Z ÁP I S
Z 12. SCHŮZE
RADY MĚSTA LIBEREC,
KONANÉ 18. 6. 2019 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 210

Ověřovatelé:

Ing. Zbyněk Karban
PhDr. Mgr. Ivan Langr

K bodu č. 1
Zahájení
Pan náměstek Ing. Jiří Němeček, CSc., zahájil 12. 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. Zbyňka Karbana a PhDr. Mgr. Ivana Langra. Ze schůze se omluvil pan Marek Vávra. Pozdní
příchod ohlásil pan primátor Ing. Jaroslav Zámečník, CSc. Dřívější odchod v 13:00 hodin ohlásila paní
Petra Břeňová s návratem a v 14:15 hodin ohlásil odchod pan PhDr. Mgr. Ivan Langr také s návratem.
Pan náměstek konstatoval, že nezaznamenal námitky k zápisům z 11. řádné a 2. schůze rady města
v působnosti valné hromady v roce 2019.
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. 54/2–54/3, 63/1, 65/1, 65/2,
89/1–89/5. V režimu na stůl byl předložen bod č. 63/2 – Podání projektové žádosti "Liberec plánuje
chytře a zodpovědně". Na předřazení jsou panem PhDr. Mgr. Ivanem Langrem za body odboru
ekonomiky navrženy body odboru školství a sociálních věcí. Na stažení je žadatelem navržen bod
č. 54/1.
Navržený program byl schválen poměrem: pro – 8, proti – 0, zdržel se – 0.

K bodu č. 2
Dodávka automobilů pro Městskou policii Liberec 2019
Předkládá: Krajčík Ladislav, Mgr., ředitel Městské policie Liberec
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Vyhodnocení zadávacího řízení veřejné zakázky "Dodávka automobilů pro Městskou policii
Liberec 2019". Vyhodnocení zadávacího řízení v rámci veřejné zakázky zadávané ve zjednodušeném
podlimitním řízení s názvem "Dodávka automobilů pro Městskou policii Liberec 2019".
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Průběh projednávání bodu:

Ing. Němeček
Budeme hlasovat se změnou v bodu „ukládá č. 1“, kdy termín změníme na 30. června 2019.

Hlasování o upraveném návrhu usnesení – pro – 9, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 584/2019

K bodu č. 3
Návrh rozpočtového opatření č. 4C) změny rozpočtu SML na rok 2019
v kompetenci zastupitelstva města
Předkládá: Jokl Zdeněk, Ing., vedoucí odboru ekonomiky
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Tímto rozpočtovým opatřením se celkové příjmy navyšují o 62 325 247 Kč, z nich nejvyšší částku
ve výši 53,8 mil. Kč představuje úprava daně z příjmu právnických osob za obce dle skutečnosti (tato
částka je i na straně výdajů), a dále úprava daně z příjmu PO ve výši 10 mil. Kč také dle skutečnosti.
Celkové výdaje se navyšují o 132 254 171 Kč, z čehož největší podíl (cca 58 mil. Kč) představují
výdaje předfinancované v rámci kontokorentu a 53 mil. Kč je výdajová část upravené daně z příjmu
PO za obce dle skutečnosti. Financování se navyšuje o 69 928 924 Kč, z čehož cca 58 mil. Kč
představuje čerpání kontokorentního úvěru na předfinancování dotačních projektů.
Průběh projednávání bodu:
K tomuto bodu nebyla diskuse.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 9, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 585/2019

K bodu č. 4
Harmonogram přípravy návrhu rozpočtu statutárního města Liberec na rok
2020
Předkládá: Jokl Zdeněk, Ing., vedoucí odboru ekonomiky
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Odbor ekonomiky předkládá časový plán se stanovením jednotlivých kroků v rámci přípravy
návrhu rozpočtu statutárního města Liberec na rok 2020.
Průběh projednávání bodu:
K tomuto bodu nebyla diskuse.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 9, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 586/2019
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K bodu č. 5
Návrh dodatku k majetkové pojistné smlouvě č. 899-26328-15, kterým se do
pojištění zahrnuje Cyklostezka za ČOV
Předkládá: Jokl Zdeněk, Ing., vedoucí odboru ekonomiky
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Návrh dodatku č. 3 k majetkové pojistné smlouvě č. 899-26328-15, kterým se do pojištění zahrnuje
Cyklostezka za ČOV projekt "Rozvoj cyklistické dopravy – cyklotrasa Odra-Nisa, úsek za ČOV
Liberec". Roční pojistné 2 226 Kč, poměrné pojistné za období od 6. 6. 2019 do 31. 12. 2019 činí
1 275 Kč.
Průběh projednávání bodu:
K tomuto bodu nebyla diskuse.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 9, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 587/2019

K bodu č. 6
Ukončení smlouvy o obhospodařování investičních nástrojů
Předkládá: Jokl Zdeněk, Ing., vedoucí odboru ekonomiky
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Tato smlouva umožňuje, aby ČS, a. s. mohla nadále spravovat a zhodnocovat zbylé prostředky
z umořovacího fondu, které nebyly použity na předčasné splacení Komunálního dluhopisu SML.
Vzhledem k tomu, že SML použije tyto zbylé prostředky na splacení směnky, a je takto i schválen
rozpočet SML na rok 2019 v části financování, je třeba smlouvu ukončit.
Průběh projednávání bodu:
K tomuto bodu nebyla diskuse.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 9, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 588/2019

K bodu č. 7
Majetkoprávní operace – prodeje pozemků
Předkládá: Schejbal Jaroslav, Ing., vedoucí odboru majetkové správy
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Jedná se o prodej pozemků na základě žádosti. Záměry prodeje byly odsouhlaseny v RM
dne 19. 2. 2019, 16. 4. 2019 a schváleny ZM dne 28. 2. 2019, 25. 4. 2019. Kupující se přihlásili na
základě vyhlášeného výběrového řízení a uhradili na účet města jistiny.
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Průběh projednávání bodu:
K tomuto bodu nebyla diskuse.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 10, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 589/2019

K bodu č. 8
Majetkoprávní operace – směna pozemků – k. ú. Rochlice u Liberce
Předkládá: Schejbal Jaroslav, Ing., vedoucí odboru majetkové správy
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Liberecký kraj – Krajská správa silnic Libereckého kraje navrhla vzájemné majetkoprávní
vypořádání pozemků pod silnicí III/2784 ul. České mládeže a pozemků pod chodníky, přeložky silnice
I/14 ul. Rochlická, Vratislavická a cyklostezky formou bezúplatných převodů. Pracovní skupina dne
31. 10. 2018 neměla připomínky a souhlasila s bezúplatným převodem pozemků. Vzhledem k tomu,
že se dosud nepodařilo zkolaudovat silnici III/2784 a velkému rozsahu pozemků, ul. České mládeže,
předkládá odbor majetkové správy část pozemků formou směny, silnice 1/14 ul. Rochlická,
Vratislavická a smíšené cyklostezky, vše v k. ú. Rochlice u Liberce.
Průběh projednávání bodu:
K tomuto bodu nebyla diskuse.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 10, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 590/2019

K bodu č. 9
Majetkoprávní operace – směna pozemků – k. ú. Karlinky
Předkládá: Schejbal Jaroslav, Ing., vedoucí odboru majetkové správy
Stručný obsah předkládaného materiálu:
S odkazem na jednání mezi městem a panem [osobní údaj odstraněn], žádá odbor hlavního
architekta o směnu částí pozemků p. č. 397, p. č. 398, ve vlastnictví p. [osobní údaj odstraněn], za
účelem budoucího rozšíření stávající komunikace Volgogradská za pozemek p. č. 394 ve vlastnictví
města, vše v k. ú. Karlinky. Směnou části pozemku p. č. 394 by došlo ke scelení pozemků a tím ke
sjednocení vlastnictví p. [osobní údaj odstraněn]. Pracovní skupina dne 31. 10. 2018 neměla
připomínky a souhlasila se směnou navržených pozemků. Záměr směny byl odsouhlasen radou města
dne 22. 1. 2019 a schválen Zastupitelstvem města Liberec dne 31. 1. 2019.
Průběh projednávání bodu:
K tomuto bodu nebyla diskuse.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 10, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 591/2019
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K bodu č. 10
Majetkoprávní operace – směna pozemků – k. ú. Horní Suchá u Liberce
Předkládá: Schejbal Jaroslav, Ing., vedoucí odboru majetkové správy
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Jedná se o majetkoprávní vypořádání pozemků, na které zasahuje komunikace ve Svárovské ul. za
pozemek, který je součástí oplocené zahrady – směna pozemků p. č. 123/2 a 134/6 v soukromém
vlastnictví o celkové výměře 20 m2 za pozemek p. č. 128/3 ve vlastnictví města o výměře 152 m2, vše
k. ú. Horní Suchá u Liberce. Vypořádání je prováděno v rámci revize Katastrálního úřadu v Liberci.
Průběh projednávání bodu:
K tomuto bodu nebyla diskuse.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 10, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 592/2019

K bodu č. 11
Majetkoprávní operace – výkup pozemků – k. ú. Horní Hanychov –
ul. Na Rozhraní
Předkládá: Schejbal Jaroslav, Ing., vedoucí odboru majetkové správy
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Jedná se o výkup pozemků p. č. 256/2 a 257/2 v k. ú. Horní Hanychov (oddělených z pozemků
p. č. 256 a 257 dle Geometrického plánu č. 1244-193/2014), na které zasahuje část komunikace
v ul. Na Rozhraní. Majetkoprávní vypořádání je prováděno v rámci revizí Katastrálního úřadu
v Liberci.
Průběh projednávání bodu:
K tomuto bodu nebyla diskuse.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 10, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 593/2019

K bodu č. 12
Majetkoprávní operace – výkup pozemku – k. ú. Ostašov u Liberce –
ul. Novinská
Předkládá: Schejbal Jaroslav, Ing., vedoucí odboru majetkové správy
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Jedná se o výkup pozemku p. č. 203/9 (odděleného z pozemku p. č. 203/1) v k. ú. Ostašov
u Liberce, na který zasahuje část komunikace v ul. Novinská. Majetkoprávní vypořádání je prováděno
v rámci revizí Katastrálního úřadu v Liberci.
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Průběh projednávání bodu:
K tomuto bodu nebyla diskuse.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 10, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 594/2019

K bodu č. 13
Majetkoprávní operace – výkup pozemku – k. ú. Ostašov u Liberce
– ul. Novinská 2
Předkládá: Schejbal Jaroslav, Ing., vedoucí odboru majetkové správy
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Jedná se o výkup pozemku p. č. 207/3 (odděleného z pozemku p. č. 207/2) v k. ú. Ostašov
u Liberce, na který zasahuje část komunikace v ul. Novinská. Majetkoprávní vypořádání je prováděno
v rámci revizí Katastrálního úřadu v Liberci.
Průběh projednávání bodu:
K tomuto bodu nebyla diskuse.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 10, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 595/2019

K bodu č. 14
Majetkoprávní operace – výkup pozemku – k. ú. Horní Suchá u Liberce
Předkládá: Schejbal Jaroslav, Ing., vedoucí odboru majetkové správy
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Jedná se o výkup pozemku p. č. 139/8, o výměře 19 m2 (odděleného z pozemku p. č. 139/4 dle
Geometrického plánu č. 525-18/2018 ze dne 23. 4. 2018), k. ú. Horní Suchá u Liberce, na který
zasahuje část komunikace v ul. Svárovská. Majetkoprávní vypořádání je prováděno v rámci revize
Katastrálního úřadu v Liberci.
Průběh projednávání bodu:
K tomuto bodu nebyla diskuse.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 10, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 596/2019
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K bodu č. 15
Majetkoprávní operace – nabytí pozemku formou daru – k. ú. Horní Hanychov
Předkládá: Schejbal Jaroslav, Ing., vedoucí odboru majetkové správy
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Nabytí části pozemku formou daru na základě žádosti vlastníka pozemku p. č. 306 v k. ú. Horní
Hanychov. Na části předmětného pozemku se nachází krajnice komunikace v ul. Irkutská. Jedná se
o skutečnost zjištěnou na základě revizí Katastrálního úřadu v Liberci.
Průběh projednávání bodu:
K tomuto bodu nebyla diskuse.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 10, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 597/2019

K bodu č. 16
Majetkoprávní operace – nabytí nemovitosti od ČR – ÚZSVM – k. ú. Růžodol I
Předkládá: Schejbal Jaroslav, Ing., vedoucí odboru majetkové správy
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) nabídl k bezúplatnému převodu
pozemek p. č. 818/14 v k. ú. Růžodol I a zřízení věcného práva na tomto pozemku po dobu 10 let.
Jedná se o pozemek, zeleň při komunikaci Žitavská, kde je umístěno kabelové vedení veřejného
osvětlení, které je v majetku statutárního města Liberec. Po schválení majetkoprávní operace na
Ministerstvu financí ČR nyní zasílá ÚZSVM ke schválení a podpisu smlouvu na tento bezúplatný
převod včetně zřízení věcného práva ve prospěch ÚZSVM, po dobu 10 let, spočívající v závazku
města tento pozemek nezcizit ani nezatížit zástavním právem.
Průběh projednávání bodu:
K tomuto bodu nebyla diskuse.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 10, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 598/2019

K bodu č. 17
Majetkoprávní operace – změna usnesení – prodej pozemku
Předkládá: Schejbal Jaroslav, Ing., vedoucí odboru majetkové správy
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Při schvalování prodeje pozemku p. č. 453/5 (odděleného z pozemku p. č. 453/1 dle GP č. 1084112/2018 ze dne 13. 11. 2018), k. ú. Machnín, došlo k chybnému uvedení katastrálního území, kdy byl
uveden k. ú. Liberec místo správného k. ú. Machnín. Vzhledem k tomu, že usnesení rady
i zastupitelstva města musí být v souladu s kupní smlouvou vkládanou na katastr nemovitostí, kde
musí být správně uvedena všechna data, musí být původní usnesení revokováno.
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Průběh projednávání bodu:
K tomuto bodu nebyla diskuse.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 10, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 599/2019

K bodu č. 18 /STAŽENO
Majetkoprávní operace – záměr směny pozemků – k. ú. Liberec za Rochlice
u Liberce
Předkládá: Schejbal Jaroslav, Ing., vedoucí odboru majetkové správy
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Vlastník pozemků v katastrálním území Rochlice u Liberce nabízí městu směnu za pozemek
v k. ú. Liberec, ve vlastnictví města. Na pozemcích v k. ú. Rochlice u Liberce by se dle nového
územního plánu měla vybudovat stavba konečné tramvaje s manipulační plochou. V případě schválení
záměru směny bude z městského pozemku p. č. 4035/6, k. ú. Liberec, oddělen pruh o šíři 1 m podél
stavby Domu kultury Liberec, a to z důvodu přístupu a umístění elektrických pilířků. Pracovní skupina
dne 31. 5. 2019 neměla připomínky, vyjma odboru správy veřejného majetku, který se záměrem
směny nesouhlasí, z důvodu vedení sítí veřejného osvětlení, stožárů a umístění veřejných hodin na
pozemku p. č. 4035/6, tento nesouhlas by byl vyřešen vložením věcného břemene k těmto
nemovitostem do směnné smlouvy. Odbor majetkové správy směnu pozemků doporučuje.
Průběh projednávání bodu:
K tomuto bodu nebyla diskuse.

Tento bod byl stažen z programu schůze rady města.

K bodu č. 19
Majetkoprávní operace – záměr směny pozemků – k. ú. Rochlice u Liberce –
ul. Pod Sadem míru
Předkládá: Schejbal Jaroslav, Ing., vedoucí odboru majetkové správy
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Jedná se o majetkoprávní vypořádání komunikace a části zahrady v ul. Pod Sadem míru – směna
částí pozemků p. č. 1303/19 a 1306/11 v soukromém vlastnictví o celkové výměře cca 47 m2 za
pozemky p. č. 1306/1, 1306/6 a část pozemku p. č. 1306/4 ve vlastnictví města o celkové výměře cca
95 m2, vše k. ú. Rochlice u Liberce.
Průběh projednávání bodu:
K tomuto bodu nebyla diskuse.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 9, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 600/2019
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K bodu č. 20
Majetkoprávní operace – záměr výkupu pozemků – k. ú. Vesec u Liberce
Předkládá: Schejbal Jaroslav, Ing., vedoucí odboru majetkové správy
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Paní [osobní údaj odstraněn] vybudovala na části pozemku p. č. 942/1 a pozemku p. č. 942/133
komunikaci - ul. K Rybníku, kterou užívají zejména majitelé přilehlých pozemků a rodinných domků,
Další pozemky jsou určeny pro sportovně rekreační plochu a jako veřejné prostranství a k rozšíření
komunikace Nedbalova, včetně chodníku a umístění nové trafostanice. Odbor HA v pracovní skupině
dne 31. 1. 2019 vyjádřil nesouhlas se směnou pozemků z důvodu její nevýhodnosti. Ostatní odbory
neměly připomínky. Odbor MS doporučuje výkup pozemků od paní [osobní údaj odstraněn]. Paní
[osobní údaj odstraněn] v souladu s Plánovací smlouvou č. 19/11/0097 podepíše darovací smlouvu na
pozemky p. č. 942/1 a p. č. 942/109, k. ú. Vesec u Liberce. Nyní chce městu odprodat pozemky nutné
pro vybudování chodníků p. č. 942/110, p. č.942/134 a p. č. 942/112, komunikaci na pozemku
p. č. 942/133, pozemek pro odpadní nádoby p. č. 942/104, pozemek pro budoucí sportoviště
p. č. 942/102, a pozemek p. č. 942/111 pro výstavbu trafostanice, vše k. ú. Vesec u Liberce, které
odbor HA požadoval k vytvoření veřejného prostoru. Rada města dne 16. 4. 2019 s výkupem pozemků
souhlasila, ale vzhledem k nejasnostem ohledně plánovací smlouvy, byl tento výkup stažen z jednání
zastupitelstva města dne 25. 4. 2019. Nyní je radě i zastupitelstvu předkládán upřesněný materiál dle
plánovací smlouvy se záměrem výkupu pozemků, které v této plánovací smlouvě nebyly uvedeny,
ale byly požadovány městem.
Průběh projednávání bodu:

Ing. Zámečník
Mám k tomu připomínku. V důvodové zprávě odst. 1 je napsáno 40 %, ale v usnesení už je „dle
znaleckého posudku“.

Mgr. Šolc
Jednání s vlastníkem pozemku byla poměrně složitá. Situace tam byla způsobená dílem ze strany
statutárního města Liberec, tedy nějak bychom se s ní domluvit měli. Dohoda byla taková, že
proběhne záměr, cena se stanoví dle znaleckého posudku a pak se budeme víceméně domlouvat na
konkrétní částce. Mělo by to být v zásadě na těch 40 %, proto je to jen v důvodové zprávě, ne
v usnesení.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 10, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 601/2019

K bodu č. 21
Majetkoprávní operace – záměr výkupu pozemku – k. ú. Ostašov u Liberce
Předkládá: Schejbal Jaroslav, Ing., vedoucí odboru majetkové správy
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Jedná se o výkup pozemku p. č. 460/2 v k. ú. Ostašov u Liberce, na který zasahuje část komunikace
v Moravské ul. Majetkoprávní vypořádání je prováděno na základě žádosti spoluvlastníků pozemku
v souvislosti s revizemi Katastrálního úřadu.
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Průběh projednávání bodu:
K tomuto bodu nebyla diskuse.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 10, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 602/2019

K bodu č. 22
Majetkoprávní operace – záměry prodeje pozemků – část 1
Předkládá: Schejbal Jaroslav, Ing., vedoucí odboru majetkové správy
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Jedná se o záměry prodeje pozemků na základě žádostí občanů a společností.
Průběh projednávání bodu:

Ing. Zámečník
Kterou variantu předkladatel navrhuje?

Ing. Schejbal, vedoucí odboru majetkové správy
Vždy tu vyšší.

Ing. Zámečník
Dobře, varianta č. 2. v bodě č. 7. Budeme hlasovat o variantě č. 2, tzn., „dle znaleckého posudku ve
výši 1 116 000 Kč…“, ostatní navržená usnesení zůstávají stejná.

Hlasování o návrhu usnesení ve variantě č. 2 v bodě č. 7 – pro – 10, proti – 0, zdržel se – 0,
návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 603/2019

K bodu č. 23
Majetkoprávní operace – záměr prodeje pozemku – část 2
Předkládá: Schejbal Jaroslav, Ing., vedoucí odboru majetkové správy
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Jedná se o záměr prodeje pozemků na základě žádosti občanů. Žadatelka žádá o prodej části
pozemku p. č. 139/1, k. ú. Starý Harcov, z důvodu využití jako zahrada a sjednocení vlastnictví.
Průběh projednávání bodu:
K tomuto bodu nebyla diskuse.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 10, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 604/2019
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K bodu č. 24
Majetkoprávní operace – pronájem pozemků – část 1
Předkládá: Schejbal Jaroslav, Ing., vedoucí odboru majetkové správy
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Celkem se jedná o 3 případy žádostí o pronájem, pacht a výpůjčku pozemků ve vlastnictví
statutárního města Liberec.
Průběh projednávání bodu:
K tomuto bodu nebyla diskuse.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 10, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 605/2019

K bodu č. 25
Majetkoprávní operace – pronájem pozemků – část 2
Předkládá: Schejbal Jaroslav, Ing., vedoucí odboru majetkové správy
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Jedná se o jeden případ pronájmu části pozemku a jeden případ pachtu části pozemku, v prvém
případě o pronájem z důvodu parkování vozidla, v druhém případě o pacht za účelem zahrady.
Průběh projednávání bodu:
K tomuto bodu nebyla diskuse.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 10, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 606/2019

K bodu č. 26
Majetkoprávní operace – zemědělský pacht pozemku
Předkládá: Schejbal Jaroslav, Ing., vedoucí odboru majetkové správy
Stručný obsah předkládaného materiálu:
František Strnad, jako zemědělský podnikatel, žádá o zemědělský pacht pozemku p. č. 1374/1,
k. ú. Růžodol I, z důvodu sekání travního porostu min. 2x ročně. Pachtovné by činilo 470 Kč ročně.
Všechny odbory s tímto pachtem souhlasí, odbor ZP upozornil na ochranné pásmo vodovodního řadu,
odbor MS zemědělský pacht doporučuje.
Průběh projednávání bodu:
K tomuto bodu nebyla diskuse.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 10, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 607/2019
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K bodu č. 27
Majetkoprávní operace – ukončení smluv o výpůjčce pozemků dohodou – ŘSD
Předkládá: Schejbal Jaroslav, Ing., vedoucí odboru majetkové správy
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Jedná se o ukončení dvou smluv o výpůjčce pozemků s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR (ŘSD)
dohodou k 30. 6. 2019 z důvodu ukončení stavby „Silnice I/14 Kunratice – Liberec“.
Průběh projednávání bodu:
K tomuto bodu nebyla diskuse.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 10, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 608/2019

K bodu č. 28
Majetkoprávní operace – pronájem prostoru určeného k podnikání –
ul. Česká 617
Předkládá: Schejbal Jaroslav, Ing., vedoucí odboru majetkové správy
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Jedná se o projednání žádosti paní Věry Křížové, která provozuje v objektu Česká 617, Liberec 25
od roku 2011 mateřkou školu Slůně, z. s.. Nyní požádala o pronájem dalšího prostoru o výměře
81,32 m2, který by použila pro rozšíření kapacity školky. Nájemné by činilo 65 056 Kč ročně.
Průběh projednávání bodu:
K tomuto bodu nebyla diskuse.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 10, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 609/2019

K bodu č. 29
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 – 10, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 610/2019
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K bodu č. 30
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 je úprava ceny vzhledem
k faktickému uložení inženýrské sítě (3 případy), úprava ceny vzhledem k faktickému uložení sítě
a změna oprávněného vzhledem ke změně vlastníka pozemku (1 případ) a úprava ceny vzhledem
k přesnému zaměření geodetem sítě (1 případ).
Průběh projednávání bodu:
K tomuto bodu nebyla diskuse.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 10, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 611/2019

K bodu č. 31
Majetkoprávní operace – zrušení usnesení – služebnosti
Předkládá: Schejbal Jaroslav, Ing., vedoucí odboru majetkové správy
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Důvodem návrhu na zrušení usnesení je žádost společnosti GasNet, s. r. o. (v zastoupení
společnosti GridServices, s. r. o.) o odstoupení od smlouvy o zřízení věcného břemene
reg. č. 5/12/0425, 2003/2012/LI. Z technických důvodů nebyla stavba v původním plánovaném roce
realizována a bude probíhat v několika etapách v závislosti na domluvě se statutárním městem Liberec
v následujících letech. Na tyto plánované rekonstrukce bude vytvořena nová projektová dokumentace.
Zanikl tak důvod pro uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene stavby plynárenského zařízení, ke
které se smluvní strany zavázaly uzavřenou Smlouvou o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene.
Průběh projednávání bodu:
K tomuto bodu nebyla diskuse.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 10, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 612/2019

K bodu č. 32
Majetkoprávní operace – nájemní smlouva na podíl na stavebním pozemku
– U Soudu 367, Liberec 2
Předkládá: Schejbal Jaroslav, Ing., vedoucí odboru majetkové správy
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Stručný obsah předkládaného materiálu:
Předmětem materiálu je schválení nájemní smlouvy na podíl pozemku p. č. 5090/1, k. ú. Liberec,
2
o výměře 56,505 m , který je ve vlastnictví [osobní údaj odstraněn]. Na pozemku stojí budova čp. 367,
ul. U Soudu, Liberec II – Nové Město, která je ve spoluvlastnictví města (podíl 254/1000) a [osobní
údaj odstraněn] (podíl 746/1000). Statutární město Liberec se od r. 2013 soudilo s [osobní údaj
odstraněn] o výši nájemného. Okresní soud v Liberci svým rozsudkem ve věci
č. j. 53 C 422/2013-227 rozhodl, že má město uhradit p. [osobní údaj odstraněn] nájemné obvyklé za
dobu 1. 1. 2012 do 30. 9. 2017 ve výši 111 923 Kč + příslušenství (celkem 143 609 Kč), tento
rozsudek nabyl právní moci dne 15. 5. 2019. Následně zaslal [osobní údaj odstraněn] návrh nájemní
smlouvy, která je přílohou materiálu, za roční nájemné ve výši 24 576 Kč.
Průběh projednávání bodu:
K tomuto bodu nebyla diskuse.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 10, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 613/2019

K bodu č. 33
Záměr výkupu pozemků s budovami – bývalé Oční sanatorium Machnín
Předkládá: Schejbal Jaroslav, Ing., vedoucí odboru majetkové správy
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Jedná se o výkup pozemků včetně budov č. p. 99, 128 a 129 v Machníně – bývalé budovy Očního
sanatoria Machnín. Likvidátor nabízí tyto budovy k odkoupení. V případě jejich odkoupení bude mít
město ve vlastnictví opět celý areál, který může dále využít či jinak zhodnotit.
Průběh projednávání bodu:

Mgr. Šolc
Je to pečlivě popsáno v důvodové zprávě, v přílohách máte i stanovisko pana Mgr. Audyho, který
popsal ten právní stav. Město Liberec se snažilo v roce 2008 napravit chybu privatizace z roku 1999.
Mezitím klíčový akcionář zemřel, padlo to do komplikovaného dědictví, které dodnes není vyřešené.
Celá ta akciová společnost se nachází v insolvenci, správce konkurzní podstaty nás vyzval, jestli si to
nechceme koupit, má tam i jiné zájemce. Město Liberec má přednost, protože má předkupní právo
a mohlo by to za 2 820 000 Kč koupit a docílit scelení toho vlastnictví. Je to pro město výrazně
levnější, než to bylo v roce 2008, kdy se vyjednávalo, že město Liberec by dle té smlouvy muselo
zaplatit rozdíl mezi znaleckým posudkem platným v roce 2008 mínus tu kupní cenu z roku 1999, tam
by nás to vyšlo výrazně dráž. Je třeba také říct, že ten majetek kromě vstupního domku na příjezdu
nemá moc velkou hodnotu, protože samotná Kleinertova vila, která je památkově chráněná, dle mého
názoru, nejsem statik, a budeme to muset nechat posoudit statikem, je už tak zdevastovaná, že je to na
demolici.

Ing. Zámečník
Změníme usnesení „rada města po projednání souhlasí“ celé usnesení téměř zůstává, ale škrtá se
část „za cenu 2 820 000 Kč stanovenou likvidátorem…“ až do slova „Praha“ se to škrtá. A mění se
část ukládací na „ukládá jednat s likvidátorem o kupní ceně a podmínkách smlouvy“. Úkol pro mě
s termínem do 31. 7. 2019.

Hlasování o upraveném návrhu usnesení – pro – 10, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl
přijat.
Rada města přijala usnesení č. 614/2019
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K bodu č. 34
Schválení dodatku k SOD na zajištění PD dohledového videosystému v areálu
U Nisy
Předkládá: Schejbal Jaroslav, Ing., vedoucí odboru majetkové správy
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Radě města je předložen materiál ke schválení časového dodatku ke smlouvě o dílo DS 201801457
na zajištění projektové dokumentace společností Liberecká IS, a. s., Mrštíkova 3, 461 71 Liberec.
Průběh projednávání bodu:
K tomuto bodu nebyla diskuse.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 10, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 615/2019

K bodu č. 35
Schválení výsledku zadávacího řízení "Střední zdravotnická škola Liberec –
oprava střechy, fasády"
Předkládá: Schejbal Jaroslav, Ing., vedoucí odboru majetkové správy
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Lhůta pro podání nabídek na veřejnou zakázku s názvem „Střední zdravotnická škola Liberec
– oprava střechy, fasády" byla stanovena do 24. 5. 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. 376/2019 ze dne 16. 4. 2019, předkládán výsledek
zadávacího řízení ke schválení.
Průběh projednávání bodu:
K tomuto bodu nebyla diskuse.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 10, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 616/2019

K bodu č. 36
Zrušení usnesení č. 490/2019 ze dne 21. 5. 2019
Předkládá: Schejbal Jaroslav, Ing., vedoucí odboru majetkové správy
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Předkládáme Radě města Liberec materiál rušící usnesení Rady města Liberec č. 490/2019
z 21. 5. 2019. Z důvodu urychlení administrativního procesu uzavře smlouvu po dohodě s ředitelkou
školy Základní škola, Liberec, příspěvková organizace.
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Průběh projednávání bodu:

Ing. Schejbal, vedoucí odboru majetkové správy
S ohledem na to, jak je prováděna stavba modernizace objektů na ZŠ nám. Míru, když se
vypisovala veřejná zakázka na zpracování projektové dokumentace, jsme neočekávali tak významné
statické komplikace na objektu. Nebyly ani predikovány v žádné části projektové dokumentace.
Potřeba zapracování těchto problémů do dokumentace vznikla až na základě konzultace se stavebním
úřadem během měsíce února letošního roku, protože požadují zpracovat dokumentaci na změnu stavby
před dokončením. My jsme i v minulosti poptávali jiné firmy, které by se toho účastnily, ale ty na to
nereflektovaly. Proto z hlediska času žádáme o zrušení usnesení, kvůli zadání uzavření dodatku č. 4 ke
smlouvě o dílo. Tento dodatek si uzavře ve své kompetenci paní ředitelka školy, aby to urychlila
a zvládli jsme kolaudaci v daném čase.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 9, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 617/2019

K bodu č. 37 /STAŽENO
Vypsání zadávacího řízení k zajištění úklidových služeb na 10 domech
Předkládá: Schejbal Jaroslav, Ing., vedoucí odboru majetkové správy
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Předkládáme ke schválení upravené zadávací podmínky na nadlimitní veřejnou zakázku s názvem
„Zajištění úklidových služeb na vybraných objektech statutárního města Liberec“ pro vypsání
zadávacího řízení v režimu zákona o zadávání veřejných zakázek. Předmětem veřejné zakázky je
zajištění úklidových služeb na 10 objektech domů s pečovatelskou službou ne období 4 let.
Průběh projednávání bodu:

Ing. Schejbal, vedoucí odboru majetkové správy
My jsme věnovali hodně úsilí zpracování té zadávací dokumentace, na oddělení jsme vzali veškeré
půdorysy, pohledy atd. Spočítali jsme plochy fyzicky z projektových dokumentací, objekty jsme byli
i prohlédnout, abychom v zadání přesně specifikovali rozsah poptávaných služeb. Dělali jsme na tom
řádově dva měsíce. Pak nám to udělil pan tajemník úkolem. Chápu, že bychom rádi zachovali
Komunitní práce Liberec, o. p. s. tzv. na těch úklidech, otázka je, jednali jsme s panem ředitelem, jestli
na to umí kapacitně získat pracovníky. Tehdy údajně na to ani kapacitně neměl. Měl by se vyjádřit,
které objekty bude mít zájem trvale uklízet, a ostatní objekty v souladu s projektovou dokumentací
bych doporučoval vypsat.

Tento bod byl stažen z programu schůze rady města.

K bodu č. 38
Vypsání zadávacího řízení "Česká 617 – stavební úpravy koupelen – D"
Předkládá: Schejbal Jaroslav, Ing., vedoucí odboru majetkové správy
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Stručný obsah předkládaného materiálu:
Předkládáme ke schválení upravené zadávací podmínky na veřejnou zakázku s názvem „Česká 617
– stavební úpravy koupelen – D" pro vypsání zadávacího řízení v režimu zákona o zadávání veřejných
zakázek. Rušíme současně usnesení č. 932/2018 ze dne 28. 8. 2019 z důvodu, že došlo k úpravě
původních zadávacích podmínek.
Průběh projednávání bodu:
K tomuto bodu nebyla diskuse.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 9, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 618/2019

K bodu č. 39 /STAŽENO
Schválení výjimky ze směrnice č. 3RM – realizace optické sítě pro
ZŠ Vrchlického – Sokolovská
Předkládá: Schejbal Jaroslav, Ing., vedoucí odboru majetkové správy
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Radě města Liberec je předložen materiál ke schválení výjimky ze směrnice 3RM Zadávání
veřejných zakázek statutárním městem Liberec k zajištění připojení základních škol Vrchlického
a Sokolovská v Liberci na optickou metropolitní síť. Žádáme radu města o schválení výjimky ze
směrnice k uzavření smluvního vztahu pro instalaci optické sítě do obou škol.
Průběh projednávání bodu:
K tomuto bodu nebyla diskuse.

Tento bod byl stažen z programu schůze rady města.

K bodu č. 40
Schválení výsledku zadávacího řízení MŠ Klubíčko, Jugoslávská 128/1,
Liberec 3 – úprava kotelny
Předkládá: Schejbal Jaroslav, Ing., vedoucí odboru majetkové správy
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Lhůta pro podání nabídek na veřejnou zakázku s názvem "MŠ Klubíčko, Jugoslávská 128/1,
Liberec 3 – úprava kotelny" byla stanovena do 16. 5. 2019. Následně proběhlo posouzení nabídek
a komunikace zadavatele s vybraným zhotovitelem za účelem doložení požadovaných podkladů. Nyní
je Radě města Liberec, v souladu s jejím usnesením č. 377/2019 ze dne 16. 4. 2019, předkládán
výsledek zadávacího řízení ke schválení.
Průběh projednávání bodu:
K tomuto bodu nebyla diskuse.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 9, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 619/2019
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K bodu č. 41
Návrh na poskytnutí odměn ředitelům neškolských příspěvkových organizací
města
Předkládá: Kalous Pavel, Mgr., vedoucí odboru školství a sociálních věcí
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Ředitelé neškolských příspěvkových organizací města v gesci odboru školství a sociálních věcí
pravidelně předkládají svému zřizovateli rozbory činnosti a hospodaření (výroční zprávy) za
předcházející kalendářní rok. Na základě hodnocení dosažených výsledků je nyní předložen návrh na
poskytnutí pravidelných ročních odměn.
Průběh projednávání bodu:
K tomuto bodu nebyla diskuse.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 6, proti – 0, zdržel se – 3, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 620/2019

K bodu č. 42 /STAŽENO
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 2 232 000 Kč. Finanční
prostředky budou využity na pořízení dvou zvukových mixážních pultů. Tato žádost je podána
v návaznosti na usnesení RM č. 280/2019, kterým byla schválena původně předpokládaná výše této
investice 2 100 000 Kč z celkového čerpání ve výši 2 638 000 Kč.
Průběh projednávání bodu:
K tomuto bodu nebyla diskuse.

Tento bod byl stažen z programu schůze rady města.

K bodu č. 43
Aktualizace majetkových příloh ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací
sociálního a zdravotního zaměření
Předkládá: Kalous Pavel, Mgr., vedoucí odboru školství a sociálních věcí
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Majetkové přílohy ke zřizovacím listinám aktualizují seznam majetku svěřeného příspěvkovým
organizacím sociálního a zdravotního zaměření zřizovaným statutárním městem Liberec a jsou
nedílnou součástí zřizovacích listin. Rozsah majetku je shodný s údaji, které příspěvkové organizace
potvrdily v dokladových inventarizacích k datu 31. 12. 2018.
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Průběh projednávání bodu:
K tomuto bodu nebyla diskuse.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 9, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 621/2019

K bodu č. 44
Aktualizace majetkových příloh ke zřizovacím listinám kulturních příspěvkových
organizací
Předkládá: Kalous Pavel, Mgr., vedoucí odboru školství a sociálních věcí
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Majetkové přílohy ke zřizovacím listinám aktualizují seznam majetku svěřeného kulturním
příspěvkovým organizacím zřizovaným statutárním městem Liberec a jsou nedílnou součástí
zřizovacích listin. Rozsah majetku je shodný s údaji, které příspěvkové organizace potvrdily
v dokladových inventarizacích k datu 31. 12. 2018.
Průběh projednávání bodu:
K tomuto bodu nebyla diskuse.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 9, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 622/2019

K bodu č. 45
Aktualizace majetkových příloh ke zřizovacím listinám školských příspěvkových
organizací
Předkládá: Kalous Pavel, Mgr., vedoucí odboru školství a sociálních věcí
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Majetkové přílohy ke zřizovacím listinám aktualizují seznam majetku svěřeného školským
příspěvkovým organizacím zřizovaným statutárním městem Liberec a jsou nedílnou součástí
zřizovacích listin. Rozsah majetku je shodný s údaji, které příspěvkové organizace potvrdily
v dokladových inventarizacích k datu 31. 12. 2018.
Průběh projednávání bodu:
K tomuto bodu nebyla diskuse.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 9, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 623/2019
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K bodu č. 46
Schválení nové zřizovací listiny Centra zdravotní a sociální péče Liberec,
příspěvkové organizace
Předkládá: Kalous Pavel, Mgr., vedoucí odboru školství a sociálních věcí
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Ke schválení orgánům města předkládá odbor školství a sociální péče po projednání s odborem
ekonomiky a odborem kontroly a interního auditu zřizovací listinu Centra zdravotní a sociální péče
Liberec, příspěvkové organizace. Důvodem je žádost ředitelky CZaSP, kdy je potřeba zřizovací listinu
aktualizovat vzhledem ke změnám, které nastaly v metodice Krajského úřadu Libereckého kraje
ohledně vyrovnávací platby pro rok 2019, kdy statutární město Liberec přistoupilo ke krajskému
pověření. Navrhované změny se týkají zejména vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti,
nabývání majetku, vyřazování, prodeje nebo likvidace neupotřebitelného nebo opotřebovaného
drobného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku a poskytování a přijímání darů. Zároveň
dochází ke změně zřizovací listiny vzhledem k aktuálním legislativním změnám.
Průběh projednávání bodu:

PhDr. Langr
Do zastupitelstva půjde materiál upravený podle návrhu pana RNDr. Hrona, to už jsme nestihli.
Je to můj závazek.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 9, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 624/2019

K bodu č. 47
Dotace z rozpočtu SML pro poskytovatele sociálních služeb na rok 2019
Předkládá: Kalous Pavel, Mgr., vedoucí odboru školství a sociálních věcí
Stručný obsah předkládaného materiálu:
V návaznosti na vyhlášení dotačního titulu na financování sociálních služeb v roce 2019
a v souladu s Pravidly pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Liberec na podporu
financování sociálních služeb poskytovaných na území města Liberec předkládá odbor školství
a sociálních věcí Radě a následně Zastupitelstvu města Liberec návrh na přidělení dotace pro
32 poskytovatelů sociálních služeb v celkové výši 5 986 083 Kč.
Průběh projednávání bodu:
K tomuto bodu nebyla diskuse.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 9, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 625/2019
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K bodu č. 48
Poskytnutí peněžitého daru na pořádání odborné konference
Předkládá: Kalous Pavel, Mgr., vedoucí odboru školství a sociálních věcí
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Na základě žádosti Deek, z. s., předkládá odbor školství a sociálních věcí Radě města Liberec
návrh na schválení poskytnutí daru ve výši 10 000 Kč na pořádání třetího ročníku odborné konference
TEDxLiberec. Konference se uskuteční 13. června 2019 v Kulturním centru VRATISLAVICE
101010.
Průběh projednávání bodu:
K tomuto bodu nebyla diskuse.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 7, proti – 0, zdržel se – 2, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 626/2019

K bodu č. 49
Podání žádosti o poskytnutí dotace na pokračující projekt Férové školy
v Liberci II
Předkládá: Kalous Pavel, Mgr., vedoucí odboru školství a sociálních věcí
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Statutární město Liberec prostřednictvím podání žádosti o dotaci na pokračující projekt "Férové
školy v Liberci II" plánuje realizovat specifické cíle a opatření vyplývající z Místního plánu inkluze
města Liberec pro období 2019 až 2021 (dále jen MPI). Záměrem tohoto projektu je pomoci
mateřským a základním školám úspěšně realizovat společné vzdělávání, podpořit děti se speciálními
vzdělávacími potřebami v běžných školách, podpořit dětí ze socioekonomicky znevýhodněného
a kulturně odlišného prostředí (sociálně vyloučené lokality, dále SVL) v hlavním vzdělávacím proudu
MŠ a ZŠ s ohledem na dostupnost dalšího vzdělávání. Pokračující projekt navazuje na aktuálně
realizované projekty města: Vzdělávejme společně děti předškolního věku v Liberci a Férové školy
v Liberci. Realizované projekty a pokračující projekt jsou významnou podporou také investičních
projektů na MŠ a ZŠ, které statutární město realizuje a připravuje, protože v žádostech do IROP jsou
zaznamenávána také hlediska týkající se počtu vzdělávaných dětí se speciálními vzdělávacími
potřebami. Podpora rovných příležitostí je také důležitým hlediskem v případě přiznání dotací na
investiční projekty.
Průběh projednávání bodu:
K tomuto bodu nebyla diskuse.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 9, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 627/2019

K bodu č. 50
Prodloužení nájmů a přidělení bytů ve vlastnictví SML
Předkládá: Kalous Pavel, Mgr., vedoucí odboru školství a sociálních věcí
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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 a bytů pro příjmově
vymezené osoby.
Průběh projednávání bodu:
K tomuto bodu nebyla diskuse.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 9, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 628/2019

K bodu č. 51
Prodloužení nájmů a přidělení bytů v rámci projektu Housing first
Předkládá: Kalous Pavel, Mgr., vedoucí odboru školství a sociálních věcí
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Obsahem materiálu je prodloužení nájmu bytů přidělených v rámci pilotního projektu Housing first
a přidělení bytů ve vlastnictví statutárního města Liberec žadatelům 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 – 9, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 629/2019

K bodu č. 52
Návrh na podání výpovědi z nájmu bytu ve vlastnictví statutárního města Liberec
Předkládá: Kalous Pavel, Mgr., vedoucí odboru školství a sociálních věcí
Stručný obsah předkládaného materiálu:
V souladu s ust. § 2291 Občanského zákoníku je předkládán radě města návrh na ukončení
nájemního vztahu výpovědí bez výpovědní doby s nájemcem, který nezaplatil nájemné a náklady na
služby za dobu více než tří měsíců.
Průběh projednávání bodu:
K tomuto bodu nebyla diskuse.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 9, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 630/2019
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K bodu č. 53
Ukončení nájmu bezbariérového bytu Nad Sokolovnou 616 v Liberci 25
Předkládá: Kalous Pavel, Mgr., vedoucí odboru školství a sociálních věcí
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Nájemkyně městského bezbariérového bytu [osobní údaj odstraněn] v Liberci 25 Nad Sokolovnou
616 uzavřela se SML nájemní smlouvu, podle které byl nájem sjednán na dobu určitou dvou let od
1. 7. 2017 do 30. 6. 2019. V případě, že SML jako pronajímatel nevyzve nájemce k opuštění a předání
bytu do tří měsíců po dni, kdy měla skončit sjednaná nájemní doba, platí, že je nájem sjednán na další
dva roky, počínaje dnem následujícím po dni, ke kterému měla skončit nájemní doba, a to
i opakovaně. Nájemkyně bytu je invalidní a nesvéprávná, její syn a opatrovník vede se SML již od
počátku nájemního vztahu mnoho soudních sporů a poškozuje byt. Dá se předpokládat, že ve věci
v případě ukončení nájmu proběhne soudní spor o vyklizení bytu, proto je nutné, aby ukončení nájmu
schválila rada města.
Průběh projednávání bodu:
K tomuto bodu nebyla diskuse.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 8, proti – 0, zdržel se – 1, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 631/2019

K bodu č. 54
Zápis nového místa poskytovaného vzdělávání ZŠ Kaplického
Předkládá: Kalous Pavel, Mgr., vedoucí odboru školství a sociálních věcí
Stručný obsah předkládaného materiálu:
V souladu s usnesením rady města č. 1285/2018 ze dne 4. 12. 2018 bude v objektu TUL,
Mařanova 650, umístěna waldorfská škola jako odloučené pracoviště ZŠ Kaplického. Nájemné po
dobu smluvního vztahu 10 let bude hrazeno SML. Účinnost od 1. 9. 2019.
Průběh projednávání bodu:
K tomuto bodu nebyla diskuse.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 9, proti – 0, zdržel se – 1, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 632/2019

K bodu č. 54/1 /STAŽENO
Prohlášení o partnerství – nesouhlas
Předkládá: Kalous Pavel, Mgr., vedoucí odboru školství a sociálních věcí
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Soukromá mateřská škola Tygříci, z. s. žádá statutární město Liberec o podpis dokumentu
"Prohlášení o partnerství" v souvislosti se záměrem podání projektu DS Tygříci.
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Průběh projednávání bodu:
K tomuto bodu nebyla diskuse.

Tento bod byl stažen z programu schůze rady města.

K bodu č. 54/2
Založení vzdělávací společnosti – Nadační fond Listem 21
Předkládá: Kalous Pavel, Mgr., vedoucí odboru školství a sociálních věcí
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Za účelem zkvalitnění vzdělávání žáků základních a studentů středních škol a účelného využití
modernějších vyučovacích pomůcek a metod, na základě usnesení RM č. 203/2019, jednal
rezort školství a sociálních věcí se společností IQLANDIA, o. p. s. a Technickým muzeem
Liberec z. s. o záměru založení organizace, která by takovéto školské služby v rámci širší vzdělávací
soustavy poskytovala. Na základě proběhlých jednání je orgánům města předkládán návrh na založení
Nadačního fondu Listem 21 včetně návrhu zakládací listiny.
Průběh projednávání bodu:

Ing. Zámečník
Bude upravena příloha č. 1 podle RNDr. Hrona v čl. 5.8.

RNDr. Hron
Nové znění odstavce 5.8. „Správní rada nadačního fondu vydá statut nadačního fondu, kterým bude
podrobněji stanoven způsob jednání orgánů nadačního fondu a podmínky pro poskytování nadačních
příspěvků. O změně statutu nadačního fondu rozhoduje správní rada.“

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 9, proti – 0, zdržel se – 1, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 633/2019

K bodu č. 54/3
Reakce na dopis od společnosti Interma BYTY, akciová společnost
Předkládá: Audy Jan, Mgr., vedoucí odboru právního a veřejných zakázek
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Statutární město Liberec obdrželo dne 4. června 2019 dopis od právního zástupce společnosti
Interma BYTY, akciová společnost, advokátní kanceláře bnt attorneys-at-law, s. r. o., ve kterém
informuje, že minulý týden podal soudu žalobu, kterou se společnost domáhá nahrazení projevu vůle
města uzavřít darovací smlouvu o převodu svého spoluvlastnického podílu na domech v ul. U Sila
v Liberci.
Průběh projednávání bodu:
K tomuto bodu nebyla diskuse.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 8, proti – 0, zdržel se – 2, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 634/2019
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K bodu č. 55
Schválení projektového záměru "Podzemní kontejnerová stání"
Předkládá: Maturová Michaela, Ing., vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Schválení projektového záměru "Podzemní kontejnerová stání" jehož předmětem je vybudování tří
sad podzemních kontejnerů na tříděný odpad v centru města v rámci městské památkové zóny
v ul. Zámečnická, na nám. Českých bratří a na nám. Sukovo a schválení přípravy projektové žádosti
v rámci Operačního programu Životní prostředí Ministerstva životního prostředí. Možná dotační
podpora z Operačního programu Životní prostředí je max. ve výši 85 % celkových způsobilých výdajů
projektu, tj. předběžně 4 452 tis. Kč. Celkový rozpočet projektu je předběžně 5 285 tis. Kč bez DPH,
tj. 6 395 tis. Kč včetně DPH.
Průběh projednávání bodu:
K tomuto bodu nebyla diskuse.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 9, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 635/2019

K bodu č. 56
Vypsání zadávacího řízení na dodávku stojanů pro cyklistická kola a jejich
instalace
Předkládá: Maturová Michaela, Ing., vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Vypsání ZŘ na dodavatele stojanů pro cyklistická kola, včetně jejich instalace a nezbytných
stavebních úprav. Veřejná zakázka bude zadávána formou otevřeného podlimitního řízení, v rámci
projektu „100 kol pro bikesharing v Liberci“. Tento projekt je spolufinancován Ministerstvem
životního prostředí prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR. Předpokládaná hodnota
veřejné zakázky je stanovena na 939 000 Kč bez DPH.
Průběh projednávání bodu:

Ing. Zámečník
Upravujeme materiál, ve „schvaluje“ č. 2 budou dodány TSML, a. s.

Hlasování o upraveném návrhu usnesení – pro – 8, proti – 0, zdržel se – 2, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 636/2019

K bodu č. 57
Vypsání ZŘ na stavební práce v rámci projektu "Navýšení kapacit MŠ Motýlek"
Předkládá: Maturová Michaela, Ing., vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací
Stručný obsah předkládaného materiálu:
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Vypsání ZŘ na dodavatele stavebních prací v rámci projektu IPRÚ „Navýšení kapacit
MŠ Motýlek“, spolufinancovaného z Evropské Unie. Veřejná zakázka bude zadávána formou
zjednodušeného podlimitního řízení s předpokládanou hodnotou 10 789 000 Kč bez DPH a maximální
hodnotou 12 947 800 Kč bez DPH.
Průběh projednávání bodu:
K tomuto bodu nebyla diskuse.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 10, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 637/2019

K bodu č. 58
Změna smlouvy o poskytnutí dotace k projektu "4 města zachraňují přes
hranice"
Předkládá: Maturová Michaela, Ing., vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Dne 14. 4. 2016 byla uzavřena smlouva o poskytnutí dotace se Saskou rozvojovou bankou, která
financuje projekt "4 města zachraňují přes hranice" ve výši 85 % v rámci Programu spolupráce Česká
republika – Svobodný stát Sasko 2014–2020. Celkové náklady projektu za všechny projektové
kooperační partnery činí 2 754 513,24 EUR. Rozpočet lead partnera projektu je 735 757,63 EUR. Dne
29. 3. 2019 podalo statutární město Liberec (dále jen "město") poskytovateli dotace oznámení
o změně, které zohledňovalo skutečné čerpání rozpočtu v letech 2017–2019. Dne 3. 6. 2019 město
obdrželo změnu smlouvy o poskytnutí dotace.
Průběh projednávání bodu:
K tomuto bodu nebyla diskuse.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 10, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 638/2019

K bodu č. 59
Schválení dodatku č. 2 k SoD na provedení stavebních prací projektu IPRÚ
a OPŽP Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ 5. května I. stupeň
Předkládá: Maturová Michaela, Ing., vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací
Stručný obsah předkládaného materiálu:
V rámci průběhu plnění SoD na provedení stavebních prací projektu IPRÚ „Zvýšení kvality
vzdělávání ZŠ 5. května I. stupeň“, spolufinancovaného z Integrovaného regionálního operačního
programu – Infrastruktura pro vzdělávání – Integrované projekty IPRÚ a Operačního programu
Životního prostředí, došlo k navýšení stavebních prací. Smlouva o dílo byla uzavřena na základě
zadávacího řízení se společností První podještědská stavební, spol. s r. o., se sídlem Hanychovská
832/37, 460 07 Liberec 3, IČ: 47781874 ve výši 49 007 811,80 Kč bez DPH. Dodatek č. 2 zohledňuje
změnové listy č. 1 až 20, které reflektují chyby v projektu a nepředvídatelné skutečnosti vyžadující
navýšení ceny díla o 1 639 971,88 Kč bez DPH, včetně aktualizované přílohy poddodavatelé.
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Průběh projednávání bodu:
K tomuto bodu nebyla diskuse.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 10, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 639/2019

K bodu č. 60
Schválení dodatku č. 3 k SoD na provedení stavebních prací projektu IPRÚ
a OPŽP Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ 5. května I. stupeň
Předkládá: Maturová Michaela, Ing., vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací
Stručný obsah předkládaného materiálu:
V rámci průběhu plnění SoD na provedení stavebních prací projektu IPRÚ „Zvýšení kvality
vzdělávání ZŠ 5. května I. stupeň“, spolufinancovaného z Integrovaného regionálního operačního
programu a Operačního programu Životního prostředí, došlo k navýšení stavebních prací. Smlouva
o dílo byla uzavřena na základě zadávacího řízení se společností První podještědská stavební,
spol. s r. o., se sídlem Hanychovská 832/37, 460 07 Liberec 3, IČ: 47781874 ve výši 49 007 811,80 Kč
bez DPH. Dodatek č. 3 zohledňuje změnový list č. 21, který reflektuje aktuální stav na stavbě, který
umožňuje realizaci prací navyšující cenu díla o 1 699 283,67 Kč bez DPH, se současnou úsporou
v budoucích nákladech na opravu fasády celého objektu.
Průběh projednávání bodu:
K tomuto bodu nebyla diskuse.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 10, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 640/2019

K bodu č. 61
Schválení dodatku č. 2 k SoD na provedení stavebních prací projektu IPRÚ
a OPŽP Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ 5. května II. stupeň
Předkládá: Maturová Michaela, Ing., vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací
Stručný obsah předkládaného materiálu:
V rámci průběhu plnění SoD na provedení stavebních prací projektu IPRÚ „Zvýšení kvality
vzdělávání ZŠ 5. května II. stupeň“, spolufinancovaného z Integrovaného regionálního operačního
programu – Infrastruktura pro vzdělávání – Integrované projekty IPRÚ a Operačního programu
Životního prostředí, došlo k navýšení stavebních prací. Smlouva o dílo byla uzavřena na základě
zadávacího řízení se společností STAVEBNÍ SPOLEČNOST GUTTENBERG s. r. o., se sídlem Na
Pískách 596, 276 01 Mělník, IČ: 27086054 ve výši 30 999 984,97 Kč bez DPH. Dodatek
č. 2 zohledňuje změnové listy č. 1 a 2, které reflektují chyby v projektu a nepředvídatelné skutečnosti
vyžadující navýšení ceny díla o 250 007,75 Kč bez DPH, včetně aktualizované přílohy poddodavatelé.
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Průběh projednávání bodu:
K tomuto bodu nebyla diskuse.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 10, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 641/2019

K bodu č. 62
Schválení dodatku č. 3 k SoD na provedení stavebních prací projektu IPRÚ
a OPŽP Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ 5. května II. stupeň
Předkládá: Maturová Michaela, Ing., vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací
Stručný obsah předkládaného materiálu:
V rámci průběhu plnění SoD na provedení stavebních prací projektu IPRÚ „Zvýšení kvality
vzdělávání ZŠ 5. května II. stupeň“, spolufinancovaného z Integrovaného regionálního operačního
programu a Operačního programu Životního prostředí, došlo k navýšení stavebních prací. Smlouva
o dílo byla uzavřena na základě zadávacího řízení se společností STAVEBNÍ SPOLEČNOST
GUTTENBERG, s. r. o., se sídlem Na Pískách 596, 276 01 Mělník, IČ: 27086054 ve výši
30 999 984,97 Kč bez DPH. Dodatek č. 3 zohledňuje změnové listy č. 3 až 5, které reflektují chyby
v projektu a nepředvídatelné skutečnosti vyžadující navýšení ceny díla o 118 505,61 Kč bez DPH,
včetně aktualizované přílohy poddodavatelé.
Průběh projednávání bodu:
K tomuto bodu nebyla diskuse.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 10, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 642/2019

K bodu č. 63
Návrh výboru pro rozvoj a životní prostředí na přidělení dotací z dílčího "Fondu
rozvojové spolupráce" Dotačního fondu SML pro rok 2019
Předkládá: Maturová Michaela, Ing., vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Předkládaný materiál doporučuje ke schválení návrh výboru pro rozvoj a životní prostředí na
přidělení dotací z dílčího "Fondu rozvojové spolupráce" Dotačního fondu SML na rok 2019 v celkové
výši 578 893 Kč.
Průběh projednávání bodu:
K tomuto bodu nebyla diskuse.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 10, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 643/2019
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K bodu č. 63/1
Schválení dodatku č. 4 k SoD na provedení stavebních prací projektu IPRÚ
a OPŽP Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ 5. května I. stupeň
Předkládá: Maturová Michaela, Ing., vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací
Stručný obsah předkládaného materiálu:
V rámci průběhu plnění SoD na provedení stavebních prací projektu IPRÚ „Zvýšení kvality
vzdělávání ZŠ 5. května I. stupeň“, spolufinancovaného z Integrovaného regionálního operačního
programu a Operačního programu Životního prostředí, došlo k navýšení stavebních prací. Smlouva
o dílo byla uzavřena na základě zadávacího řízení se společností První podještědská stavební,
spol. s r. o., se sídlem Hanychovská 832/37, 460 07 Liberec 3, IČ 47781874 ve výši 49 007 811,80 Kč
bez DPH. Dodatek č. 4 zohledňuje změnové listy č. 22 až 26, které reflektují chyby v projektu
a nepředvídatelné skutečnosti vyžadující navýšení ceny díla o 1 104 608,24 Kč bez DPH, včetně
prodloužení termínu zhotovení díla.
Průběh projednávání bodu:
K tomuto bodu nebyla diskuse.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 10, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 644/2019

K bodu č. 63/2
Podání projektové žádosti "Liberec plánuje chytře a zodpovědně"
Předkládá: Maturová Michaela, Ing., vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Podání projektové žádosti „Liberec plánuje chytře a zodpovědně“ v rámci Výzvy č. 092, Operační
program Zaměstnanost (OPZ). Cílem projektu je podpora dlouhodobého, koordinovaného
a udržitelného rozvoje města prostřednictvím aktualizace stávajících strategických dokumentů,
implementací procesního řízení a nových nástrojů komunikace s občany města Liberce. Rozpočet
projektu je plánován na 8 812 375 Kč (dotační zdroje ve výši 95 %, vlastní zdroje SML ve výši
5 % z celkových způsobilých výdajů).
Průběh projednávání bodu:
K tomuto bodu nebyla diskuse.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 10, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 645/2019

K bodu č. 64
Stav pořízení nového územního plánu
Předkládá: Kolomazník Petr, Ing., vedoucí odboru hlavního architekta
Stručný obsah předkládaného materiálu:
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Materiál obsahuje informace o pokroku v procesu pořízení nového územního plánu, který se udál
od poslední informace v ZM, tj. od 31. 1. 2019. Materiál také obsahuje stanovení dalšího postupu
v procesu pořízení nového územního plánu.
Průběh projednávání bodu:

Ing. Zámečník
Budeme hlasovat o upraveném návrhu usnesení, kde se v bodu č. 2 Navrhované podněty ve třetí
odrážce upravuje místo „v novém územním plánu“ bude „v nově pořizovaném územním plánu“.

Hlasování o upraveném návrhu usnesení – pro – 9, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 646/2019

K bodu č. 65
Schválení zrušení zadávacího řízení a vyhlášení zadávacího řízení na podlimitní
veřejnou zakázku "Dodání zahradních kompostérů II"
Předkládá: Sládková Lucie, Ing., vedoucí odboru ekologie a veřejného prostoru
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Odbor ekologie a veřejného prostoru předkládá radě města ke schválení zrušení zadávacího řízení
na podlimitní veřejnou na akci "Dodání zahradních kompostérů" a schválení zadávacího řízení na
podlimitní veřejnou zakázku na akci "Dodání zahradních kompostérů II".
Průběh projednávání bodu:
K tomuto bodu nebyla diskuse.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 9, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 647/2019

K bodu č. 65/1
Schválení zrušení výběrového řízení a vyhlášení výběrového řízení na veřejnou
zakázku malého rozsahu "Dodání a instalace herních prvků II"
Předkládá: Sládková Lucie, Ing., vedoucí odboru ekologie a veřejného prostoru
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Odbor ekologie a veřejného prostoru předkládá radě města ke schválení zrušení výběrového řízení
na veřejnou zakázku malého rozsahu na akci "Dodání a instalace herních prvků" a schválení
výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na akci "Dodání a instalace herních prvků II."
Průběh projednávání bodu:
K tomuto bodu nebyla diskuse.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 10, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 648/2019
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K bodu č. 65/2
Návrh rozpočtového opatření č. 4E) změny rozpočtu SML na rok 2019
v kompetenci ZM
Předkládá: Sládková Lucie, Ing., vedoucí odboru ekologie a veřejného prostoru
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Tímto rozpočtovým opatřením se zapojuje zůstatek fondu Ekofond z minulých let ve výši
677 068 Kč.
Průběh projednávání bodu:
K tomuto bodu nebyla diskuse.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 10, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 649/2019

K bodu č. 66
Dopravní napojení přes "ul. Nová Pastýřská" v Liberci – hromadná žádost
Předkládá: Novotný David, Bc., vedoucí odboru správy veřejného majetku
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Porada vedení města Liberce dne 14. 11. 2016 souhlasila s projektovým námětem Dopravní
napojení přes „ul. Nová Pastýřská“ v Liberci a uložila vlastníku projektu tj. Bc. Davidu Novotnému,
vedoucímu odboru správy veřejného majetku zpracovat projektový záměr předmětné akce
v ekonomicky optimální variantě s nutným snížením rozpočtu akce oproti původním předpokladům.
Rada města Liberce schválila dne 18. 4. 2017 návrh koncepčního řešení projektu se specifikací etap
a předběžnou kalkulací realizace akce. Dne 30. 4. 2018 byla na podatelnu statutárního města Liberec
přijata žádost o úpravu nového dopravního řešení komunikace Pastýřská a zaústění ul. Voroněžské.
Předmětný materiál navrhuje variantní postupy dalšího řešení.
Průběh projednávání bodu:

Bc. Novotný, vedoucí odboru správy veřejného majetku
Materiál je opakující se materiál z předešlé rady města. Řeší lokalitu samotného Tržního nám.
Současně navrhujeme vyřídit hromadný podnět, který jsme dostali ke stavbě Nové Pastýřské.
Navrhujeme vyřídit, že bychom zpracovali zjednodušenou projektovou studii, která by řešila možné
variantní řešení komunikace Voroněžské. Musím k tomu zdůraznit, že toto řešení, kterého se dožadují
vlastníci bytových objektů, zastoupených panem Ouhrabkou, je to řešení na roky. Nejdříve musí
proběhnout změna územního plánu.

Mgr. Šolc
My jsme se domnívali, že ještě dostaneme nějaký relevantní podklad z rady architektů, kde jsme
byli projednávat tuto záležitost. Rada architektů vyjádřila názor, že by Nová Pastýřská měla být
vedena jako generální oprava ve stávajícím pouličním profilu. Diskusi jsme vedli poměrně dlouho.
Nakonec od nich relevantní zápis nepřišel. Jsme teď před zásadním rozhodnutím, co vlastně chceme
a jak to chceme dělat. Pokud bychom chtěli vyhovět panu Ouhrabkovi, tak bychom museli jet ve
stávajícím profilu. Kdybychom chtěli pokračovat ve stávajícím profilu, nemohou tam být oboustranné
chodníky a cyklostezka.
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Ing. Zámečník
V usnesení „bere na vědomí“ zůstává č. 1, vyškrtáváme č. 2, zůstává č. 3 a 4 – bude upravena
příloha č. 4“, kde upravíme dva stavební objekty. Škrtáme č. 5, necháváme č. 6, schvalovací usnesení
vypouštíme. V ukládací části zůstává č. 2 a 3.

Hlasování o upraveném návrhu usnesení – pro – 9, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 650/2019

K bodu č. 67
Plánovací smlouva – novostavba bytového domu včetně napojení na technickou
a dopravní infrastrukturu, Liliová ulice
Předkládá: Novotný David, Bc., vedoucí odboru správy veřejného majetku
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Odbor správy veřejného majetku obdržel dne 16. 1. 2018 žádost o zajištění plánovací smlouvy
(příloha č. 1) týkající se akce „Novostavba bytového domu včetně napojení na technickou a dopravní
infrastrukturu, zpevněné plochy a oplocení – Liliová ulice, Liberec“. V rámci předmětné stavby dojde
k výměně stávajícího zadláždění za nové, s vyznačením barevného odlišení cyklostezky, zřízení
bezpečnostních prvků pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace (dále jen „OSSPO“) dle
vyhl. č. 398/2009 v místech přechodů, vjezdů, slezů z chodníku, míst pro přecházení, či tam, kde to
vyžaduje charakter stavby, a to zejména za účelem zřízení umělých vodících linií pro OSSPO., osazení
vodících linií a úpravě křižovatky a nároží ulic Bažantí a Liliová a k umístění části přípojek
inženýrských sítí, a to elektřiny, telekomunikací, plynu, vody, kanalizace a ústředního vytápění.
Předmětná stavba a s ní spojené úpravy budou umístěny na pozemcích statutárního města Liberce
p. p. č. 10, p. p. č. 5765/1, p. p. č. 5765/2, p. p. č. 5766/1, p. p. č. 5754 a p. p. č. 5767 k. ú. 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. 651/2019

K bodu č. 68
Vyhodnocení zimní údržby komunikací ve městě Liberci za období 2018/2019
Předkládá: Novotný David, Bc., vedoucí odboru správy veřejného majetku
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Předmětem tohoto materiálu je vyhodnocení zimní údržby na komunikacích v Liberci včetně
statistických dat za zimní období 2018/2019.
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. 652/2019
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K bodu č. 69
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] a p. [osobní údaj odstraněn]. Žádosti splňují podmínky interního
předpisu města Liberce ve věci zřizovaných vyhrazených parkovacích míst pro osoby ZTP.
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. 653/2019

K bodu č. 70
Schválení výsledku VŘ "Oprava zatrubnění Jizerského potoka – Pastýřská,
Tržní náměstí"
Předkládá: Novotný David, Bc., vedoucí odboru správy veřejného majetku
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Předkládaný materiál je podkladem pro schválení výsledku výběrového řízení na zhotovitele stavby
„Oprava zatrubnění Jizerského potoka – Pastýřská, Tržní náměstí“.
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. 654/2019

K bodu č. 71
Podání žádosti o dotaci na akci "Regenerace sídliště Ruprechtice"
Předkládá: Novotný David, Bc., vedoucí odboru správy veřejného majetku
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Státní fond rozvoje bydlení vyhlásil dne 29. dubna 2019 výzvu k podávání žádostí o dotaci nebo
dotaci a úvěr do programu Regenerace veřejných prostranství na sídlištích dle nařízení vlády
č. 390/2017 Sb., ve znění pozdějších předpisů, pro rok 2019. Odbor správy veřejného majetku má
připravenou dokumentaci od roku 2013 na Regeneraci sídliště Ruprechtice, kterou je možné využít na
podání žádosti o dotaci.
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Průběh projednávání bodu:

Bc. Novotný, vedoucí odboru správy veřejného majetku
Toto je druh projektu, který je možné čerpat na SFRB s tím, že tam částečně zasahujeme i do
zeleně a rozšiřujeme kapacitu parkování. Aktuálně bude tento projekt znovu projednán s veřejností
příští týden v pondělí, tak jak říkají podmínky dotace.

Ing. Zámečník
Kdyby to nevyšlo, dáme to do rozpočtu za vlastní na příští rok.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 8, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 655/2019

K bodu č. 72
Schválení výsledku ZŘ – Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci – lokalita
Dr. M. Horákové, úsek U Potůčku – Mostecká
Předkládá: Novotný David, Bc., vedoucí odboru správy veřejného majetku
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Předkládaný materiál je podkladem pro schválení výsledku výběrového řízení na zhotovitele stavby
„Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci – komunikace Dr. Milady Horákové, úsek U Potůčku
– Mostecká“.
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. 656/2019

K bodu č. 73
Změna jízdních řádů MHD s účinností od 1. 7. 2019
Předkládá: Novotný David, Bc., vedoucí odboru správy veřejného majetku
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a. s. (dále jen „DPMLJ“) připravuje změnu
jízdních řádů na letní období a změnu jízdního řádu – prodloužení do zastávky Bauhaus (linka č. 600).
Předkládaný materiál představuje podklad ke schválení této změny jízdních řádu s účinností
od 1. 7. 2019. 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. 657/2019
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K bodu č. 74
Vypsání ZŘ – Oprava části komunikace – ul. U Černého dolu a U Domoviny
Předkládá: Novotný David, Bc., vedoucí odboru správy veřejného majetku
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Odbor správy veřejného majetku předkládá radě města ke schválení vypsání zadávacího řízení na
veřejnou zakázku "Oprava části komunikace – ul. U Černého dolu a U Domoviny" dle Zákona
č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále jen "ZZVZ").
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. 658/2019

K bodu č. 75
Žádost o odpuštění nájmu RASAV – ÚAMK – AUTOMOTOKLUB ŠKODA
Předkládá: Novotný David, Bc., vedoucí odboru správy veřejného majetku
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Předmětem tohoto materiálu je projednání žádosti spolku ÚAMK – AUTOMOTOKLUB ŠKODA
o možnosti odpuštění nájmu při využití Rekreačního a sportovního areálu Vesec na akci 12. kolo
Poháru ČR minikár.
Průběh projednávání bodu:

Mgr. Šolc
Pokračujeme v nějaké historii, kterou jsme tam nastavili a tím, že je to veřejně prospěšná záležitost,
tak bychom to rádi dali za energie. Navrhujeme variantu C. Není tam vstupné a je to pro děti.

Hlasování o návrhu usnesení ve variantě C – pro – 7, proti – 0, zdržel se – 1, návrh byl
přijat.
Rada města přijala usnesení č. 659/2019

K bodu č. 76
Žádost o výjimku z interního předpisu pro zřizování služebností pro
GasNet, s. r. o. (Durychova)
Předkládá: Novotný David, Bc., vedoucí odboru správy veřejného majetku
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Předmětem materiálu je schválení výjimky z interního předpisu pro zřizování služebností pro
společnost GasNet, s. r. o., z důvodu rekonstrukce plynovodních sítí na akci „HAV MS Liberec –
Durychova – HP“ v rámci sdružených oprav komunikací pro rok 2019 vyvolaných statutárním městem
Liberec.
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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. 660/2019

K bodu č. 77
Žádost o výjimku z interního předpisu pro zřizování služebností pro
GasNet, s. r. o. (Klášterní)
Předkládá: Novotný David, Bc., vedoucí odboru správy veřejného majetku
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Předmětem materiálu je schválení výjimky z interního předpisu pro zřizování služebností pro
společnost GasNet, s. r. o., z důvodu rekonstrukce plynovodních sítí na akci „Reko MS Liberec
– Klášterní II“ v rámci sdružených oprav komunikací pro rok 2019 vyvolaných statutárním městem
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. 661/2019

K bodu č. 78
Žádost o výjimku z interního předpisu pro zřizování služebností pro
GasNet, s. r. o. (Votočkova)
Předkládá: Novotný David, Bc., vedoucí odboru správy veřejného majetku
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Předmětem materiálu je schválení výjimky z interního předpisu pro zřizování služebností pro
společnost GasNet, s. r. o., z důvodu rekonstrukce plynovodních sítí na akci „Výměna NTL plynovodu
a přípojek Liberec – Votočkova“ v rámci sdružených oprav komunikací pro rok 2019 vyvolaných
statutárním městem 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. 662/2019
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K bodu č. 79
Obnova VO v souvislosti se stavbami spol. ČEZ Distribuce, a. s. – Hraběcí,
Švermova, Ztracená
Předkládá: Novotný David, Bc., vedoucí odboru správy veřejného majetku
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Předmětem tohoto materiálu je schválení realizace prací na obnově veřejného osvětlení Hraběcí,
Švermova, Ztracená, a jejich provedení v koordinaci s připravovanými stavbami společnosti ČEZ
Distribuce, a. s. V rámci této akce by došlo k přípoloži vedení veřejného osvětlení a montáži
samostatných stožárů veřejného osvětlení náhradou za dožilé stožáry NN v majetku ČEZ.
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. 663/2019

K bodu č. 80
Záměr memoranda o zajištění DO obchodní zóny kolem Globusu
Předkládá: Novotný David, Bc., vedoucí odboru správy veřejného majetku
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Předkládaný materiál představuje záměr na schválení společného projektu dopravní obslužnosti
obchodní zóny sever kolem Globusu v Liberci-Ostašově. Záměr je připraven v podobě memoranda za
spoluúčasti statutárního města Liberec a významných obchodních domů kolem Globusu na
pokračování v dopravní obslužnosti této lokality autobusovou linkou č. 600.
Průběh projednávání bodu:

Mgr. Šolc
Hned avizuji jednu změnu, kterou řeknu i na závěr. Snažil jsem se to popsat do důvodové zprávy.
Hrozilo reálné riziko ukončení linky č. 600, která obsluhuje obchodně průmyslovou zónu. Historie je
zase popsána v důvodové zprávě. Je to jednoduché. Linku kdysi zavedl Globus, když tam stál sám,
zóna kolem vyrostla, nadále to platil sám Globus a oni nebyli schopni se v té zóně domluvit. Globus
nám pak dal výpověď, uzavřel smlouvu s dopravním podnikem jen na pololetí s tím, že by ta linka pak
přestala jezdit. Pan ředitel M. Beránek mě vyzval, abych se ujal jakési mediační role, protože minulé
vedení města toho nebylo schopno. Bylo k tomu několik jednání na radnici a pak jsem vedl ještě
separátní jednání s jednotlivými firmami v té zóně, kdy to využívají nejen zákazníci, ale i jejich
zaměstnanci. Nakonec se to podařilo křehce domluvit a všechny firmy se dohodly na participaci na
financování této linky. Dvě firmy Kika Nábytek, s. r. o. a SIKO KOUPELNY, a. s. se podílet
nebudou. Ale firma Kika v Německu aktuálně fúzuje se spol. Möbelix.cz a ten platí hodně. Ze strany
města je to i příspěvek k moderní autobusové dopravě, která snižuje uhlíkovou stopu. Osobně bych
považoval za velmi problematické, kdyby tato linka skončila. Jsem rád, že se nám to takto podařilo
dohodnout.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 7, proti – 0, zdržel se – 1, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 664/2019
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K bodu č. 81
Smlouva o spolupráci při přípravě a realizaci stavby v ulici Vlnařská
Předkládá: Novotný David, Bc., vedoucí odboru správy veřejného majetku
Stručný obsah předkládaného materiálu:
BV Development Liberec II., s. r. o., se sídlem Rybova 1905/25, 500 09 Hradec Králové,
IČ 27476995, zastoupena Ing. Jiřím Klímou a Daliborem Šebkem, jednateli společnosti a statutárním
městem Liberec, IČO: 00262978, se sídlem nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec 1, z důvodu
budoucí výstavby „Bytový dům Vlnařská, Liberec“ podle projektové dokumentace pro stavební řízení
zpracované projekční firmou Projektový ateliér DAVID, s. r. o., IČO 27277577, se sídlem
Ruprechtická 199, 46014 Liberec 14, musí vybudovat „Zlepšení dopravní situace v lokalitě
ul. Vlnařská“. Společnost BV Development Liberec II., s. r. o., se touto smlouvou zavazuje, že
poskytne statutárnímu městu Liberec částečný příspěvek na celkové náklady na stavby ve výši
1 000 000 Kč včetně DPH, statutární město Liberec se touto smlouvou o spolupráci zavazuje, že zajistí
zpracování úplné projektové dokumentace stavby, vydání pravomocného stavebního povolení
či ohlášení udržovacích prací na kompletní stavbu.
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. 665/2019

K bodu č. 82
Plánovací smlouva – Vlnařská ulice, Liberec
Předkládá: Novotný David, Bc., vedoucí odboru správy veřejného majetku
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Odbor správy veřejného majetku obdržel žádost o vyhotovení plánovací smlouvy, která se týká
stavby „Bytový dům Vlnařská, Liberec“. V rámci předmětné stavby dojde k vybudování nového
chodníku na pozemku investora, přeložkám veřejného osvětlení, ke kompletní opravě a rozšíření ulice
Hašlerova, a k úpravě křižovatky Hašlerova/Sametová vč. navazujících chodníků. K veškerým
zmíněným úpravám dojde na pozemcích p. p. č. 1425/21, k. ú. Rochlice u Liberce a na pozemcích
statutárního města Liberec p. p. č. 1429/89, p. p. č. 1429/260, p. p. č. 1429/264 k. ú. Rochlice
u Liberce.
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. 666/2019

38

K bodu č. 83
Dopravní informační systém v Liberci
Předkládá: Novotný David, Bc., vedoucí odboru správy veřejného majetku
Stručný obsah předkládaného materiálu:
V rámci specifického cíle 2.3. Zlepšení řízení dopravního provozu a zvyšování bezpečnosti
dopravního provozu (zkráceně nazývaného ITS) pravděpodobně Pardubice a někdo další nevyčerpají
alokaci a MD plánuje na konci roku 2019 všechny nevyčerpané peníze dát do další výzvy uveřejněné
v leden/únor 2020. Z tohoto důvodu předmětný materiál specifikuje možný projekt, který by mohl být
podpořen předmětnou výše uvedenou dotací.
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. 667/2019

K bodu č. 84
Hromadná žádost o prodloužení vodovodu do ul. Horská
Předkládá: Novotný David, Bc., vedoucí odboru správy veřejného majetku
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Statuárnímu městu Liberec byla doručena hromadná žádost v níž se žadatelé domáhají stavby
chybějícího vodovodu pro rodinné domy stojící na části komunikace U Obrázku, a to včetně ukončení
stavby vodovodu na stávající komunikaci Horská. Dle sdělení žadatelů dřívější jednotlivé žádosti
nebyly realizovány z důvodu malé kapacity a tlaku ve stávajícím vodovodním řadu ukončeného
v komunikaci Na Výsluní, který by rovněž mohl sloužit jako budoucí připojovací bod požadovaného
vodovodu. Žadatelé rovněž upozorňují na fakt, že v roce 2018 měli nevyhovující zásobování pitnou
vodou, kdy musela část zástavby řešit zásobování vodou pomocí cisteren.
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. 668/2019

K bodu č. 85
Stavebně-technický stav mostních konstrukcí po provedených běžných mostních
prohlídkách v roce 2019
Předkládá: Novotný David, Bc., vedoucí odboru správy veřejného majetku
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Hlavní prohlídky mostních konstrukcí se provádí dle § 8 vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů
č. 104/1997 Sb. a zabezpečuje je jejich vlastník nebo správce. Rozsah způsobu hlavních mostních
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prohlídek je popsán v ČSN 736221 – Prohlídky mostů pozemních komunikací. Předmětný materiál
seznamuje radní města Liberce s celkovým shrnutím výsledků hlavních mostních prohlídek za rok
2019.
Průběh projednávání bodu:
K tomuto bodu nebyla diskuse.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 8, proti – 0, zdržel se – 1, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 669/2019

K bodu č. 86
Vyhlášení programu 5.2 dílčího Fondu kultury a cestovního ruchu Dotačního
fondu SML pro 2. kolo 2019
Předkládá: Žáčková Markéta, Mgr. Bc., vedoucí odboru cestovního ruchu, kultury a sportu
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Předmětem materiálu je schválení vyhlášení programu 5.2 dílčího Fondu kultury a cestovního
ruchu Dotačního fondu SML pro 2. kolo 2019.
Průběh projednávání bodu:
K tomuto bodu nebyla diskuse.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 9, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 670/2019

K bodu č. 87
Schválení výjimky ze směrnice rady č. 3 RM Zadávání veřejných zakázek SML
na kulturní akci "LÉTO NA NÁMĚSTÍ 2019" a uzavření smlouvy o spolupráci
se společností ELSET, s. r. o.
Předkládá: Žáčková Markéta, Mgr. Bc., vedoucí odboru cestovního ruchu, kultury a sportu
Stručný obsah předkládaného materiálu:
V době letních prázdnin se na náměstí Dr. E. Beneše koná akce "LÉTO NA NÁMĚSTÍ 2019",
která měla v loňském roce velký pozitivní ohlas, z tohoto důvodu odbor cestovního ruchu, kultury
a sportu žádá o schválení výjimky a uzavření smlouvy o spolupráci se zhotovitelem.
Průběh projednávání bodu:

Mgr. Bc. Žáčková, vedoucí odboru cestovního ruchu, kultury a sportu
Důležitá věc je ta, že my jako odbor plánujeme jednoznačně, s tímto impulzem jsem přišla já,
revizi všech aktivit, které se tu na náměstí konají. Co se týká např. jarmarku, tak souhlasím s tím, že
není efektivní to, co se tu děje v tom smyslu, že to nemusí být každý rok po stylu Valdštejnských
slavností, byť mají několikanásobně větší rozpočet. Je to příklad dobré praxe, jak se to může dělat.
Revize akcí je pro nás úkol č. 1. Výstup můžeme přednést. Veškeré tyto aktivity se schvalují v rámci
rozpočtu, ale jako máme kulturní plány na každý rok, tak do nich můžeme zahrnout časový horizont
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toho, co chceme každý rok organizovat a vy se k tomu můžete předem vyjádřit. Pakliže bychom měli
zrevidovat celý rok, tak bychom měli počkat po adventu, tzn. do ledna. Revize bude určitě. Můžeme se
domluvit, že to uděláme třeba v říjnu.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 9, proti – 1, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 671/2019

K bodu č. 88
Poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec společnosti
IQLANDIA, o. p. s.
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 společnosti
IQLANDIA, o. p. s. na podporu účasti žáků škol zřizovaných statutárním městem Liberec na
Tematických vzdělávacích modulech v roce 2019 a v lednu 2020.
Průběh projednávání bodu:
K tomuto bodu nebyla diskuse.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 9, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 672/2019

K bodu č. 89
Provoz cyklobusu od 1. 5. 2019 do 29. 9. 2019
Předkládá: Žáčková Markéta, Mgr. Bc., vedoucí odboru cestovního ruchu, kultury a sportu
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Poskytnutí finančního příspěvku ve výši 50 000 Kč a uzavření smlouvy mezi Krajským úřadem
Libereckého kraje a statutárním městem Liberec.
Průběh projednávání bodu:
K tomuto bodu nebyla diskuse.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 9, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 673/2019
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K bodu č. 89/1
Návrh rozpočtového opatření č. 4D) změny rozpočtu SML na rok 2019
v kompetenci zastupitelstva města
Předkládá: Žáčková Markéta, Mgr. Bc., vedoucí odboru cestovního ruchu, kultury a sportu
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Tímto rozpočtovým opatřením se navyšuje sportovní fond celkem o 690 000 Kč
z toho 190 000 Kč kryto zapojením zůstatku Sportovního fondu minulých let do rozpočtu města
a 500 000 Kč kryto rezervou (snížení rezervy odboru ekonomiky).
Průběh projednávání bodu:
K tomuto bodu nebyla diskuse.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 8, proti – 0, zdržel se – 1, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 674/2019

K bodu č. 89/2
Poskytnutí veřejné služby sportovním jednotám, klubům a školám v areálu
Městského stadionu
Předkládá: Žáčková Markéta, Mgr. Bc., vedoucí odboru cestovního ruchu, kultury a sportu
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Na základě schválené koncesní smlouvy v rámci projektu Provozování Městského stadionu Liberec
ze dne 26. 11. 2009 předkládání sportovní komise návrh na poskytnutí veřejné služby sportovním
jednotám, klubům a školám v areálu Městského stadionu Liberec na období července až prosince
2019.
Průběh projednávání bodu:

Mgr. Bc. Žáčková, vedoucí odboru cestovního ruchu, kultury a sportu
To je spojeno s novým výborem pro sport. Je tam velká diskuse nad tématem spravedlivosti či
nespravedlivosti rozdělování hodin. Zítra mám jednání s panem Mgr. Přindou, budu to od něho chtít
vysvětlit.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 10, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 675/2019

K bodu č. 89/3
Vyhlášení programu 6.2 dílčího Sportovního Dotačního fondu SML
pro 2. kolo 2019
Předkládá: Žáčková Markéta, Mgr. Bc., vedoucí odboru cestovního ruchu, kultury a sportu
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Stručný obsah předkládaného materiálu:
Předmětem materiálu je schválení vyhlášení programu 6.2 dílčího Sportovního Dotačního fondu
SML pro 2. kolo 2019.
Průběh projednávání bodu:
K tomuto bodu nebyla diskuse.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 10, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 676/2019

K bodu č. 89/4
Poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec na projekt
Severočeského muzea v Liberci
Předkládá: Žáčková Markéta, Mgr. Bc., vedoucí odboru cestovního ruchu, kultury a sportu
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Poskytnutí dotace ve výši 71 000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi statutárním
městem Liberec a subjektem Severočeské muzeum v Liberci, se sídlem Masarykova 11, 460 01
Liberec 1, IČ 00083232.
Průběh projednávání bodu:
K tomuto bodu nebyla diskuse.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 10, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 677/2019

K bodu č. 89/5
Delegování pravomoci uzavírat smlouvy o výpůjčce uměleckých předmětů za
účelem jejich vystavení v Malé výstavní síni v Liberci
Předkládá: Žáčková Markéta, Mgr. Bc., vedoucí odboru cestovního ruchu, kultury a sportu
Stručný obsah předkládaného materiálu:
V Malé výstavní síni v Liberci proběhne ročně cca 6 výstav, oddělení cestovního ruchu, kultury
a sportu řeší mimo jiné pojištění těchto výstav. Žádáme o schválení smlouvy s ND a delegování
pravomoci uzavírat smlouvy o výpůjčce uměleckých předmětů za účelem jejich vystavení a pojištění.
Průběh projednávání bodu:
K tomuto bodu nebyla diskuse.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 10, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 678/2019
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K bodu č. 90
Schválení přijetí dotace na projekt "Rozšíření varovných, hlásných,
předpovědních a výstražných systémů statutárního města Liberec"
Předkládá: Vavřina Zbyněk, Ing., vedoucí odboru informatiky a řízení procesů
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Předkládaný materiál obsahuje nezbytné kroky pro schválení přijetí dotace z výzvy č. 102 OPŽP
pro projekt "Rozšíření varovných, hlásných, předpovědních a výstražných systémů statutárního města
Liberec“, zpracování podkladů pro zadávací dokumentaci veřejné zakázky a realizaci projektu. RM
usnesením č. 1322/2018 ze dne 4. 12. 2018 schválila podání dotační žádosti. Dotační žádost byla
předložena 18. 12. 2018. Projekt byl zaregistrován pod číslem CZ.05.1.24/0.0/0.0/18_102/0009057
a 12. 4. 2019 doporučen k financování. Ministerstvo životního prostředí vydalo dne 16. 5. 2019 pod
číslem jednacím SFZP 043079/2019 Registraci akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Celková výše
nákladů na přípravu a realizaci projektu je 9 338 187,10 Kč včetně DPH. Celková výše dotace na
přípravu a realizaci projektu je 6 536 730,97 Kč včetně DPH. Spoluúčast statutárního města Liberec je
2 801 456,13 Kč včetně DPH. Tento materiál je současně žádostí o schválení výjimky ze směrnice
rady města č. 03 RM – Zadávání veřejných zakázek – článek 5.12 (Všeobecná výjimka pro radu
města) s účinností od 8. 10. 2018.
Průběh projednávání bodu:
K tomuto bodu nebyla diskuse.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 10, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 679/2019

K bodu č. 91
Dohoda o společném záměru kandidatury na Žitava – Evropské hlavní město
kultury 2025
Předkládá: Mejsnar Jiří, Ing., vedoucí odboru kancelář primátora
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Podpora partnerského města Žitava (Grosse Kreisstadt Zittau) v kandidatuře na Evropské hlavní
město kultury 2025.
Průběh projednávání bodu:
K tomuto bodu nebyla diskuse.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 10, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 680/2019
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K bodu č. 92 /STAŽENO
Jednací řád Zastupitelstva města Liberec
Předkládá: Hron Michal, RNDr., radní, zastupitel
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Důvodem navrženého nového Jednacího řádu (JŘ) Zastupitelstva města Liberec (ZM) je odstranit
nepřesnosti, nevhodné uspořádání a také aktualizovat některá ustanovení v souladu se současným
průběhem jednání ZM.
Průběh projednávání bodu:
K tomuto bodu nebyla diskuse.

Tento bod byl stažen z programu schůze rady města.

K bodu č. 93
Delegace zástupce na valnou hromadu společnosti Autocentrum Nord, a. s.
Předkládá: Šolc Jiří, Mgr., náměstek primátora pro technickou správu města a informační technologie
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Materiál řeší pozvánku na řádnou valnou hromadu společnosti Autocentrum Nord, a. s., která se
bude konat dne 1. 7. 2019 od 13:00 hodin v administrativní budově společnosti FinReal
Liberec, a. s., na adrese České mládeže 594/33, 460 06 Liberec 6, zasedací místnost č. 3.
Průběh projednávání bodu:
K tomuto bodu nebyla diskuse.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 10, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 681/2019

K bodu č. 94
Delegace zástupce na řádnou valnou hromadu společnosti ČSAD Liberec, a. s.
Předkládá: Šolc Jiří, Mgr., náměstek primátora pro technickou správu města a informační technologie
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Materiál řeší pozvánku na řádnou Valnou hromadu společnosti ČSAD Liberec, a. s., která se bude
konat dne 1. 7. 2019 od 12:00 hodin v administrativní budově společnosti FinReal Liberec, a. s., na
adrese České mládeže 594/33, 460 06 Liberec 6, zasedací místnost č. 3.
Průběh projednávání bodu:
K tomuto bodu nebyla diskuse.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 10, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 682/2019
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K bodu č. 95
Delegace zástupce obce na valnou hromadu spol. DPMLJ, a. s.
Předkládá: Zámečník Jaroslav, Ing., CSc., primátor statutárního města Liberec
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Společnost Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a. s., ve které je město
společníkem, zaslala pozvánku na valnou hromadu společnosti, která se koná dne 1. 7. 2019 od
10:00 hodin v sídle společnosti na adrese Mrštíkova 3, Liberec 3. Je navrženo delegovat na tuto valnou
hromadu primátora města Ing. Jaroslava Zámečníka, CSc.
Průběh projednávání bodu:
K tomuto bodu nebyla diskuse.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 10, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 683/2019

K bodu č. 96
Přijetí účelové dotace na rok 2019 z Dotačního fondu Libereckého kraje,
podprogramu Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje
Předkládá: Močárková Lucie, Mgr., pověřena zastupováním funkce vedoucího odboru Kancelář
tajemníka
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Přijetí účelové dotace na rok 2019 z Dotačního fondu Libereckého kraje, podprogramu Podpora
jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje v celkové výši 2 148 800 Kč. Z toho bude
329 400 Kč použito na nákup osobních ochranných prostředků (zásahové oděvy, obuv, rukavice,
kukly), 97 500 Kč na nákup technických prostředků pro čerpání vody, 600 000 Kč na opravu
cisternové automobilové stříkačky JSDH Vratislavice a 21 900 Kč na dovybavení JSDH Karlinky
jednotky předurčené pro ochranu obyvatelstva (elektrocentrála, vybavení nafukovacího stanu),
100 000 Kč na nákup dýchacích přístrojů a termokamer, 1 000 000 Kč na pořízení cisternové
automobilové stříkačky pro JSDH Vesec.
Průběh projednávání bodu:

Ing. Zámečník
Je zde doplnění ukládací části návrhu usnesení pro Ing. Jaroslava Zámečníka, CSc., „předložit
zastupitelstvu města jako informaci“.

Hlasování o upraveném návrhu usnesení – pro – 10, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl
přijat.
Rada města přijala usnesení č. 684/2019
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K bodu č. 97
Revokace usnesení č. 575/2019
Předkládá: Čech Martin, Ing., tajemník Magistrátu města Liberec
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Předkládáme radě města změnu části usnesení č. 575/2019 z 11. schůze rady města dne 4. 6. 2019.
Průběh projednávání bodu:
K tomuto bodu nebyla diskuse.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 10, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 685/2019

K bodu č. 98
Zřízení Osadního výboru v Růžodole I.
Předkládá: Čech Martin, Ing., tajemník Magistrátu města Liberec
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Dne 16. května 2019 byla na podatelnu statutárního města Liberec doručena žádost občanů
Růžodolu I. CJ MML 110003/19 o založení Osadního výboru v Růžodole I. Žádost je doložena
zdůvodněním, proč se občané rozhodli osadní výbor zřídit, dále také seznamem navrhovaných členů
osadního výboru a návrhem na předsedu osadního výboru.
Průběh projednávání bodu:
K tomuto bodu nebyla diskuse.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 10, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 686/2019

K bodu č. 99
Plnění usnesení rady města za měsíc květen roku 2019
Předkládá: Čech Martin, Ing., tajemník Magistrátu města Liberec
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Radě města Liberec je průběžně předkládán přehled o plnění usnesení rady města, tento přehled je
následně předložen na vědomí Zastupitelstvu města Liberec, a to formou informace.
Průběh projednávání bodu:
K tomuto bodu nebyla diskuse.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 10, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 687/2019
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K bodu č. 100
Hodnocení 5. ZM – 30. 5. 2019
Předkládá: Zámečník Jaroslav, Ing., CSc., primátor statutárního města Liberec
Průběh projednávání bodu:
K tomuto bodu nebyla diskuse.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 10, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 688/2019

K bodu č. 101
Organizační zajištění 6. ZM – 27. 6. 2019
Předkládá: Zámečník Jaroslav, Ing., CSc., primátor statutárního města Liberec
Průběh projednávání bodu:

Ing. Zámečník
Body č. 14, 20 a 26 nebudou v programu zastupitelstva.

Hlasování o upraveném návrhu usnesení – pro – 10, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl
přijat.
Rada města přijala usnesení č. 689/2019

K bodu č. 102
Různé
Průběh projednávání bodu:
K tomuto bodu nebyla diskuse.
Primátor ukončil schůzi rady města v 16:30 hod.
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Přílohy:
– Program 12. schůze RM
– Výpis přijatých usnesení

Liberec 20. června 2019

Zapisovatelka:

Iva Pourová v. r.

Za ověřovatele:

Ing. Zbyněk Karban v. r.

PhDr. Mgr. Ivan Langr v. r.

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

Ing. Jiří Ně meček, CSc. v. r.
náměstek primátora
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