Z ÁP I S
ZE 14. SCHŮZE
RADY MĚSTA LIBEREC,
KONANÉ 27. 8. 2019 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 210

Ověřovatelé:

Ing. Zbyněk Karban
Mgr. Jiří Šolc

K bodu č. 1
Zahájení
Pan primátor Ing. Jaroslav Zámečník, CSc., zahájil 14. řádnou schůzi rady města v roce 2019
a konstatoval, že je přítomno 9 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 Mgr. Jiřího Šolce. Pozdější příchod ohlásil pan PhDr. Mgr. Ivan Langr a pan
Lukáš Pohanka. Dřívější odchod ve 12:00 hodin ohlásil pan PhDr. Mgr. Ivan Langr s návratem
a v 13:00 hodin ohlásila odchod paní Petra Břeňová také s návratem.
Návrh na zapisovatele a ověřovatele zápisu byl schválen poměrem: pro – 9, proti – 0, zdržel se – 0.
Pan primátor konstatoval, že nezaznamenal námitky k zápisu ze 4. mimořádné schůze rady města
v roce 2019.
Na program schůze byly na dodatečné zařazení navrženy body č. 27/1, 43/1, 44/1, 46/1, 49/1
a informace 201/1. V režimu na stůl byl předložen bod č. 69/1 – Záměr vstupu do spolku
Ještěd 73, z. s., do spolku Technické muzeum Liberec, z. s. a do společnosti IQLANDIA, o. p. s.
Navržený program byl schválen poměrem: pro – 10, proti – 0, zdržel se – 0.

K bodu č. 2
Návrh rozpočtového opatření č. 6A) změny v rozpočtu SML na rok 2019
v kompetenci zastupitelstva města
Předkládá: Jokl Zdeněk, Ing., vedoucí odboru ekonomiky
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Tímto rozpočtovým opatřením se navyšují celkové příjmy o 3 800 945 Kč. Jedná se o vrácené
finanční prostředky z Ministerstva financí České republiky – neoprávněný odvod za porušení
rozpočtové kázně z minulých let (projekt galerie – lázně) o tuto částku se navyšuje rezerva města.
Zároveň se navyšují výdaje o částku 3 800 945 Kč. Jedná se o navýšení stavebních prací projektu
"Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ 5. května I. stupeň" celkem o částku 6 000 000 Kč. Tento
nepředvídatelný výdaj je hrazen z vrácených finančních prostředků MF ČR ve výši 3 800 945 Kč
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a z rezervy města ve výši 2 199 055 Kč. Rezerva města bude ještě v průběhu roku navýšena o úroky za
neoprávněně zadržované prostředky.
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. 760/2019

K bodu č. 3
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
16. 4. 2019, 21. 5. 2019 a 18. 6. 2019, v ZM byly schváleny dne 25. 4. 2019, 30. 5. 2019 a 27. 6. 2019.
Kupující se přihlásili na základě vyhlášeného výběrového řízení a uhradili na účet města jistiny.
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. 761/2019

K bodu č. 4
Majetkoprávní operace – bezúplatný převod pozemku – k. ú. Horní Hanychov
Předkládá: Schejbal Jaroslav, Ing., vedoucí odboru majetkové správy
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Liberecký kraj – Krajská správa silnic Libereckého kraje, p. o. (KSSLK) navrhla bezúplatný
převod pozemků, na nichž se nachází chodníky ve vlastnictví města – majetkoprávní vypořádání
v rámci probíhajících revizí katastru. Pracovní skupina dne 31. 1. 2019 neměla připomínky
a souhlasila s bezúplatným převodem pozemků. Záměr bezúplatného převodu byl schválen Radou
a Zastupitelstvem města Liberec. Převod pozemků p. č. 473/3, p. č. 473/4, p. č. 762/17, p. č. 762/18
a p. č. 762/21, vše v k. ú. Horní Hanychov byl schválen Radou a Zastupitelstvem města Liberec
25. 4. 2019. Jeden z pozemků p. č. 762/16 byl na žádost KSSLK vyřazen po schválení záměru převodu
z důvodu ohlášení stavby rozšíření silnice. Žádostí z 18. 7. 2019 KSSLK žádá o zpětné zařazení
bezúplatného převodu pozemku p. č. 762/16 na město ke schválení orgánům města, a to z důvodu, že
došlo k jinému stavebnímu řešení komunikace, schváleného odborem dopravy.
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. 762/2019
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K bodu č. 5
Majetkoprávní operace – úplatný převod pozemku od ČR – ÚZSVM
– k. ú. Rochlice u Liberce
Předkládá: Schejbal Jaroslav, Ing., vedoucí odboru majetkové správy
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) nabízí k úplatnému převodu
pozemek p. č. 1579/125, k. ú. Rochlice u Liberce, za cenu 13 850 Kč, bez jakýchkoliv omezujících
podmínek. Jedná se o pozemek, který je v současné době částí sportoviště ZŠ Dobiášova a jeho
odkoupení by zcelilo pozemky města. Komise pro nakládání s majetkem schválila přímý prodej
pozemku do vlastnictví města, v současné době probíhá příprava smlouvy, která bude městu zaslána
k podpisu.
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. 763/2019

K bodu č. 6
Majetkoprávní operace – výkup pozemků – k. ú. Ostašov u Liberce
Předkládá: Schejbal Jaroslav, Ing., vedoucí odboru majetkové správy
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Jedná se o výkup pozemků p. č. 182/6 a p. č. 182/7 v k. ú. Ostašov u Liberce (oddělených
z pozemku p. č. 182/1 dle Geometrického plánu č. 844-110/2018), na které zasahuje část komunikace
v ul. Šrámkova. Majetkoprávní vypořádání je prováděno na základě žádosti s odkazem na revize
katastrálního úřadu.
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. 764/2019

K bodu č. 7
Majetkoprávní operace – směna pozemků – k. ú. Starý Harcov
Předkládá: Schejbal Jaroslav, Ing., vedoucí odboru majetkové správy
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Žádost vlastníka pozemku p. č. 1939, na který zasahuje částí komunikace města, ul. Lukášovská,
o směnu dotčené části pozemku za části pozemků ve vlastnictví města p. č. 1940 a p. č. 1051/1, které
jsou připlocené a jsou součástí zahrady ve vlastnictví žadatele, legalizace stavu. Pracovní skupina dne
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30. 6. 2018 neměla připomínky a souhlasila se záměrem směny pozemků. Záměr směny byl schválen
RM dne 28. 8. 2018 a ZM dne 6. 9. 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. 765/2019

K bodu č. 8
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, nebo dle návrhu
odboru majetkové správy, oddělení majetkové evidence a dispozic.
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. 766/2019

K bodu č. 9
Majetkoprávní operace – záměry prodeje pozemků – část 2
Předkládá: Schejbal Jaroslav, Ing., vedoucí odboru majetkové správy
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Jedná se o záměry prodeje pozemků na základě žádosti občanů.
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. 767/2019
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K bodu č. 10
Majetkoprávní operace – záměr prodeje pozemků – úprava záměrů
– ul. Rubínová
Předkládá: Schejbal Jaroslav, Ing., vedoucí odboru majetkové správy
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Rada města 16. 4. 2019 souhlasila a zastupitelstvo města dne 25. 4. 2019 schválilo záměr prodeje
částí pozemku p. č. 2201/1, k. ú. Rochlice u Liberce, z důvodu sjednocení vlastnictví a legalizace
stavu. Pozemky byly původně určeny k výstavbě komunikace Rubínová v Zeleném údolí. Při výstavbě
rodinných domů však došlo ke změně projektu a části pozemků byly začleněny jako zahrady
k jednotlivým novostavbám. Prodejem současným uživatelům, kteří mají tyto části pozemku
připloceny ke svým nemovitostem, bude kompletně vyřešen prostor již neexistující části komunikace
Rubínová. Pracovní skupina vyjádřila s tímto řešením souhlas. Při geometrickém zaměření bylo
zjištěno, že část pozemku má zaplocenou i další majitel nemovitosti, který dodatečně o svou část
požádal, a dále že výměry jednotlivých pozemků jsou dle geometrického plánu (GP č. 2597-34/2019,
ze dne 23. 7. 2019) značně rozdílné od schváleného předpokladu, a proto jsou předloženy ke schválení
upravené záměry prodeje dle skutečně zaměřeného stavu. Odbor MS prodej 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. 768/2019

K bodu č. 11
Majetkoprávní operace – záměry prodeje pozemků, jejichž součástí je stavba
garáže
Předkládá: Schejbal Jaroslav, Ing., vedoucí odboru majetkové správy
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Jedná se o záměry prodeje celkem 2 pozemků, jejichž součástí je stavba garáže, a to na základě
žádosti občanů.
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. 769/2019

K bodu č. 12
Majetkoprávní operace – záměr směny pozemků, k. ú. Ruprechtice
Předkládá: Schejbal Jaroslav, Ing., vedoucí odboru majetkové správy
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Stručný obsah předkládaného materiálu:
Jedná se o směnu pozemku p. č. 2261/3 o výměře 418 m2 (lesní cesta) v soukromém vlastnictví za
pozemek p. č. 2115/19 o výměře 340 m2 (lesní pozemek) ve vlastnictví města, vše k. ú. Ruprechtice.
Zpracováno na základě žádosti s odkazem na stanovisko Městských lesů Liberec, p. o. (snaha
o získání pozemku p. č. 2261/3 – lesní cesty do majetku SML).
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. 770/2019

K bodu č. 13
Majetkoprávní operace – záměr směny pozemků – k. ú. Rudolfov
Předkládá: Schejbal Jaroslav, Ing., vedoucí odboru majetkové správy
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Vlastník pozemků p. č. 130 a p. č. 131, vše v k. ú. Rudolfov, žádá o vypořádání pozemků pod částí
komunikace ul. U Vleku formou směny, za část pozemku ve vlastnictví města p. č. 56, k. ú. Rudolfov,
jímž by sjednotil pozemky ve svém vlastnictví. Pracovní skupina dne 30. 6. 2019 neměla připomínky
a souhlasila se směnou navržených pozemků ve variantě 2 (SR a SM).
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. 771/2019

K bodu č. 14
Majetkoprávní operace – záměr směny pozemků, k. ú. Krásná Studánka
Předkládá: Schejbal Jaroslav, Ing., vedoucí odboru majetkové správy
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Jedná se o směnu pozemku p. č. 1012/3 o výměře 1526 m2 v soukromém vlastnictví za pozemek
p. č. 1054/4 o výměře 691 m2 ve vlastnictví města, vše k. ú. Krásná Studánka (zázemí přírodního
koupaliště Kačák).
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. 772/2019
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K bodu č. 15
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. 818/1 a pozemek p. č. 818/18 vše v k. ú. Růžodol I a zřízení věcného práva na těchto
pozemcích po dobu 10 let. Jedná se o pozemky tvořící 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. 773/2019

K bodu č. 16
Majetkoprávní operace – záměr nabytí nemovitosti od ČR – ÚZSVM
– k. ú. Rochlice u Liberce
Předkládá: Schejbal Jaroslav, Ing., vedoucí odboru majetkové správy
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) nabízí k bezúplatnému převodu
pozemek p. č. 20 v k. ú. Rochlice u Liberce. Dle vyjádření odboru správy veřejného majetku se jedná
o pozemek pod komunikací, který není evidován v pasportu komunikací statutárního města Liberec
(dále jen SML), protože komunikace postavená na tomto pozemku není ve vlastnictví SML a je
obslužná pro domy v soukromém vlastnictví. Ostatní pozemky uvedené v žádosti řeší Úřad městského
obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou.
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. 774/2019

K bodu č. 17
Majetkoprávní operace – záměr nabytí nemovitosti od ČR – ÚZSVM
– k. ú. Růžodol I
Předkládá: Schejbal Jaroslav, Ing., vedoucí odboru majetkové správy
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Stručný obsah předkládaného materiálu:
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) nabízí k bezúplatnému převodu
pozemky p. č. 1400/51, p. č. 1400/52 a p. č. 1400/53 vše v k. ú. Růžodol I. Dle vyjádření odboru
správy veřejného majetku jsou na těchto pozemcích vedeny v pasportu místních komunikací chodníky
ve vlastnictví statutárního města Liberec (dále jen SML). Vzhledem k tomu, že od 1. 3. 2016 vstoupila
v platnost novela zákona o majetku České republiky, podléhá převod ještě schválení ministerstva
financí.
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. 775/2019

K bodu č. 18
Majetkoprávní operace – záměr nabytí nemovitosti od ČR – ÚZSVM
– k. ú. Ruprechtice
Předkládá: Schejbal Jaroslav, Ing., vedoucí odboru majetkové správy
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) nabízí k bezúplatnému převodu
pozemky p. č. 1913/1 a p. č. 1915/2 vše v k. ú. Ruprechtice. Dle vyjádření odboru správy veřejného
majetku jsou pozemky zařazeny do pasportu komunikací jako místní komunikace (součást ul. Horská)
ve vlastnictví statutárního města Liberec (dále jen SML). Vzhledem k tomu, že od 1. 3. 2016 vstoupila
v platnost novela zákona o majetku České republiky, podléhá převod ještě schválení ministerstva
financí.
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. 776/2019

K bodu č. 19
Majetkoprávní operace – záměr nabytí pozemků formou daru – k. ú. Nové
Pavlovice
Předkládá: Schejbal Jaroslav, Ing., vedoucí odboru majetkové správy
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Nabytí pozemků p. č. 605/10 a 605/11 v k. ú. Nové Pavlovice formou daru na základě žádosti
vlastníka. Jedná se o pozemky, které jsou součástí dětského hřiště v ul. Libušina. Sousední pozemky
jsou v majetku SML.
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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. 777/2019

K bodu č. 20
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. 778/2019

K bodu č. 21
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 (7 případů), faktické uložení sítě (3 případy) a změna
oprávněného z věcného břemene (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. 779/2019

K bodu č. 22
Majetkoprávní operace – zrušení usnesení – služebnosti
Předkládá: Schejbal Jaroslav, Ing., vedoucí odboru majetkové správy
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Důvodem návrhu na zrušení usnesení je odkup pozemku p. č. 5145/2, k. ú. Liberec do vlastnictví
ČEZ Distribuce, a. s., stávající kabely VN a NN na p. p. č. 5945 zůstávají ve staré, stávající trase,
proto není třeba zřizovat věcné břemeno.
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Průběh projednávání bodu:
K tomuto bodu nebyla diskuse.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 11, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 780/2019

K bodu č. 23
Majetkoprávní operace – pronájem nebytových prostor – garáží
Předkládá: Schejbal Jaroslav, Ing., vedoucí odboru majetkové správy
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Jedná se o projednání žádostí o pronájem garážového stání č. 43 o výměře 18 m2 na adrese ul. Nad
Sokolovnou 616, Liberec 25 a garáže č. 310 o výměře 17 m2, která je součástí pozemku p. č. 4932/5,
k. ú. Liberec, ul. Jungmannova 457, Liberec 2. Nájemné by činilo v prvním případě 3 600 Kč + DPH
ročně a ve druhém případě 17 000 Kč + DPH ročně.
Průběh projednávání bodu:
K tomuto bodu nebyla diskuse.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 11, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 781/2019

K bodu č. 24
Zřízení služebnosti na pozemcích Povodí Labe, s. p. – optická síť
Předkládá: Schejbal Jaroslav, Ing., vedoucí odboru majetkové správy
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Při investiční výstavbě SML bude v rámci stavební akce „Připojení sportovního areálu U Nisy,
Liberec na metropolitní optickou síť“ uložena na částech pozemků p. č. 6157/2 a p. č. 6160/6,
k. ú. Liberec, které jsou ve vlastnictví Povodí Labe, státního podniku, stavba optické sítě. Z tohoto
důvodu je na základě požadavku vlastníka dotčených pozemků, kterým je Povodí Labe, státní podnik,
nutné zřízení služebnosti inženýrské sítě ve prospěch pozemku p. č. 5248/3, k. ú. Liberec, jehož
vlastníkem je v současné době statutární město Liberec, za cenu 9 100 Kč.
Průběh projednávání bodu:
K tomuto bodu nebyla diskuse.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 11, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 782/2019

K bodu č. 25
Majetkoprávní operace – změna usnesení – záměr prodeje pozemku
Předkládá: Schejbal Jaroslav, Ing., vedoucí odboru majetkové správy
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Stručný obsah předkládaného materiálu:
Jedná se o záměr prodeje pozemku na základě žádosti. Žadatelka žádá o prodej části pozemku
p. č. 2249/1, k. ú. Vesec u Liberce, z důvodu sjednocení vlastnictví a rozšíření zahrady. Na základě
vyjádření pracovní skupiny a projednání s žadatelkou byla žádost upravena na menší část tak, aby byl
zajištěn přístup na pozemek p. č. 2235, k. ú. Vesec u Liberce. Geometrickým plánem GP
č. 2429-39/2019, ze dne 19. 6. 2019 byl oddělen pozemek p. č. 2249/4, k. ú. Vesec u Liberce. Byla
upřesněna výměra pozemku, a z toho důvodu je předložen ke schválení upravený záměr prodeje.
Odbor MS doporučuje prodej pozemku.
Průběh projednávání bodu:
K tomuto bodu nebyla diskuse.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 11, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 783/2019

K bodu č. 26
Majetkoprávní operace – záměr směny pozemků, k. ú. Krásná Studánka
– ul. Hejnická
Předkládá: Schejbal Jaroslav, Ing., vedoucí odboru majetkové správy
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Jedná se o směnu části pozemku st. p. č. 126 v soukromém vlastnictví o výměře cca 5 m2 za část
pozemku st. p. č. 393 ve vlastnictví města o výměře cca 3 m2, vše k. ú. Krásná Studánka, a to na
základě žádosti.
Průběh projednávání bodu:
K tomuto bodu nebyla diskuse.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 11, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 784/2019

K bodu č. 27
Směna pozemků s Libereckým krajem – výstavba heliportu
Předkládá: Schejbal Jaroslav, Ing., vedoucí odboru majetkové správy
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Potřeba výstavby heliportu na letišti Liberec, který by umožňoval přistávání vrtulníků i v nočních
hodinách se řeší již od roku 2010. Současně navrhovaná směna pozemků by umožnila výstavbu
mobilního heliportu, kterou by financoval Liberecký kraj (dále LK). Rada města dne 16. 7. 2019 usn.
č. 725/2019 schválila záměr této směny. Převod pozemků na letišti Liberec na LK umožní výstavbu
heliportu a převod pozemku ve Františkově bude legalizovat zahrádkářskou kolonii, která se rozšířila
o tento pozemek.
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Průběh projednávání bodu:
K tomuto bodu nebyla diskuse.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 11, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 785/2019

K bodu č. 27/1
Schválení dodatku č. 2 ke smlouvě na modernizaci topení a vzduchotechniky
Divadla F. X. Šaldy
Předkládá: Schejbal Jaroslav, Ing., vedoucí odboru majetkové správy
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Stavební práce na objektu Divadla F. X. Šaldy Liberec provádí generální zhotovitel, firma
WARMNIS, spol. s r. o. V průběhu provádění prací byly řešeny neshody mezi projektovou
dokumentací a skutečným stavem v objektu. Na ten se přicházelo po odkrývání konstrukcí. Některé
změny oproti projektu jsou vyvolány statickými omezeními objektu a požární bezpečností.
Předkládáme radě města ke schválení dodatek číslo 2, jehož podpisem dojde k narovnání
nesrovnalostí.
Průběh projednávání bodu:

Ing. Schejbal, vedoucí odboru majetkové správy
Zde je předkládán materiál týkající se rekonstrukce vzduchotechnického zařízení v Divadle
F. X. Šaldy v Liberci. Je to časový dodatek, protože tam došlo k nějakým komplikacím. A dále cenový
dodatek. Potřebovali jsme vyřešit kompletně novou požární signalizaci EPS a některá vodovodní
potrubí, což je především cena toho dodatku. Dochází tedy celkově k navýšení v tomto dodatku
o 8,69 % ceny zakázky, tudíž máme novou hodnotu zakázky cca 21 060 000 Kč.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 11, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 786/2019

K bodu č. 28
Schválení časového dodatku ke smlouvě na akci "ZŠ Liberec, Na Výběžku
– úprava vnějšího pláště objektu"
Předkládá: Schejbal Jaroslav, Ing., vedoucí odboru majetkové správy
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Dne 21. 5. 2019 bylo usnesením č. 488/2019 schváleno uzavření smlouvy se společností L&P
stavební, s. r. o., IČ: 63906236, na realizaci úprav vnějšího pláště objektu staré budovy
ZŠ Na Výběžku. Předmětem činnosti je zajistit odvlhčení objektu, opravu fasády objektu, opravu
okenních výplní a doplnění vyhřívání dešťových svodů a žlabů. Během provádění prací došlo
v některých částech fasády k odbourání větší vrstvy omítek, tyto vrstvy je možné nahrazovat postupně
vždy až po řádném vyschnutí vrstev aplikovaných v předešlém kroku. Z tohoto důvodu dáváme ke
schválení prodloužení dílčího termínu plnění.
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Průběh projednávání bodu:
K tomuto bodu nebyla diskuse.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 11, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 787/2019

K bodu č. 29
Schválení dodatku ke smlouvě na optimalizace využití prostorů v objektu
ZŠ Sokolovská
Předkládá: Schejbal Jaroslav, Ing., vedoucí odboru majetkové správy
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Dne 7. 5. 2019 bylo usnesením č. 431/2019 schváleno uzavření smlouvy na optimalizaci využití
prostorů v objektu školy ZŠ Sokolovská, II. etapa. V průběhu prací byly odkrývány konstrukce
objektu a jednotlivé instalace, což odhalilo nesoulad projektu se skutečností. Projekt vycházel
z výkresů z doby výstavby objektu uloženými v archivu. Nesoulady jsou sepsány ve změnovém listu.
Předkládáme návrh dodatku se změnovým listem ke schválení.
Průběh projednávání bodu:
K tomuto bodu nebyla diskuse.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 11, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 788/2019

K bodu č. 30
Jmenování členů hodnotící komise
Předkládá: Schejbal Jaroslav, Ing., vedoucí odboru majetkové správy
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Předkládaný materiál je podkladem pro jmenování členů hodnotící komise v rámci nadlimitní
veřejné zakázky "Projekční práce na rekonstrukci a stavební úpravy Městského plaveckého bazénu
v Liberci".
Průběh projednávání bodu:
K tomuto bodu nebyla diskuse.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 11, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 789/2019
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K bodu č. 31
Rezignace na funkci člena správní rady Komunitních prací Liberec, o. p. s.
a jmenování nového člena
Předkládá: Kalous Pavel, Mgr., vedoucí odboru školství a sociálních věcí
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Z důvodu rezignace na funkci člena správní rady Komunitních prací Liberec, o. p. s. předkládá
odbor školství a sociálních věcí Radě města Liberec návrh na jmenování člena nového. Návrh na
jmenování nového člena vychází z politických dohod klubů zastoupených v zastupitelstvu města.
Kluby koaliční obsazují svými zástupci správní radu, opoziční pak radu dozorčí.
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. 790/2019

K bodu č. 32
Odstoupení a jmenování členů komise pro občanské obřady a záležitosti
a poskytnutí peněžitého daru
Předkládá: Kalous Pavel, Mgr., vedoucí odboru školství a sociálních věcí
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Odbor školství a sociálních věcí předkládá radě města návrh předsedkyně komise pro občanské
obřady a záležitosti na odvolání Zdenky Drobníkové na vlastní žádost z funkce členky komise pro
občanské obřady a záležitosti, a poskytnutí peněžitého daru za její aktivní činnost pro statutární město
Liberec při zajišťování občanských obřadů a návštěv jubilantů. Současně navrhuje na uvolněné místo
jmenovat paní Janu Kürthyovou, která se jmenováním souhlasí. Návrh podává předsedkyně komise,
paní Irena Jirásková.
Průběh projednávání bodu:
K tomuto bodu nebyla diskuse.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 11, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 791/2019

K bodu č. 33
Pověření člena Zastupitelstva města Liberec užívat při občanských obřadech
závěsný odznak
Předkládá: Kalous Pavel, Mgr., vedoucí odboru školství a sociálních věcí
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Stručný obsah předkládaného materiálu:
Odbor školství a sociálních věcí předkládá radě města žádost o pověření užívat závěsný odznak pro
zastupitele Mgr. Jana Marka při obřadech vítání občánků, slavnostního ukončení studia a oceňování
dárců krve.
Průběh projednávání bodu:
K tomuto bodu nebyla diskuse.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 11, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 792/2019

K bodu č. 34
Změna platu ředitelky MŠ Klíček
Předkládá: Kalous Pavel, Mgr., vedoucí odboru školství a sociálních věcí
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Podle započitatelné praxe vzniká ředitelce MŠ Klíček nárok na 1) postup do vyššího platového
stupně, a to s účinností platového výměru od 1. srpna 2019. 2) Ředitelka nebude od nového školního
roku vykonávat přímou týdenní vyučovací povinnost ve speciální třídě, tudíž ztrácí nárok na pobírání
zvláštního příplatku, a to s účinností platového výměru od 1. září 2019.
Průběh projednávání bodu:
K tomuto bodu nebyla diskuse.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 11, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 793/2019

K bodu č. 35
Volební řád pro volby do školských rad – technická novela
Předkládá: Kalous Pavel, Mgr., vedoucí odboru školství a sociálních věcí
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Oddělení školství provedlo formální úpravy Volebního řádu pro volby do školských rad základních
škol a základní umělecké školy, které zřizuje SML. Volební řád bude účinný od 1. září 2019.
Průběh projednávání bodu:

RNDr. Hron
Navrhuji úpravu ve volebním řádu v čl. 11 odst. 3, a to za slovo „jestliže u náhradníka nenastal
některý z důvodů…“.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 11, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 794/2019
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K bodu č. 36
Souhlas s účastí mateřských škol v projektu v rámci programu OP VVV
Předkládá: Kalous Pavel, Mgr., vedoucí odboru školství a sociálních věcí
Stručný obsah předkládaného materiálu:
V souladu se zřizovací listinou žádají ředitelky jedenácti mateřských škol zřizovaných SML
o souhlas se zapojením do projektu „Naše školička je pilná jako včelička“ v rámci Operačního
programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Cílem projektu, jehož budou školy partnerem bez finančního
příspěvku, je především podpora rozvoje digitálních kompetencí pedagogických pracovníků.
Průběh projednávání bodu:
K tomuto bodu nebyla diskuse.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 11, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 795/2019

K bodu č. 37
Poskytnutí individuální dotace Národní radě osob se zdravotním postižením
ČR, z. s.
Předkládá: Kalous Pavel, Mgr., vedoucí odboru školství a sociálních věcí
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Národní rada osob se zdravotním postižením ČR podala žádost o neinvestiční individuální
účelovou dotaci z rozpočtu SML na registrovanou sociální službu Odborné sociální poradenství.
Dotace je účelově vázána na úhradu provozních nákladů s dobou čerpání od 1. 1. 2019 do
31. 12. 2019.
Průběh projednávání bodu:
K tomuto bodu nebyla diskuse.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 5, proti – 1, zdržel se – 5, návrh nebyl přijat.

K bodu č. 38
Poskytnutí dotace organizaci MAJÁK, o. p. s. a uzavření veřejnoprávní smlouvy
Předkládá: Kalous Pavel, Mgr., vedoucí odboru školství a sociálních věcí
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Na základě žádosti výkonného ředitele o. p. s. MAJÁK předkládá odbor školství a sociálních věcí
Radě města Liberec návrh na schválení poskytnutí dotace ve výši 49 000 Kč na částečnou úhradu
osobních nákladů lektorů projektu "Primární prevence na ZŠ v Liberci" s dobou čerpání od 1. 9. 2019
do 31. 12. 2019.
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Průběh projednávání bodu:
K tomuto bodu nebyla diskuse.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 8, proti – 0, zdržel se – 3, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 796/2019

K bodu č. 39
Poskytnutí daru Mgr. Ivě Klímové na akci "Radost z miminka"
Předkládá: Kalous Pavel, Mgr., vedoucí odboru školství a sociálních věcí
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Na základě žádosti Mgr. Ivy Klímové předkládá odbor školství a sociálních věcí Radě města
Liberec návrh na schválení poskytnutí daru ve výši 5 000 Kč na akci „Radost z miminka“. Tato akce
se bude konat 21. září 2019 v Krajské vědecké knihovně v Liberci. Jedná se o půldenní festival určený
zejména těhotným ženám, jejich partnerům a rodičům malých dětí.
Průběh projednávání bodu:
K tomuto bodu nebyla diskuse.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 4, proti – 0, zdržel se – 7, návrh nebyl přijat.

K bodu č. 40
Poskytnutí daru neziskové organizaci Comunités, z. s.
Předkládá: Kalous Pavel, Mgr., vedoucí odboru školství a sociálních věcí
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Na základě žádosti předsedkyně neziskové organizace Comunités, z. s., předkládá odbor školství
a sociálních věcí Radě města Liberec návrh na schválení poskytnutí daru ve výši 7 900 Kč na realizaci
kurzu romského jazyka.
Průběh projednávání bodu:
K tomuto bodu nebyla diskuse.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 4, proti – 0, zdržel se – 7, návrh nebyl přijat.

K bodu č. 41
Poskytnutí daru Regionální organizaci zdravotně postižených Sever Liberec, z. s.
Předkládá: Kalous Pavel, Mgr., vedoucí odboru školství a sociálních věcí
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Stručný obsah předkládaného materiálu:
Na základě žádosti předsedkyně Regionální organizace zdravotně postižených Sever
Liberec, z. s., předkládá odbor školství a sociálních věcí Radě města Liberec návrh na schválení
poskytnutí daru ve výši 10 000 Kč na částečnou úhradu nájemného v roce 2019.
Průběh projednávání bodu:
K tomuto bodu nebyla diskuse.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 10, proti – 0, zdržel se – 1, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 797/2019

K bodu č. 42
Rekonstrukce objektu URAN – revokace části usnesení č. 583/2019
Předkládá: Maturová Michaela, Ing., vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací
Stručný obsah předkládaného materiálu:
V rámci přípravy projektu rekonstrukce objektu Uran byla vyhlášena veřejná zakázka formou
souběžného zpracování architektonického návrhu výběrové řízení na zakázku malého rozsahu na
služby v uzavřené výzvě, kdy lhůta pro podání nabídek končí 11. 9. 2019 a následuje část hodnocení.
Z důvodu nemožnosti přítomnosti několika členů schválené hodnotící komise na hodnocení je nyní
radě města předkládán k projednání nový návrh členů hodnotící komise.
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. 798/2019

K bodu č. 43
Vypsání zadávacího řízení na zpracování Plánu udržitelné městské mobility
2021–2030
Předkládá: Maturová Michaela, Ing., vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Vypsání veřejné zakázky na služby zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení
s předpokládanou hodnotou 4 380 000 Kč bez DPH na zpracování Plánu udržitelné městské mobility,
koncepčního dokumentu na roky 2021–2030. Zpracování dokumentu je podmínkou pro čerpání
evropských dotací v oblasti dopravy pro rok 2021.
Průběh projednávání bodu:

Ing. Maturová, vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací
Jedná se o koncepční dokument pro rok 2021–2030, který je nezbytný pro čerpání prostředků
z oblasti dopravy.
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Mgr. Židek
U bodovací stupnice ke kritériu Metodika provádění díla navrhujeme konkrétně změnu hodnocení
na 25, 50, 75, 90 a 100 bodů.

Ing. Zámečník
V materiálu tedy upravíme přílohu č. 1.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 9, proti – 0, zdržel se – 2, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 799/2019

K bodu č. 43/1
Výroční zpráva 2018 – Projekt statutární město Liberec – Zdravé město
Předkládá: Maturová Michaela, Ing., vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Materiál předkládá radě města Liberec návrh na schválení Výroční zprávy 2018 – Projekt statutární
město Liberec – Zdravé město.
Průběh projednávání bodu:
K tomuto bodu nebyla diskuse.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 11, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 800/2019

K bodu č. 44
Vyloučení účastníka ZŘ na stavbu k projektu MŠ Motýlek
Předkládá: Maturová Michaela, Ing., vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Vyloučení účastníka ZŘ na dodavatele stavebních prací v rámci projektu IPRÚ „Navýšení kapacit
MŠ Motýlek“, spolufinancovaného z Evropské unie. Hodnotící komise doporučila zadavateli
vyloučení účastníka INVEST, s. r. o., se sídlem: Pod Skalkou 779/7, 466 01 Jablonec nad Nisou,
IČ 27263568.
Průběh projednávání bodu:
K tomuto bodu nebyla diskuse.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 11, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 801/2019
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K bodu č. 44/1
Vyhodnocení ZŘ na stavbu MŠ Motýlek
Předkládá: Maturová Michaela, Ing., vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Vyhodnocení ZŘ na dodavatele stavebních prací v rámci projektu IPRÚ „Navýšení kapacit
MŠ Motýlek“, spolufinancovaného z Evropské unie. Hodnotící komise doporučila zadavateli
ekonomicky nejvýhodnější nabídku, kterou podal účastník čekro CZ, s. r. o. s nabídkovou cenou
10 419 235,17 Kč bez DPH.
Průběh projednávání bodu:
K tomuto bodu nebyla diskuse.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 10, proti – 0, zdržel se – 1, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 802/2019

K bodu č. 45
Schválení dodatku č. 2 k SoD na stavbu ZŠ Broumovská
Předkládá: Maturová Michaela, Ing., vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací
Stručný obsah předkládaného materiálu:
V rámci průběhu plnění SoD na provedení stavebních prací projektů „5.1a Rekonstrukce a stavební
úpravy ZŠ Broumovská v Liberci – energetické úspory“ a „5.1b Rekonstrukce a stavební úpravy
ZŠ Broumovská v Liberci – energetické úspory“ spolufinancovaných z OPŽP, došlo k navýšení
stavebních prací. SoD byla uzavřena na oba projekty se společností Pozemní stavitelství, s. r. o. ve
výši 17 426 971 Kč bez DPH, dodatek č. 1 navyšoval cenu díla o 161 810,83 Kč bez DPH. Dodatek
č. 2 zohledňuje změnový list č. 2, který navyšuje cenu díla o 282 207,85 Kč bez DPH.
Průběh projednávání bodu:
K tomuto bodu nebyla diskuse.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 11, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 803/2019

K bodu č. 46
Schválení dodatku č. 10 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 IROP a OPŽP 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
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49 007 811,80 Kč bez DPH. Dodatek č. 10 zohledňuje změnové listy č. 49 až 55, které reflektují
chyby v projektu a nepředvídatelné skutečnosti vyžadující navýšení ceny díla o 679 349,62 bez DPH.
Průběh projednávání bodu:
K tomuto bodu nebyla diskuse.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 11, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 804/2019

K bodu č. 46/1
Schválení dodatku č. 11 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 IROP a OPŽP 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. 11 zohledňuje změnový list č. 56, který reflektuje požadavek
investora vyžadující navýšení ceny díla o 548 260,29 Kč bez DPH.
Průběh projednávání bodu:
K tomuto bodu nebyla diskuse.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 11, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 805/2019

K bodu č. 47
Schválení účasti na projektu Celostátní sčítání dopravy v roce 2020
Předkládá: Kolomazník Petr, Ing., vedoucí odboru územního plánování
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Schválení účasti statutárního města Liberec na projektu "Celostátní sčítání dopravy na dálniční
a silniční síti ČR v roce 2020", které proběhne na území města Liberec na vybraných úsecích místních
komunikací a bude zajištěno statutárním městem Liberec na vlastní náklady v šesti daných sčítacích
dnech v období od května do října 2020, vždy po čtyřech hodinách, pomocí najatých sčítačů.
Průběh projednávání bodu:

Mgr. Šolc
Možná jste zaznamenali v tisku, je to takové módní téma, že se nás ptají, jestli nebudeme uzavírat
některé části města pro automobilovou dopravu, jestli nebudeme zpoplatňovat nějakým mýtným
systémem. Jsou to většinou dotazy celostátních redaktorů, kteří se nemají možnost zeptat jinde než
v Praze. Ta dopravní problematika je velmi složitá. Kdybychom se pokusili uzavřít některou část
města, tak si musíme uvědomit, že vždy musíme mít legislativně pro lidi připravenu jinou variantu,
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kudy se do té lokality dostanou. Tzn., město našeho typu, které nemá tolik štěstí jako Hradec Králové,
který si zboural hradby a má Gočárův okruh, my jsme uzavřeni v kotlině, tak pro nás ty věci většinou
možné nejsou. O to víc je pro nás aktuální záležitost stavby toho malého městského okruhu, který
zahájíme Novou Pastýřkou. Zejména je pak třeba tlačit na KÚLK s tzv. Novou Žitavskou, bez ní ani ta
Nová Pastýřská nepomůže, abychom odklonili tranzitní dopravu od soudu, od radnice, tím pádem
zklidnili to užší centrum města, aby se nestalo průjezdným a aby tu končila opravdu jen ta doprava,
která tu být musí. K tomu nám pomůže i toto sčítání. Ještě bych pak ocenil práci těch sčítačů. Děláme
to starou metodou. Jestli se budeme účastnit tohoto sčítání, musíme si uvědomit, že ti lidé tam budou
sedět v exhalacích a budou dělat čárky jako „za krále Klacka“, ale tak je to zkrátka navrženo.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 10, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 806/2019

K bodu č. 48
Rozdělení 96. změny územního plánu města Liberec na změnu 96.A a 96.B
Předkládá: Kolomazník Petr, Ing., vedoucí odboru územního plánování
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Zastupitelstvo města Liberec svým usnesením č. 103/2017 schválilo návrh k pořízení 96. změny
územního plánu města Liberec. Usnesením č. 76/2018 schválilo zastupitelstvo pořízení 96. změny
územního plánu města Liberec zrychleným postupem. Pořizovatel následně v souladu s § 55a
zpracoval obsah 96. změny. Změna 96. se týkala komplexního prověření možnosti změny funkčního
využití ploch pracovních aktivit – drobná výroba, sklady, živnostenské provozovny, stavebnictví (dále
jen "VD") na plochy průmyslové výroby (dále jen "VP") ve všech katastrálních územích města
Liberec. Obsahovala 31 na sobě nezávislých ploch. Vzhledem k tomu, že k této změně uplatnil krajský
úřad jako dotčený orgán chránící veřejné zájmy na základě zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování
vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na
životní prostředí) požadavek na zpracování vyhodnocení vlivů na životní prostředí, doporučuje
pořizovatel rozdělení 96. změny územního plánu města Liberec na změnu 96.A a 96.B. Změna 96.A
bude obsahovat plochy 96/29, 96/14, 96/17, na které krajský úřad požadavek na zpracování
vyhodnocení vlivů na životní prostředí nepožaduje, jelikož již prověřeny byly. Změna 96.B bude
obsahovat plochy, na které je požadavek na zpracování vyhodnocení vlivů na životní prostředí
uplatněn.
Průběh projednávání bodu:

Ing. Kolomazník, vedoucí odboru územního plánování
Tato změna se týká prověření stávajících ploch v územním plánu vedených jako drobná výroba,
která by šla změnit jako výroba průmyslová. Při pořizování této změny z hlediska posuzování vlivu na
životní prostředí je přistoupeno k návrhu, aby se plochy, u kterých není problém z hlediska tohoto
posouzení, pořizovaly dál. Ty, které mají problém, delší proces, tzn., že ta změna nemusí projít, tak
aby se daly do druhé změny, a ta změna v dalším bodu je navržena k ukončení. Důvodem je to, že jsou
pozemky nebo plochy, které nemají problém z hlediska procesu té změny, a naopak které je nutno lépe
prověřit a dodělat tam nějaké posouzení, ty navrhujeme, že budou dál pořizovány v rámci nového
územního plánu a tato změna bude ukončena. Z toho důvodu je navrženo to rozdělení.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 10, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 807/2019
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K bodu č. 49
Ukončení pořizování 96.B změny územního plánu města Liberec
Předkládá: Kolomazník Petr, Ing., vedoucí odboru územního plánování
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Zastupitelstvo města Liberec svým usnesením č. 103/2017 schválilo návrh k pořízení 96. změny
územního plánu města Liberec. Usnesením č. 76/2018 schválilo zastupitelstvo pořízení 96. změny
územního plánu města Liberec zrychleným postupem. Pořizovatel následně v souladu s § 55a
zpracoval obsah 96. změny. Změna 96. se týkala komplexního prověření možnosti změny funkčního
využití ploch pracovních aktivit – drobná výroba, sklady, živnostenské provozovny, stavebnictví (dále
jen "VD") na plochy průmyslové výroby (dále jen "VP") ve všech katastrálních územích města
Liberec. Obsahovala 31 na sobě nezávislých ploch. Vzhledem k tomu, že k této změně uplatnil krajský
úřad jako dotčený orgán chránící veřejné zájmy na základě zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování
vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na
životní prostředí) požadavek na zpracování vyhodnocení vlivů na životní prostředí, byla 96. změna
územního plánu města Liberec rozdělena na změnu 96.A a 96.B. Změna 96.A obsahuje plochy, pro
které požadavek na zpracování vyhodnocení vlivů na životní prostředí není požadován. Změna 96.B
obsahuje plochy, na které je požadavek na zpracování vyhodnocení vlivů na životní prostředí uplatněn.
Vyhodnocení vlivů na životní prostředí je časově náročné a termín vydání změny 96.B by
pravděpodobně byl pozdější než termín vydání nového územního plánu.
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. 808/2019

K bodu č. 49/1
Dopravní napojení přes: “ Nová Pastýřská“ – architektonická koncepční studie
Předkládá: Janďourek Jiří, Ing. arch. Ing., vedoucí odboru kancelář architekta města
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Dne 18. 6. 2019 pověřila RM Bc. Davida Novotného na základě předložených podkladů k zadání
zpracování projektové dokumentace pro propojení Nová Pastýřská ve stupni DUR, dle předložených
etap. 1 až 3 pro etapu 1. Na začátku července 2019 pověřil primátor města Liberce Ing., Jaroslav
Zámečník, CSc., odbor KAM úkolem zpracovat architektonicko-koncepční studii na ulici Nová
Pastýřská. Tato nová městská ulice se má stát kvalitní městskou třídou, zahrnující bezpečně všechny
druhy dopravy, včetně pěší, cyklo, hromadné i individuální, doplněné stromořadím, poskytujícím stín
a přispívajícím k lepšímu klimatu, životnímu prostředí daného místa a města Liberec.
Průběh projednávání bodu:

Ing. Zámečník
Navrhujeme upravit návrh usnesení tak, že odstraníme u textu 2. a 3. etapy závorky.

Hlasování o upraveném návrhu usnesení – pro – 10, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl
přijat.
Rada města přijala usnesení č. 809/2019
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K bodu č. 50
Schválení výsledku zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku "Dodání
zahradních kompostérů II"
Předkládá: Sládková Lucie, Ing., vedoucí odboru ekologie a veřejného prostoru
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Předkládaný materiál je podkladem pro schválení výsledku zadávacího řízení na podlimitní
veřejnou zakázku "Dodání zahradních kompostérů 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. 810/2019

K bodu č. 51
Zajištění opravy cestní sítě v parku u ulice Riegrova po přívalovém dešti
Předkládá: Sládková Lucie, Ing., vedoucí odboru ekologie a veřejného prostoru
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Předkládaný materiál je podkladem pro schválení výběru zhotovitele na akci "Oprava cestní sítě
v parku u ulice Riegrova". Prostřednictvím vybrané společnosti bude zajištěna oprava cestní sítě
včetně opravy a vyčištění odvodňovacích prvků cest.
Průběh projednávání bodu:

Mgr. Šolc
Tam je zhotovitel, který k naší spokojenosti tam tu cestní síť vytvořil. Samozřejmě na přívalový
déšť to nikdy nemůže být připraveno, to by ta cesta musela být z betonu, což ale nechceme.
Kdybychom to neopravili, docházelo by k vyplavování dalších vrstev. Opravit to tedy chceme a jeví se
nám jako nejjednodušší, a ve finále asi i nejefektivnější, aby to zase udělal ten zhotovitel a dál nám
trvala záruka. Jinak se to tu snažíme táhnout přes pojistnou událost.

Mgr. Židek
Jen lehká připomínka, kdyby příště byla možná fotodokumentace, děkuji.

Mgr. Šolc
Ano, omlouvám se, to samozřejmě možné je.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 11, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 811/2019
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K bodu č. 52
Zajištění opravy herního prvku "Loď" v parku Prokopa Holého
Předkládá: Sládková Lucie, Ing., vedoucí odboru ekologie a veřejného prostoru
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Předkládaný materiál je podkladem pro schválení výběru zhotovitele na opravu herního prvku
"Loď" v parku Prokopa Holého.
Průběh projednávání bodu:

Mgr. Šolc
Obdobný příběh. Je bohužel legislativou dáno, že pokud chceme provozovat dětská hřiště, tak to
musíme mít certifikované. Když si pořídíte něco obdobného na zahradu, budete to mít desetkrát
levnější, než když se to pořizuje do veřejného prostoru. Tím pádem to musí i opravovat firmy, které
k tomu mají patřičná oprávnění. Opět se nám jevilo nejjednodušší obrátit se na toho dodavatele, aby si
to opravil, protože provozem dochází ke zničení. Jinak je to asi nejpopulárnější hřiště, které v Liberci
máme, a proto je ta lodička už opotřebovaná. Věříme, že po té úpravě bude zase dlouhé roky fungovat.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 11, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 812/2019

K bodu č. 53 /STAŽENO
Žádost o zvláštní užívání části pozemku p. p. č. 3110, k. ú. Liberec
Předkládá: Sládková Lucie, Ing., vedoucí odboru ekologie a veřejného prostoru
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Předmětem materiálu je žádost o zvláštní užívání části pozemku p. p. č. 3110, k. ú. Liberec.
Průběh projednávání bodu:
K tomuto bodu nebyla diskuse.

Tento bod byl stažen z programu schůze rady města.

K bodu č. 54
Odstranění škod na veřejné zeleni způsobených suchem a přetrvávající
kůrovcovou kalamitou
Předkládá: Sládková Lucie, Ing., vedoucí odboru ekologie a veřejného prostoru
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Materiál pojednává o odstranění škod způsobených extrémními klimatickými podmínkami
a kůrovcovou kalamitou, které navýšily finanční náklady na kácení dřevin nad rámec běžné údržby
veřejné zeleně na pozemcích města Liberce
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Průběh projednávání bodu:

Ing. Sládková, vedoucí odboru ekologie a veřejného prostoru
Jak mnozí z vás víte, nejen léto bylo suché a tím pádem nám schly dřeviny ve velkém, tzn.,
odumíraly jehličnaté, ale i listnaté a na jehličnanech nám neustále řádí kůrovec. Je dobře, že tu máme
i pana ředitele Městských lesů Liberec, protože má obdobnou situaci na městských pozemcích,
městských lesích. Žádám o částku 700 tis. Kč, která by nám měla vyrovnat ztrátu, která nám teď
naskočila tím, že kácíme v období vegetace, což jsme v minulých letech nedělali. Káceli jsme pouze
v období vegetačního klidu. Finance budeme potřebovat asi i nadále, proto jsem tam vypíchla jednu
věc, že v příštích letech budu do rozpočtu přímo nárokovat finance dopředu na likvidaci této kalamity,
která určitě, si myslím, bude v příštích letech pokračovat.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 10, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 813/2019

K bodu č. 55
Schválení dodatku č. 1 dohody o užívání pozemku, která byla uzavřena mezi
Městskými lesy Liberec, p. o. a SAJ, a. s. na základě schválení Radou města
Liberec, usnesením č. 911/2014 ze dne 16. 9. 2014
Předkládá: Sládková Lucie, Ing., vedoucí odboru ekologie a veřejného prostoru
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Příspěvková organizace Městské lesy Liberec žádá zřizovatele o schválení uzavření dodatku
č. 1 dohody o užívání pozemků (dále jen dodatek) se společností TMR Ještěd, a. s. Na základě nových
skutečností, tj. změny výčtu částí užívaných pozemků a jejich výměr, je nutné, aby došlo k aktualizaci
platné stávající dohody o užívání pozemků. Dalším důvodem je změna uživatele, kterým se stala
společnost TMR Ještěd, a. s.
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. 814/2019

K bodu č. 56
Plánovací smlouva – bytový soubor BD Vesec
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 soubor BD Vesec“. Plánovaná stavba představuje vybudování nových bytových
jednotek. V rámci předmětné stavby dojde k rozšíření stávajících komunikací, vybudování nového
chodníku, parkovacích míst, veřejného osvětlení, dešťové kanalizace, vodovodního řadu a realizaci
sadových úprav. Veškeré předmětné úpravy se budou realizovat na pozemku investora
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p. p. č. 1357/13, k. ú. Vesec u Liberce a pozemcích statutárního města Liberec p. p. č. 12,
p. p. č. 1355/2, p. p. č. 1357/21, p. p. č. 1357/48, k. ú. Vesec 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. 815/2019

K bodu č. 57
Dodatek č. 2 k rámcové smlouvě o financování projektu "Rozvoj ITS v Liberci
– zavedení silniční meteorologie"
Předkládá: Novotný David, Bc., vedoucí odboru správy veřejného majetku
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Předkládaný materiál se týká schválení dodatku č. 2 k rámcové smlouvě o financování projektu
(dále jen „dodatek“), a to v souvislosti s dotačním projektem „Rozvoj ITS v Liberci – zavedení
silniční meteorologie“ spolufinancovaným z Operačního programu Doprava.
Průběh projednávání bodu:
K tomuto bodu nebyla diskuse.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 10, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 816/2019

K bodu č. 58
Dodatek č. 1 ke smlouvě o finanční spolupráci ve veřejné linkové osobní dopravě
pro rok 2019
Předkládá: Novotný David, Bc., vedoucí odboru správy veřejného majetku
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Dne 7. ledna 2019 byla mezi statutárním městem Liberec, se sídlem Liberec 1, nám. Dr. E. Beneše
1/1, 460 59, IČO: 00262978, zastoupené Ing. Jaroslavem Zámečníkem, CSc., primátorem (dále jen
„město“) a Libereckým krajem, se sídlem Liberec 2, U Jezu 642/2a, 461 80, IČO: 70891508,
zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem (dále jen „kraj“), uzavřena smlouva o finanční spolupráci ve
veřejné linkové osobní dopravě pro rok 2019, č. 4/18/0289. V návaznosti na předmětnou smlouvu je
nyní překládán Radě města Liberec dodatek č. 1, kdy předmětem zmíněného dodatku je snížení
finančního příspěvku Kraje o částku 732 996 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. 817/2019
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K bodu č. 59
Změna jízdních řádů MHD s účinností od 1. 9. 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 v návaznosti na konec letních prázdnin, kdy se provoz MHD vrací do
předprázdninového režimu. Současně je předmětem tohoto materiálu i schválení změn na dílčích
spojích u vybraných linek, zejména pak stojí za zmínku posun časů u linky č. 16 v návaznosti na
žádost KORID LK a starosty Kryštofova Údolí.
Průběh projednávání bodu:

Bc. Novotný, vedoucí odboru správy veřejného majetku
Jedná se o návrat jízdních řádů do pracovního režimu se zahájením školního roku s tím, že tam
jsou aktuálně zohledněny i probíhající uzavírkové trasy autobusů. Velký problém byl na
ul. Londýnské, kdy se nevědělo do minulého pátku, jestli zhotovitel Ještědská stavební společnost,
spol. s r. o. tam umožní průjezd autobusů do ul. Norské a nakonec se to podařilo. Podaří se to pustit
v původním naplánovaném termínu a je tam už bezpečně zohledněno, že je ukončena oprava
tramvajové trati na lince č. 2, 3 do Lidových sadů.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 10, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 818/2019

K bodu č. 60
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 [osobní údaj odstraněn] v ul. [osobní údaj odstraněn], [osobní údaj odstraněn] v ul. [osobní
údaj odstraněn], [osobní údaj odstraněn] v ul. [osobní údaj odstraněn] a [osobní údaj odstraněn]
v ul. [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 – 10, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 819/2019

K bodu č. 61
Schválení uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení služebnosti na letišti
v Liberci
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Předkládá: Novotný David, Bc., vedoucí odboru správy veřejného majetku
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Předmětem tohoto materiálu je schválení budoucího závazku města na strpění věcného břemene
v podobě inženýrských sítí na pozemcích statutárního města Liberec pro potřeby provozu heliportu na
libereckém letišti.
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. 820/2019

K bodu č. 62
Výjimka ze směrnice rady č. 3RM na zřízení nového kontejnerového stání
v ul. Stará
Předkládá: Novotný David, Bc., vedoucí odboru správy veřejného majetku
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Předmětem tohoto materiálu je schválení udělení výjimky ze směrnice rady č. 3RM Zadávání
veřejných zakázek statutárním městem Liberec (dále jen „směrnice“) na zřízení nového
kontejnerového stání v ul. Stará v Machníně.
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. 821/2019

K bodu č. 63
Veřejné osvětlení, světelně signalizační zařízení ve statutárním městě Liberec
Předkládá: Novotný David, Bc., vedoucí odboru správy veřejného majetku
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Předmětný materiál reaguje na plánované ukončení smlouvy o poskytování služeb, nájmu
veřejného a speciálního osvětlení a světelně signalizačního zařízení a úpravě dalších práv a povinností
se společnosti Eltodo-Citelum, s. r. o., nyní Eltodo Osvětlení, s. r. o. k jejímuž termínovému ukončení
dojde na konci měsíce července 2021. V materiálu je zhodnocen stávající stav souboru majetku tvořící
veřejné osvětlení, světelně signalizační zařízení a telematické systémy a to včetně návrhu možného
řešení.
Průběh projednávání bodu:
K tomuto bodu nebyla diskuse.
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Hlasování o návrhu usnesení – pro – 8, proti – 1, zdržel se – 1, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 822/2019

K bodu č. 64
Zpráva o činnosti areálu Městského stadionu za 1. pololetí 2019
Předkládá: Žáčková Markéta, Mgr. Bc., vedoucí odboru cestovního ruchu, kultury a sportu
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Plnění koncesní smlouvy v rámci projektu Provozování Městského stadionu Liberec – Zpráva
o činnosti areálu za 1. pololetí 2019 (1. 1. 2019 – 30. 6. 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. 823/2019

K bodu č. 65
Návrh rozpočtového opatření č. 6B) změny rozpočtu na rok 2019 v kompetenci
ZM
Předkládá: Žáčková Markéta, Mgr. Bc., vedoucí odboru cestovního ruchu, kultury a sportu
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Tímto rozpočtovým opatřením se navyšuje rozpočet OSKS o 300 000 Kč kryto rezervou (snížení
rezervy odboru ekonomiky).
Průběh projednávání bodu:

Ing. Zámečník
Doplníme důvodovou zprávu do zastupitelstva včetně provozně-ekonomické analýzy městského
plaveckého bazénu, a to na základě požadavků pracovní skupiny.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 9, proti – 0, zdržel se – 1, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 824/2019

K bodu č. 66
Uzavření smlouvy o poskytování reklamních mediálních služeb se společností
HyperCube, a. s.
Předkládá: Žáčková Markéta, Mgr. Bc., vedoucí odboru cestovního ruchu, kultury a sportu
30

Stručný obsah předkládaného materiálu:
Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu má zájem spolupracovat se společností
HyperCube, a. s. na propagaci libereckých atraktivit. Z toho důvodu předkládá smlouvu o poskytování
reklamních mediálních služeb.
Průběh projednávání bodu:
K tomuto bodu nebyla diskuse.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 0, proti – 10, zdržel se – 0, návrh nebyl přijat.

K bodu č. 67
Žádost o prominutí povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně
a vyměřeného penále v souvislosti s akcí Dějepis na živo – Bitva u Liberce 1757
Předkládá: Žáčková Markéta, Mgr. Bc., vedoucí odboru cestovního ruchu, kultury a sportu
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Příjemce dotace – společnost ARCHA 13, o. p. s. porušil rozpočtovou kázeň tím, že nesplnil
smluvní ujednání článku III. odst. 1 veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu
statutárního města Liberec č. DS201800505 ze dne 10. 4. 2018 tím, že nezajistil čerpání předem
poskytnuté dotace do 30. 4. 2018. Finanční prostředky používal až po tomto datu, tj. v květnu 2018.
Vzhledem k této skutečnosti odbor ekonomiky MML vypracoval platební výměr na odvod za porušení
rozpočtové kázně a platební výměr na dílčí penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové
kázně. Tyto dokumenty byly doručeny do datové schránky společnosti ARCHA 13, o. p. s. dne
4. 7. 2019. Společnost ARCHA 13, o. p. s. dne 8. 7. 2019 zažádala o prominutí povinnosti odvodu za
porušení rozpočtové kázně a vyměřeného penále.
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. 825/2019

K bodu č. 68
Participativní rozpočet – pravidla a harmonogram
Předkládá: Mejsnar Jiří, Ing., vedoucí odboru kancelář primátora
Stručný obsah předkládaného materiálu:
V rámci procesu zapojování veřejnosti při participativním rozpočtu jsou pravidla projednávána v co
nejširším kruhu. Na základě toho budou pravidla projednána v radě města, v zastupitelstvu města,
v příslušných komisích i výborech, dále s osadními výbory.
Průběh projednávání bodu:

Ing. Mejsnar, vedoucí odboru kancelář primátora
Dáváme k odsouhlasení radě města pravidla a harmonogram pro participativní rozpočet, který by
měl být schválen následně v zastupitelstvu. Na začátek vám představujeme i logo a název pro
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participativní rozpočet. Projekt se jmenuje „Tvoříme Liberec“. Základní pravidla toho participativního
rozpočtu jsou taková, že to musí být realizováno na pozemcích města. Projekt musí být realizovatelný,
návrh podává občan s trvalým pobytem v Liberci a musí mít dva garanty. Pro hodnocení projektu bude
vytvořena skupina, které se bude účastnit ještě KAM a zejména odbor paní Ing. Sládkové, kde by
měly být vyhodnoceny projekty z hlediska realizovatelnosti, a projekty, které tato skupina posoudí
jako realizovatelné, by měly být veřejností vybrány na základě hlasování. Pro tento projekt byl
vytvořen webový portál, kde bude hlasování atd. Na základě záměru, který byl schválen, je pro
participativní rozpočet schváleno 5 mil. Kč, z čehož 1 mil. Kč bude pro tzv. malé projekty od
40 nebo 50 tis. Kč do 150 tis. Kč a 4 mil. Kč na velké projekty od 150 tis. Kč do 1 mil. Kč. Fyzická
realizace by měla proběhnout v příštím roce, zahájení vlastního procesu participativního rozpočtu se
předpokládá po schválení zastupitelstvem, tedy na začátku září. Hlasování proběhne cca od konce září
do konce října a následně by mělo být vyhodnocení na přelomu roku a výběr projektů veřejností.
Realizace bude v průběhu příštího roku. Hlasovat může kdokoliv, jedno telefonní číslo je jeden hlas.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 10, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 826/2019

K bodu č. 69
Změna v personálním obsazení komise pro veřejné zakázky
Předkládá: Zámečník Jaroslav, Ing., CSc., primátor statutárního města Liberec
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Materiál předkládá RM rezignaci člena komise RNDr. Michala Hrona a následné jmenování
nového člena komise pana Ondřeje Makary.
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. 827/2019

K bodu č. 69/1
Záměr vstupu do spolku Ještěd 73, z. s., do spolku Technické muzeum Liberec,
z. s. a do společnosti IQLANDIA, o. p. s.
Předkládá: Zámečník Jaroslav, Ing., CSc., primátor statutárního města Liberec
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Vstup statutárního města Liberec do spolku Ještěd 73, z. s., do spolku Technické muzeum Liberec,
z. s. a do společnosti IQLANDIA, o. p. s. jejichž cílem je spolupráce všech zainteresovaných na
společné práci pro rozvoj města.
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Průběh projednávání bodu:

Ing. Zámečník
Měníme usnesení, přečtu to celé. Rada města po projednání „souhlasí se záměrem podílet se na
činnosti spolku Ještěd 73, z. s., IČ: 226 06 378, se sídlem Horní Hanychov 153, 460 08 Liberec,
zadruhé se záměrem podílet se na činnosti spolku Technické muzeum Liberec- z.s., IČ: 02826615, se
sídlem Vrchlického 238/24, Liberec XIII – Nové Pavlovice, 460 01 Liberec, zatřetí se záměrem
podílet se na činnosti společnosti IQLANDIA, o. p. s, IČ: 25444565, se sídlem Nitranská 410/10,
Liberec III-Jeřáb, 460 07 Liberec“, dále „ukládá zpracovat a předložit návrh forem spolupráce radě
města ke schválení“. Úkol pro paní Mgr. Bc. Žáčkovou k 31. 10. 2019. Kdo je pro takto upravené
usnesení? Kdo je proti? Kdo se zdržel?

Hlasování o upraveném návrhu usnesení – pro – 7, proti – 0, zdržel se – 3, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 828/2019

K bodu č. 70
Schválení přijetí dotace a spolufinancování vlastního podílu statutárního města
Liberec na projektu pořízení cisternové automobilové stříkačky pro JSDH Vesec
Předkládá: Šťastná Lucie, Mgr., pověřena zastupováním výkonu funkce vedoucího odboru kancelář
tajemníka
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Obec má podle zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně v samostatné působnosti za povinnost
udržovat akceschopnost jednotek sboru dobrovolných hasičů obce. Dotace je určena na pořízení nové
cisternové automobilové stříkačky pro JSDH Vesec. Pořizovací cena vozidla je 6 896 395 Kč včetně
DPH, výše státní dotace je 2 500 000 Kč. 1 000 000 Kč pokryje krajská dotace. Podíl města hrazený
z městského rozpočtu činí 3 396 395 Kč. Schválení přijetí dotace a zajištění financování vlastního
podílu je požadováno poskytovatelem 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. 829/2019

K bodu č. 71
Plnění usnesení rady města za měsíce červen a červenec 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.
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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. 830/2019

K bodu č. 72
Hodnocení 6. ZM – 27. 6. 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. 831/2019

K bodu č. 73
Organizační zajištění 7. ZM – 5. 9. 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. 832/2019

K bodu č. 74
Návrh reorganizačního plánu TSML, a. s.
Předkládá: Petr Šimoník, Ing., předseda představenstva společnosti
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Představenstvo Technických služeb města Liberce, a. s. předkládá k projednání návrh
reorganizačního plánu Technických služeb města Liberce, a. s.
Průběh projednávání bodu:
V souladu s Jednacím řádem Rady města Liberec čl. VII odst. 1 se část zápisu, jejímž obsahem je
rozhodování rady ve věcech města jako jediného společníka nebo akcionáře, nezveřejňuje.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 11, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 833/2019
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K bodu č. 75
Různé
Předkládá: Zámečník Jaroslav, Ing., CSc., primátor statutárního města Liberec
Průběh projednávání bodu:
K tomuto bodu nebyla diskuse.
Primátor ukončil schůzi rady města v 17:18 hod.
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Přílohy:
– Program 14. schůze RM
– Výpis přijatých usnesení

Liberec 30. srpna 2019

Zapisovatelka:

Iva Pourová v. r.

Za ověřovatele:

Ing. Zbyněk Karban v. r.

Mgr. Jiří Šolc v. r.

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

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