, ale ten přístup ne, my
musíme přes pozemek kraje.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 444/2019

K bodu č. 13/3
Poskytnutí dotace na podporu recyklace odpadů pro rok 2019
Předkládá: Sládková Lucie, Ing., vedoucí odboru ekologie a veřejného prostoru
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Materiál pojednává o schválení poskytnutí dotace na podporu recyklace odpadů a ekologické
výchovy občanů města Liberce prostřednictvím sběrného místa v Kateřinské ulici.
Průběh projednávání bodu:

Ing. Sládková, vedoucí odboru ekologie a veřejného prostoru
Přihlásil se nám jeden uchazeč, který si zažádal o 37 tis. Kč, je to na podporu sběrného místa
v ul. Kateřinská a toto místo je tam provozováno už několik let. Se službami tohoto uchazeče jsme
v podstatě spokojeni.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 445/2019

K bodu č. 13/4
Schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o umístění a provozování kontejnerů
Předkládá: Sládková Lucie, Ing., vedoucí odboru ekologie a veřejného prostoru
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Stručný obsah předkládaného materiálu:
Předmětem tohoto materiálu je schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o umístění a provozování
kontejnerů se společností ELEKTROWIN, a. s., z důvodu zajištění zpětného odběru vysloužilých
elektrospotřebičů prostřednictvím sběrného dvora společnosti FCC Liberec, s. r. o., v Ampérově ulici.
Průběh projednávání bodu:

Ing. Sládková, vedoucí odboru ekologie a veřejného prostoru
Zde se jedná o dodatek ke smlouvě, který je uzavřen mezi statutárním městem Liberec
a spol. ELEKTROWIN, která má na sběrném dvoře v Ampérově ulici umístěné velkoobjemové
kontejnery na sběr vysloužilých elektrospotřebičů. Jedná se především o velké elektrospotřebiče typu
chlazení atd. Kontrolou, která byla provedena za účasti města, ELEKTROWINU a FCC bylo zjištěno,
že by se tam uživil další velkoobjemový kontejner, proto bylo dohodnuto mezi společností FCC, že
bychom uzavřeli dodatek na dodání dalšího wintejneru na sběrný dvůr.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 446/2019

K bodu č. 13/5
Schválení zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na akci "Dodání
zahradních kompostérů"
Předkládá: Sládková Lucie, Ing., vedoucí odboru ekologie a veřejného prostoru
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Odbor ekologie a veřejného prostoru předkládá radě města ke schválení vypsání zadávacího řízení
na podlimitní veřejnou zakázku na akci "Dodání zahradních kompostérů".
Průběh projednávání bodu:

Ing. Sládková, vedoucí odboru ekologie a veřejného prostoru
Jedná o vypsání výběrového řízení na dodávku velkých zahradních kompostérů, na které jsme
dostali dotace. Ze SFŽP je hrazeno 85 %. Jedná se o tisíc kompostérů, které budou distribuovány
občanům města Liberec. V současné době máme 800 přihlášených. Nejdříve se vypíše výběrové
řízení, zhodnotíme jej a distribuce k občanům proběhne v srpnu nebo v září.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 447/2019

K bodu č. 13/6
Schválení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na akci
"Dodání a instalace herních prvků"
Předkládá: Sládková Lucie, Ing., vedoucí odboru ekologie a veřejného prostoru
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Stručný obsah předkládaného materiálu:
Odbor ekologie a veřejného prostoru předkládá radě města ke schválení vypsání výběrového řízení
na veřejnou zakázku malého rozsahu na akci "Dodání a instalace herních prvků".
Průběh projednávání bodu:

Ing. Sládková, vedoucí odboru ekologie a veřejného prostoru
Jedná se o vypsání výběrového řízení na dodání herních prvků na čtyři dětská hřiště. Roční
kontrola nám řekla akreditovanou společností, že některé herní prvky jsou již dožilé a měly by se
vyměnit. Na některá dětská hřiště naopak doplňujeme, protože tam je přání občanů o zvýšení počtu
prvků na té dané herní ploše. Předpokládaná cena je 1 115 000 Kč.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 448/2019

K bodu č. 13/7
Plánovací smlouva – Vybudování povrchu na stávající účelové komunikaci na
p. p. č. 3110 – Zborovská ulice
Předkládá: Novotný David, Bc., vedoucí odboru správy veřejného majetku
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Statutární město Liberec obdrželo opakovaně žádost o vyhotovení plánovací smlouvy, která se týká
vybudování povrchu na stávající účelové komunikaci a připojení nemovitosti v rámci výstavby
bytového domu ve Zborovské ulici v Liberci. Předmětná stavba má být realizována na pozemku
p. p. č. 3110, o výměře 8937 m2, který je ve vlastnictví statutárního města Liberec, k. ú. Liberec.
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. 449/2019

K bodu č. 13/8 /STAŽENO
Dodatek č. 2 k rámcové smlouvě o financování projektu "Rozvoj ITS v Liberci
– zavedení silniční meteorologie"
Předkládá: Novotný David, Bc., vedoucí odboru správy veřejného majetku
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Předkládaný materiál se týká schválení dodatku č. 2 k rámcové smlouvě o financování projektu
(dále jen „dodatek“), a to v souvislosti s dotačním projektem „Rozvoj ITS v Liberci – zavedení
silniční meteorologie“ spolufinancovaným z Operačního programu Doprava.
Průběh projednávání bodu:
K tomuto bodu nebyla diskuse.

Tento bod byl stažen z programu schůze rady města.
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K bodu č. 13/9
Smlouva o nájmu pozemku a smlouva o budoucí smlouvě na VB – Povodí Labe
Předkládá: Novotný David, Bc., vedoucí odboru správy veřejného majetku
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Předkládaný materiál souvisí s uzavřením smlouvy o nájmu pozemku a s tím spojené uzavření
smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene. Potřeba uzavření obou smluv je vyvolána ze
strany statutárního města Liberec z důvodu plánované stavební akce „Křižovatka Švermova
x Jungmannova – Žitavská x rampa silnice I/35, Liberec – úprava ramen křižovatky“.
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. 450/2019

K bodu č. 13/10
Schválení žádosti DPMLJ o odklad termínu pro předložení povinných dokladů
Předkládá: Novotný David, Bc., vedoucí odboru správy veřejného majetku
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Předmětem tohoto materiálu je schválení žádosti Dopravního podniku měst Liberce a Jablonce nad
Nisou, a. s. (dále jen DPMLJ), respektive schválení odkladu termínu pro předložení povinných
dokladů DPMLJ vyplývajících z obou smluv na dopravní obslužnost MHD.
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. 451/2019

K bodu č. 13/11
Žádost První festivalové – RASAV
Předkládá: Novotný David, Bc., vedoucí odboru správy veřejného majetku
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Předmětem tohoto materiálu je projednání žádosti První festivalové, s. r. o., o možnosti slevy
z nájmu při využití Rekreačního a sportovního areálu Vesec na akci Benátská!.
Průběh projednávání bodu:
K tomuto bodu nebyla diskuse.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 6, proti – 0, zdržel se – 1, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 452/2019
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K bodu č. 13/12
Schválení vyhrazených stání pro invalidy
Předkládá: Novotný David, Bc., vedoucí odboru správy veřejného majetku
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Předmětem tohoto materiálu je schválení vyhrazeného parkovacího místa pro držitele průkazu ZTP
a ZTP/P p. [osobní údaj odstraněn] v ul. [osobní údaj odstraněn] a p. [osobní údaj odstraněn]
v ul. [osobní údaj odstraněn]. Žádosti splňují podmínky interního předpisu města Liberec ve věci
zřizovaných vyhrazených parkovacích míst pro osoby ZTP.
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. 453/2019

K bodu č. 13/13
Rezignace a volba členů dozorčí rady TSML, a. s.
Předkládá: Šolc Jiří, Mgr., náměstek primátora pro technickou správu města a informační technologie
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Statutární město Liberec je jediným akcionářem společnosti Technické služby města
Liberce, a. s., se sídlem Erbenova 376/2, Liberec VIII – Dolní Hanychov, 460 08 Liberec, IČ 250 07
017 (dále také jen „společnost“ či „TSML“). V působnosti valné hromady vykonává akcionářská
práva ve společnosti Rada města Liberec, a to dle ust. § 102 odst. 2 písm. c) zák. č. 128/2000 Sb.
o obcích v platném znění („dále jaké jen „ZOB“). V důsledku následně nastalých okolností byly
přijaty rezignace dvou členů dozorčí rady TSML a vznikla potřeba volby jedno člena dozorčí rady na
uvolněné místo.
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. 425/2019

K bodu č. 14
Schválení výjimky ze směrnice rady č. 3RM Zadávání veřejných zakázek SML na
kulturní akci
Předkládá: Žáčková Markéta, Mgr. Bc., vedoucí odboru cestovního ruchu, kultury a sportu
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Od soboty 8. 6. do neděle 9. 6. 2019 se koná akce Liberecký jarmark. Dlouholetým pořadatelem
akce je Sdružení Bohém, s. r. o., z toho důvodu odbor cestovního ruchu, kultury a sportu podporuje
spoluorganizování jarmarku tímto zhotovitelem.
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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. 454/2019

K bodu č. 15
Poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec subjektu G300 – spolek
Předkládá: Žáčková Markéta, Mgr. Bc., vedoucí odboru cestovního ruchu, kultury a sportu
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec ve výši 300 000 Kč subjektu G300
– spolek na uspořádání projektu s pracovním názvem "Liberec 2019, 30 let svobody".
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. 455/2019

K bodu č. 16
Poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec spolku Sdružení pro
veletrhy dětské knihy v Liberci
Předkládá: Žáčková Markéta, Mgr. Bc., vedoucí odboru cestovního ruchu, kultury a sportu
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec ve výši 400 000 Kč spolku Sdružení pro
veletrhy dětské knihy v Liberci na pořádání Festivalu dětského čtenářství.
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. 456/2019

K bodu č. 17
Řešení správy reklamních ploch v majetku statutárního města Liberec
Předkládá: Žáčková Markéta, Mgr. Bc., vedoucí odboru cestovního ruchu, kultury a sportu
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Stručný obsah předkládaného materiálu:
Návrh na řešení správy reklamních ploch ve vlastnictví statutárního města Liberec. Jedná se
o reklamní prostor 3 ks hodin, záměr je řešit tyto plochy smluvně se společností Elset a zároveň řešit
nelegální reklamu.
Průběh projednávání bodu:

Mgr. Žáčková, vedoucí odboru cestovního ruchu, kultury a sportu
Jedná se o úpravu smlouvy se spol. Elset na tři ks hodin. Navrhujeme zrušení usnesení z předchozí
rady z toho důvodu, že to navrhované vypuštění článku č. 2 by nám znemožnilo uzavřít tu smlouvu.
Čl. 2 nám upravuje službu odstranění černé reklamy v rámci desek a plachet. Navíc na ten čl. 2 se
odkazuje nejen v rámci finančního plnění, ale i dalších stanov. Tím pádem, kdyby nedošlo k tomu
novému projednání, tak bychom tu smlouvu nemohli podepsat tak, jak je. Nebyla by formálně a věcně
správně. Potřebujeme mít zajištěné to odstranění černé reklamy.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 457/2019

K bodu č. 17/1 /STAŽENO
Vypsání ZŘ "Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci II – lokality Polní, Baltská,
Nám. Dr. E. Beneše"
Předkládá: Zámečník Jaroslav, Ing., CSc., primátor statutárního města Liberec
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Odbor správy veřejného majetku předkládá radě města ke schválení vypsání zadávacího řízení na
veřejnou zakázku „Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci II – lokality Polní, Baltská, Nám.
Dr. E. Beneše“ dle Zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).
Průběh projednávání bodu:
K tomuto bodu nebyla diskuse.

Tento bod byl stažen z programu schůze rady města.

K bodu č. 17/2 /STAŽENO
Vypsání ZŘ "Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci II – lokalita Jeřmanická
– Česká"
Předkládá: Zámečník Jaroslav, Ing., CSc., primátor statutárního města Liberec
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Odbor správy veřejného majetku předkládá radě města ke schválení vypsání zadávacího řízení na
veřejnou zakázku „Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci II – lokalita Jeřmanická – Česká“ dle
Zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).
Průběh projednávání bodu:
K tomuto bodu nebyla diskuse.

Tento bod byl stažen z programu schůze rady města.
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K bodu č. 17/3
Vypsání ZŘ "Oprava komunikace – ulice Klostermannova, Liberec"
Předkládá: Zámečník Jaroslav, Ing., CSc., primátor statutárního města Liberec
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Odbor správy veřejného majetku předkládá radě města ke schválení vypsání zadávacího řízení na
veřejnou zakázku „Oprava komunikace – ulice Klostermannova, Liberec“ dle Zákona č. 134/2016 Sb.
o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).
Průběh projednávání bodu:

Ing. Zámečník
V usnesení u bodu č. 17/3 měníme hodnotící komisi. U jmenovaných členů se škrtá Ing. Jaroslav
Zámečník, CSc., a Mgr. Lukáš Hýbner a doplňuje se Mgr. Jiří Šolc a Bc. David Novotný.

Hlasování o upraveném návrhu usnesení – pro – 6, proti – 0, zdržel se – 1, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 458/2019

K bodu č. 17/4
Vypsání ZŘ "Oprava komunikace po pokládce IS – ul. Jiráskova, Liberec"
Předkládá: Zámečník Jaroslav, Ing., CSc., primátor statutárního města Liberec
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Odbor správy veřejného majetku předkládá radě města ke schválení vypsání zadávacího řízení na
veřejnou zakázku "Oprava komunikace po pokládce IS – ulice Jiráskova, Liberec" dle Zákona
č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále jen "ZZVZ").
Průběh projednávání bodu:

Ing. Zámečník
Navrhuji opět udělat tutéž změnu v návrhu usnesení. V hodnotící komisi se škrtá jméno
Ing. Jaroslav Zámečník, CSc., a Mgr. Lukáš Hýbner a nahrazuje se jménem Mgr. Jiří Šolc a Bc. David
Novotný.

Hlasování o upraveném návrhu usnesení – pro – 6, proti – 0, zdržel se – 1, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 459/2019

K bodu č. 17/5
Vypsání VŘ "Oprava zatrubnění Jizerského potoka – Pastýřská, Tržní náměstí"
Předkládá: Zámečník Jaroslav, Ing., CSc., primátor statutárního města Liberec
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Odbor správy veřejného majetku dle směrnice rady č. 3RM o zadávání veřejných zakázek
statutárním městem Liberec předkládá radě města ke schválení vypsání výběrového řízení na veřejnou
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zakázku malého rozsahu „Oprava zatrubnění Jizerského potoka – Pastýřská, Tržní náměstí“ (dále jen
VŘ).
Průběh projednávání bodu:

Ing. Zámečník
V hodnotící komisi opět navrhuji udělat v usnesení změnu. Škrtá se jméno Ing. Jaroslav Zámečník,
CSc., a Mgr. Lukáš Hýbner a nahrazuje se jménem Mgr. Jiří Šolc a Bc. David Novotný.

Hlasování o upraveném návrhu usnesení – pro – 6, proti – 0, zdržel se – 1, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 460/2019

K bodu č. 17/6
Vypsání VŘ "Oprava ul. Boženy Němcové po rekonstrukci IS"
Předkládá: Zámečník Jaroslav, Ing., CSc., primátor statutárního města Liberec
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Odbor správy veřejného majetku dle směrnice rady č. 3RM o zadávání veřejných zakázek
statutárním městem Liberec předkládá radě města ke schválení vypsání výběrového řízení na veřejnou
zakázku malého rozsahu „Oprava ul. Boženy Němcové po rekonstrukci IS“ (dále jen VŘ).
Průběh projednávání bodu:

Ing. Zámečník
Navrhuji stejnou změnu v usnesení. V hodnotící komisi škrtáme jména Ing. Jaroslav
Zámečník, CSc., a Mgr. Lukáš Hýbner a nahrazujeme jménem Mgr. Jiří Šolc a Bc. David Novotný.

Hlasování o upraveném návrhu usnesení – pro – 6, proti – 0, zdržel se – 1, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 461/2019

K bodu č. 17/7
Vypsání ZŘ "Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci – lokalita Dr. M. Horákové"
Předkládá: Zámečník Jaroslav, Ing., CSc., primátor statutárního města Liberec
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Odbor správy veřejného majetku předkládá radě města ke schválení vypsání zadávacího řízení na
veřejnou zakázku "Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci – lokalita Dr. M. Horákové, úsek
U Potůčku – Mostecká" dle Zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále jen "ZZVZ").
Průběh projednávání bodu:

Ing. Zámečník
Opět měníme v usnesení dvě jména. Škrtá se Ing. Jaroslav Zámečník, CSc., a Mgr. Lukáš Hýbner
a nahrazuje se Mgr. Jiřím Šolcem a Bc. Davidem Novotným.

Hlasování o upraveném návrhu usnesení – pro – 6, proti – 0, zdržel se – 1, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 462/2019
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K bodu č. 17/8
Záměr zřízení Kanceláře architekta města
Předkládá: Zámečník Jaroslav, Ing., CSc., primátor statutárního města Liberec
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Zřízený odbor Kanceláře architekta města (AM) převezme samosprávnou a koncepční činnost od
odboru hlavního architekta (OHA), zajistí koordinaci rozvojových projektů a uvolní další prostor HA
pro zpracovávání nového územního plánu. Schválení záměru umožní dokončení postupu při
zpracování změny organizačního řádu.
Průběh projednávání bodu:
K tomuto bodu nebyla diskuse.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 6, proti – 1, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 463/2019

K bodu č. 17/9 /STAŽENO
Jmenování vedoucího odboru Kancelář tajemníka Magistrátu města Liberec
Předkládá: Čech Martin, Ing., tajemník Magistrátu města Liberec
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Jmenování vedoucího odboru Kancelář tajemníka na návrh vedoucího úřadu je podle zákona
o obcích v kompetenci rady města.
Průběh projednávání bodu:
K tomuto bodu nebyla diskuse.

Tento bod byl stažen z programu schůze rady města.

K bodu č. 18
Různé
Průběh projednávání bodu:
K tomuto bodu nebyla diskuse.
Primátor ukončil schůzi rady města v 12:18 hod.
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Přílohy:
- Program 9. schůze RM
- Výpis přijatých usnesení

Liberec 10. května 2019

Zapisovatelka:

Iva Pourová v. r.

Za ověřovatele:

Ing. Jiří Němeček, CSc. v. r.

PhDr. Mgr. Ivan Langr v. r.

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

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