Z ÁP I S
Z 15. SCHŮZE
RADY MĚSTA LIBEREC,
KONANÉ 10. 9. 2019 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 210

Ověřovatelé:

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

K bodu č. 1
Zahájení
Pan primátor Ing. Jaroslav Zámečník, CSc., zahájil 15. řádnou schůzi rady města v roce 2019
a konstatoval, že je přítomno 10 členů rady města a rada je usnášeníschopná. Jako zapisovatelku
schůze navrhl pan primátor Ivu Pourovou, vedoucí organizačního oddělení, a jako ověřovatele zápisu
Ing. Jiřího Němečka, CSc., a PhDr. Mgr. Ivana Langra. Ze schůze se omluvil Lukáš Pohanka.
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 14. mimořádné schůze rady města
v roce 2019.
Na program schůze byly na dodatečné zařazení navrženy body č. 27/1 – 27/3. V režimu na stůl byl
předložen bod č. 32/1 – Udělení výjimky z VYHLÁŠKY o regulaci používání pyrotechnických
výrobků a lampionů štěstí. Předkladatel materiálu č. 12 – MO Vratislavice nad Nisou – služebnosti,
pan Lukáš Pohanka, navrhuje z návrhu usnesení vyjmout 5. schvalovací část.
Navržený program byl schválen poměrem: pro – 10, proti – 0, zdržel se – 0.

K bodu č. 2
Tablety s příslušenstvím pro dopravní výchovu – žádost o výjimku ze směrnice
RM
Předkládá: Krajčík Ladislav, Mgr., ředitel Městské policie Liberec
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Modernizace výuky dopravní výchovy na DDH – nákup tabletů.
Průběh projednávání bodu:

Mgr. Krajčík, ředitel Městské policie Liberec
Poprosil bych o úpravu usnesení, aby tam byl přesný počet tabletů a dobíjecích skříněk.
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Ing. Zámečník
Upravujeme tedy usnesení, rada města po projednání schvaluje nákup 30 tabletů a 2 dobíjecích
skříněk pro účely dopravní výchovy atd.

Hlasování o upraveném návrhu usnesení – pro – 10, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl
přijat.
Rada města přijala usnesení č. 834/2019

K bodu č. 3
MO Vratislavice nad Nisou – prodej p. p. č. 1820_82
Předkládá: Pohanka Lukáš, starosta MO Vratislavice nad Nisou
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Na základě žádosti předkládáme prodej p. p. č. 1820/82, při ul. Rochlická, v k. ú. Vratislavice n. N.
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. 835/2019

K bodu č. 4
MO Vratislavice nad Nisou – prodej p. p. č. 2698_1, 2703_1, 2723
Předkládá: Pohanka Lukáš, starosta MO Vratislavice nad Nisou
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Na základě žádosti předkládáme prodej p. p. č. 2698/1, 2703/1 a 2723, při ul. Nad Školou,
v k. ú. Vratislavice n. N.
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. 836/2019

K bodu č. 5
MO Vratislavice nad Nisou – prodej p. p. č. 1513_1, 1513_2, 1525_1
Předkládá: Pohanka Lukáš, starosta MO Vratislavice nad Nisou
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Stručný obsah předkládaného materiálu:
Na základě žádosti předkládáme prodej p. p. č. 1513/1, 1513/2 a 1525/1, při ul. Rochlická,
v k. ú. Vratislavice n. N.
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. 837/2019

K bodu č. 6
MO Vratislavice nad Nisou – směna p. p. č. 1420_3 za p. p. č. 143_4
Předkládá: Pohanka Lukáš, starosta MO Vratislavice nad Nisou
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Na základě žádosti předkládáme směnu p. p. č. 1420/3 za p. p. č. 143/4, při ul. Dřevařská,
v k. ú. Vratislavice n. N.
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. 838/2019

K bodu č. 7
MO Vratislavice nad Nisou – výkup p. p. č. 2394_2 a 2395_2
Předkládá: Pohanka Lukáš, starosta MO Vratislavice nad Nisou
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Za účelem narovnání skutečného stavu předkládáme výkup p. p. č. 2394/2 a 2395/2, při
ul. Východní, v k. ú. Vratislavice n. N.
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. 839/2019
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K bodu č. 8
MO Vratislavice nad Nisou – výkup p. p. č. 1845_10
Předkládá: Pohanka Lukáš, starosta MO Vratislavice nad Nisou
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Předkládáme výkup p. p. č. 1845/10, při ul. U Sila a Krajní, v k. ú. Vratislavice n. N.
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. 840/2019

K bodu č. 9
MO Vratislavice nad Nisou – změna katastrální hranice u p. p. č. 3241
Předkládá: Pohanka Lukáš, starosta MO Vratislavice nad Nisou
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Na základě žádosti statutárního města Jablonec nad Nisou předkládáme změnu katastrální hranice
u p. p. č. 3241, při ul. Prosečská, v k. ú. Vratislavice n. N.
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. 841/2019

K bodu č. 10
MO Vratislavice nad Nisou – budoucí zřízení práva stavby na p. p. č. 148_1
Předkládá: Pohanka Lukáš, starosta MO Vratislavice nad Nisou
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Předkládáme budoucí zřízení práva stavby na p. p. č. 148/1, při ul. Tanvaldská a Dřevařská,
v k. ú. Vratislavice n. N.
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. 842/2019
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K bodu č. 11 /STAŽENO
MO Vratislavice nad Nisou – dohoda o narovnání
Předkládá: Pohanka Lukáš, starosta MO Vratislavice nad Nisou
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Předkládáme dohodu o narovnání se společnostmi EDI Liberec, a. s. a Nová Ruda, s. r. o.
Průběh projednávání bodu:
K tomuto bodu nebyla diskuse.

Tento bod byl stažen z programu schůze rady města.

K bodu č. 12
MO Vratislavice nad Nisou – služebnosti
Předkládá: Pohanka Lukáš, starosta MO Vratislavice nad Nisou
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Služebnosti se zřizují ve čtyřech případech na základě žádostí a v jednom případě za účelem
převodu plynárenského zařízení do vlastnictví GasNet, s. r. o.
Průběh projednávání bodu:

Ing. Zámečník
Upravujeme návrh usnesení tím, že vypustíme 5. schvalovací část.

Hlasování o upraveném návrhu usnesení – pro – 9, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 843/2019

K bodu č. 13
Majetkoprávní operace – pronájem rekreačního objektu včetně souvisejícího
pozemku
Předkládá: Schejbal Jaroslav, Ing., vedoucí odboru majetkové správy
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Jedná se o projednání žádosti o pronájem pozemku p. č. 333/3 o výměře 45 m2, jehož součástí je
stavba pro rodinnou rekreaci, č. ev. 7, ul. U Družby, Liberec XX a pozemku p. č. 333/2 (zahrada)
o výměře 994 m2, vše v k. ú. Ostašov u Liberce. Nájemné by činilo 24 000 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. 844/2019
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K bodu č. 14
Majetkoprávní operace – nájem a pacht pozemků
Předkládá: Schejbal Jaroslav, Ing., vedoucí odboru majetkové správy
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Celkem se jedná o 7 případů žádostí o pronájem a pacht pozemků ve vlastnictví statutárního města
Liberec. V prvních dvou případech se jedná o pronájem (pozemek na skladování dřeva a pozemek na
parkování), v dalších 4 případech se jedná o pacht pozemku za účelem zahrady a údržby pozemku.
V posledním případě se jedná o neschválení pronájmu pozemku za účelem vybudování parkovacích
míst u komunikace Zengrova.
Průběh projednávání bodu:

Mgr. Šolc
Je to jedna z věcí, které se tu se mnou táhnou dlouhodobě. Když jsme byli v opozici, tehdy před
rokem 2010, tak ten pozemek byl navržen k prodeji. Tehdy jeden z velkovlastníků, pan Alexandr
Kendik, to chtěl koupit jako celek, zvedla se vlna zastupitelského odporu, takže se to neprodalo. Pak to
usnulo, je tam nepořádek. Když jsem byl náměstkem, tak jsme vyprovokovali jakousi občanskou
soudržnost a vzniklo tam nějaké sdružení, ale ti lidé se tam nebyli schopni dohodnout, usnulo to, je
tam nepořádek. Když to nyní nepronajmeme, a já pana náměstka chápu, protože by tam vznikly
dohady mezi sousedy, tak se stane jen to, že to usne a bude tam stále nepořádek. Nebylo by vhodné,
když tu máme Místní agendu 21, aby si tam udělali nějaké výjezdní sezení a zkusili s těmi lidmi nějak
komunikovat? Někteří chtějí, aby si tam hrály děti, jiným vadí křik pod okny. Někteří tam chtějí
parkovat, jiným vadí, že to tam je rozbahněné.

Ing. Zámečník
Budeme hlasovat o upraveném návrhu usnesení s tím, že vyjmeme 4. schvalovací část. Zbytek
usnesení zůstává.

Hlasování o upraveném návrhu usnesení – pro – 10, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl
přijat.
Rada města přijala usnesení č. 845/2019

K bodu č. 15
Majetkoprávní operace – pacht a výpůjčka pozemků
Předkládá: Schejbal Jaroslav, Ing., vedoucí odboru majetkové správy
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Celkem se jedná o 2 případy žádostí o pacht a výpůjčku pozemků ve vlastnictví statutárního města
Liberec. V obou případech se jedná o pacht a výpůjčku za účelem zahrady, sekání trávy a údržby
pozemků.
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. 846/2019
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K bodu č. 16
Majetkoprávní operace – schválení služebnosti pro LK – heliport na letišti
v Liberci
Předkládá: Schejbal Jaroslav, Ing., vedoucí odboru majetkové správy
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Jedná se o schválení služebnosti na základě NOZ ve prospěch žadatele, v tomto případě
Libereckého kraje, ke zřízení služebností inženýrských sítí potřebných pro provoz mobilního heliportu
na pozemcích p. č. 1428/34 a p. č. 1428/29, k. ú. Růžodol I.
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. 847/2019

K bodu č. 17
Schválení výsledku zadávacího řízení na modernizaci koupelen v BD Česká 617
Předkládá: Schejbal Jaroslav, Ing., vedoucí odboru majetkové správy
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Lhůta pro podání nabídek na veřejnou zakázku s názvem „Česká 617 – stavební úpravy koupelen
– D" byla stanovena do 23. 7. 2019. Následně proběhlo posouzení nabídek a komunikace zadavatele
s vybraným účastníkem za účelem doložení požadovaných podkladů. Nyní je Radě města Liberec,
v souladu s jejím usnesením č. 618/2019 ze dne 18. 6. 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. 848/2019

K bodu č. 18
Schválení výsledku zadávacího řízení ZŠ Aloisina Výšina – bezbariérovost
objektu
Předkládá: Schejbal Jaroslav, Ing., vedoucí odboru majetkové správy
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Lhůta pro podání nabídek na veřejnou zakázku s názvem „ZŠ Liberec, Aloisina Výšina – realizace
bezbariérovosti objektu a oprava pochozí střešní konstrukce nad výměníkovou stanicí III" byla
stanovena do 15. 7. 2019. Následně proběhlo posouzení nabídek a komunikace zadavatele s vybraným
účastníkem za účelem doložení požadovaných podkladů. Nyní je Radě města Liberec, v souladu
s jejím usnesením č. 556/2019 ze dne 4. 6. 2019, předkládán výsledek zadávacího řízení ke schválení.
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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. 849/2019

K bodu č. 19
Revokace usnesení číslo 1271/17
Předkládá: Schejbal Jaroslav, Ing., vedoucí odboru majetkové správy
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Předkládáme ke zrušení usnesení, které nebude plněno. Důvodem je změna zadávacích podmínek
na projektové práce v souladu s legislativou a s aktuálními standardy zadávání zakázek 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. 850/2019

K bodu č. 20
Revokace usnesení číslo 1050/2018
Předkládá: Schejbal Jaroslav, Ing., vedoucí odboru majetkové správy
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Předkládáme ke zrušení usnesení číslo 1050/2018, ze dne 18. 9. 2018. Důvodem je neschválení
dohody o dodatečném opatření projektu EPC, která byla předložena k přeschválení nové radě města
dne 8. 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. 851/2019

K bodu č. 21
Informace o stavu bazénů na základních školách v Liberci
Předkládá: Schejbal Jaroslav, Ing., vedoucí odboru majetkové správy
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Stručný obsah předkládaného materiálu:
Na základě potřeby škol byl prověřen aktuální technický stav plaveckých bazénů (dále jen bazén/y)
při základních školách Sokolovská, Dobiášova a Ještědská. Předkládáme radě města materiál, který
shrnuje aktuální technický stav, popisuje realizované úpravy a modernizace a navrhuje další postup
pro zajištění provozuschopnosti a zdravotní nezávadnosti bazénů.
Průběh projednávání bodu:

Ing. Zámečník
Upravili bychom usnesení, a to tak, že rada města po projednání „bere na vědomí technickou
zprávu o stavu bazénů na základních školách Sokolovská, Dobiášova a Ještědská…“. O ostatním
bychom nehlasovali. Budeme očekávat, že 5 mil. Kč bude pan Ing. Schejbal nárokovat ve fondu pro
obnovu školských zařízení.

Hlasování o upraveném návrhu usnesení – pro – 9, proti – 0, zdržel se – 1, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 852/2019

K bodu č. 22
Poskytnutí náhradního ubytování
Předkládá: Kalous Pavel, Mgr., vedoucí odboru školství a sociálních věcí
Stručný obsah předkládaného materiálu:
V městském bytě v [osobní údaj odstraněn] se ve velkém množství vyskytly štěnice domácí a hrozí
zvlášť závažná újma – rozšíření štěnic do okolních bytů. Z tohoto důvodu bylo nutné byt vyklidit
a provést jeho úpravu a přestavbu tak, aby byly štěnice domácí zcela vyhubeny odbornou firmou.
Nájemcům bytu bylo po dobu nezbytně nutnou, tj. než budou štěnice domácí zcela vyhubeny a byt
bude uveden do obyvatelného stavu, poskytnuto náhradní ubytování v ubytovací jednotce na [osobní
údaj odstraněn]
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. 853/2019

K bodu č. 23
Souhlas s účastí Mateřské školy "Kamarád", Liberec, Dělnická 831/7, p. o.,
v projektu a s poskytnutím návratné finanční výpomoci na předfinancování
projektu
Předkládá: Kalous Pavel, Mgr., vedoucí odboru školství a sociálních věcí
Stručný obsah předkládaného materiálu:
V souladu se zřizovací listinou žádá ředitelka Mateřské školy „Kamarád“, Liberec, Dělnická 831/7,
příspěvková organizace, zřizovatele o souhlas s účastí v projektu „Přírodní zahrada MŠ Kamarád
Liberec“ v rámci programu Státního fondu životního prostředí. Cílem projektu je proměna stávajících
venkovních prostor školky tak, aby sloužily k environmentální výchově a vzdělávání dětí. Spoluúčast
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příspěvkové organizace je financována z vlastních zdrojů organizace. Zároveň je podávána žádost
o poskytnutí návratné finanční výpomoci, ve výši 500 000 Kč, na předfinancování tohoto projektu.
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. 854/2019

K bodu č. 24
Souhlas zřizovatele s čerpáním investičního fondu Divadla F. X. Šaldy Liberec,
p. o., na pořízení hudebních nástrojů a vybavení dílen
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 662 000 Kč. Finanční
prostředky budou využity na pořízení hudebních nástrojů (trombón, cembalo a zvony) a vybavení do
dílen pro výrobu kulis.
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. 855/2019

K bodu č. 25
Zpráva o výsledku veřejnosprávních kontrol za II. čtvrtletí 2019
Předkládá: Vozobulová Marie, Ing., vedoucí odboru kontroly a interního auditu
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Odbor kontroly a interního auditu předkládá čtvrtletní zprávu z kontrol vykonaných ve II. čtvrtletí
2019. V souladu s plánem kontrol na rok 2019 bylo vykonáno 9 veřejnosprávních kontrol. Protokoly
z nich jsou přílohou tohoto dokumentu. Předkládaná zpráva shrnuje výsledky jednotlivých kontrol
a závěry z nich, uvádí data zahájení a ukončení veřejnosprávních kontrol v souladu s procesními
postupy stanovenými kontrolním řádem. Provedenými kontrolami nebylo zjištěno nehospodárné
nakládání s příspěvkem zřizovatele či s dotacemi poskytnutými z rozpočtu města, které by bylo
takovým porušením rozpočtové kázně, že by se jednalo o závažná zjištění ve smyslu ustanovení
§ 22 odst. 6 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě.
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. 856/2019
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K bodu č. 26
Strategie rozvoje statutárního města Liberec 2021+
Předkládá: Maturová Michaela, Ing., vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Aktualizovaná verze Strategie rozvoje statutárního města Liberec (dále jen SR SML) řeší časový
horizont 2014–2020, a proto je zapotřebí připravit nový strategický dokument města. Součástí
předkládaného materiálu je dokument „Manuál pro tvorbu strategie rozvoje“.
Průběh projednávání bodu:

Ing. Němeček
Já navrhuji úkol, abychom jednou za měsíc na strategické poradě, nejlépe první v měsíci, podali
zprávu o přípravě nového strategického plánu 2021+ a o plnění současného strategického plánu.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 10, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 857/2019

K bodu č. 27
Podání žádosti o podporu projektu "Navýšení kapacit MŠ Motýlek“
Předkládá: Maturová Michaela, Ing., vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Schválení podání žádosti o podporu projektu IPRÚ „Navýšení kapacit MŠ Motýlek“ v rámci
26. výzvy IPRÚ – Infrastruktura pro předškolní vzdělávání III. s vazbou na 59. výzvu IROP
– Infrastruktura pro předškolní vzdělávání – integrované projekty IPRÚ. Hlavním cílem projektu je
zvýšení kapacity Mateřské školy „Motýlek“, Liberec, Broumovská 840/7, 460 01 Liberec 6,
příspěvková organizace a zajištění kvalitního a dostupného předškolního vzdělávání.
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. 858/2019

K bodu č. 27/1
Schválení dodatku č. 6 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
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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. 6 zohledňuje změnové listy č. 10 až 17, které reflektují
nepředvídatelné okolnosti vyžadující navýšení ceny díla o 151 750,39 Kč bez DPH a prodloužení
doby realizace díla o 15 dní.
Průběh projednávání bodu:

Mgr. Šolc
Já bych chtěl paní vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací, Ing. Michaelu Maturovou,
pochválit. V té škole jsme se byli podívat, a je to opravdu jedna z nejhezčích realizací. A až ta škola
bude dokončena, tak město Liberec na ni bude moci být pyšné, opravdu pěkné a děkuji za to.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 10, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 859/2019

K bodu č. 27/2
Tvorba podpovrchového urbanistického geoinformačního modelu města Liberce
Předkládá: Kolomazník Petr, Ing., vedoucí odboru územního plánování
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Materiál řeší žádost o spolupráci na připravovaném projektu Tvorba podpovrchového
urbanistického geoinformačního modelu města Liberce, jehož zpracovatelem je Česká geologická
služba.
Průběh projednávání bodu:

Ing. Kolomazník, vedoucí odboru územního plánování
Byli jsme osloveni Geologickou službou ČR, minulý týden ve čtvrtek přišli na jednání, kde nám
řekli, že usilují o grant z technologické agentury, a když ten grant získají, tak potřebují partnera pro to,
aby ty informace někdo aplikoval. Tím partnerem bychom mohli být my, protože se rozhodli, že to
budou dělat pro město Liberec. Podmínkou je, abychom jim dali dopis, ve kterém projevujeme zájem,
že budeme partnerem toho projektu. Výstupem by byla vyhodnocená data, která existují a která budou
získávat. Jedná se o geologii a hydrogeologii na územní města Liberec.

Mgr. Šolc
Budou nová data pořizovat? Není to pouze o vyhodnocení stávajících?

Ing. Kolomazník
Co nám dávali za příklad, že např. v Liberci je cca 5 tisíc registrovaných vrtů, co jsou ve fondu, ta
data, která jsou k těm vrtům, budou opět vyhodnocovat a budou se snažit chodit po majitelích vrtů
a když dostanou souhlas, budou odebírat vzorky a zase je budou hodnotit, kvalitu pitné vody apod. To
je jeden z příkladů.

Mgr. Šolc
Myslíte, že by ta získaná data mohla posloužit i třeba investorům a stavebníkům k nějakému
lepšímu zakládání staveb?

Ing. Kolomazník
Není to jen o zakládání staveb, ale i zachování územní z hlediska zasakování. Je tu připodepsán
Ing. Rašín, vedoucí odboru životního prostředí, z toho důvodu, že je to pro životní prostředí důležité
z hlediska monitorování území, kdyby se něco stalo, např. z hlediska ve vztahu k dolu Turów. Při tom
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jednání tam zaznělo i to, že Liberec má suchou a mokrou část, ta mokrá část je směrem k Ještědu, ta
suchá část je na druhou stranu. V té mokré části je možno, kdyby se něco stalo, jak s přivaděčem vody
z Jizerských hor nebo z Dolánek, Liberec by mohl mít krizovou situaci takovou, že by mohl využít ty
zdroje vody na svém území. Je pravdou, že se opět uvažuje o tom, že bude vlivem dolu Turów
nedostatek vody v Hrádku nad Nisou a okolí a zásobovalo by se z Machnína. Na tom jednání zaznělo,
že bychom se tomu měli bránit, abychom si nenechali odvádět vodu z Liberce někam jinam. Ten
projekt bude zhruba na tři roky, když získají ten grant.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 10, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 860/2019

K bodu č. 27/3
Výpůjčka kompostérů 2019
Předkládá: Sládková Lucie, Ing., vedoucí odboru ekologie a veřejného prostoru
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Odbor ekologie a veřejného prostoru předkládá radě města materiál na výpůjčku 1000 kusů
kompostérů občanům města Liberec. Výpůjčkou kompostérů se podporuje likvidace bioodpadu přímo
v místě vzniku.
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. 861/2019

K bodu č. 28
Dodatek k Internímu manuálu statutárního města Liberec o podpoře sportovních
aktivit ve sportovním areálu Ještěd
Předkládá: Žáčková Markéta, Mgr. Bc., vedoucí odboru cestovního ruchu, kultury a sportu
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Schválení dodatku k Internímu manuálu statutárního města Liberec o podpoře sportovních aktivit
ve sportovním areálu Ještěd, který schválila Rada města Liberec dne 31. 7. 2018 usnesením
č. 878/2018. Jedná se o postup pro přerozdělování produktů a služeb sportovním klubům na základě
smlouvy O podpoře sportovních aktivit ve sportovním areálu Ještěd uzavřené dne 21. 12. 2017 mezi
statutárním městem Liberec a společností Tatra mountain resorts CR, a. s. se sídlem Průmyslová
1472/11, Hostivař, 102 00 Praha 10, IČO 06080413.
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. 862/2019
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K bodu č. 29 /STAŽENO
Udělení výjimky z VYHLÁŠKY o regulaci používání pyrotechnických výrobků
a lampionů štěstí
Předkládá: Žáčková Markéta, Mgr. Bc., vedoucí odboru cestovního ruchu, kultury a sportu
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Udělení výjimky z OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC,
o regulaci používání pyrotechnických výrobků a lampionů štěstí.
Průběh projednávání bodu:
K tomuto bodu nebyla diskuse.

Tento bod byl stažen z programu schůze rady města.

K bodu č. 30
Poskytnutí finančního daru římskokatolické farnosti – arciděkanství Liberec
Předkládá: Žáčková Markéta, Mgr. Bc., vedoucí odboru cestovního ruchu, kultury a sportu
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Poskytnutí finančního daru římskokatolické farnosti – arciděkanství Liberec ve výši 10 000 Kč na
zajištění koncertu vážné hudby, na kterém vystoupí Jaroslav Svěcený se svými hosty. Koncert se
uskuteční 29. 9. 2019 od 19:00 hod. v kostele sv. Antonína Velikého.
Průběh projednávání bodu:
K tomuto bodu nebyla diskuse.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 5, proti – 0, zdržel se – 5, návrh nebyl přijat.

K bodu č. 31
Poskytnutí daru na hudební produkci / videoklip
Předkládá: Žáčková Markéta, Mgr. Bc., vedoucí odboru cestovního ruchu, kultury a sportu
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Poskytnutí daru ve výši 20 000 Kč na podporu připravovaného klipu libereckého umělce Paulieho
Garanta, který by rád vydal v druhé polovině září letošního roku.
Průběh projednávání bodu:
K tomuto bodu nebyla diskuse.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 4, proti – 0, zdržel se – 6, návrh nebyl přijat.
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K bodu č. 32
Podání žádosti do fondu malých projektů v Euroregionu Nisa
Předkládá: Žáčková Markéta, Mgr. Bc., vedoucí odboru cestovního ruchu, kultury a sportu
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Podání žádosti do fondu malých projektů v Euroregionu Nisa v Programu přeshraniční spolupráce
Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014–2020 na projekt „Po stopách libereckých a žitavských
Židů“.
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. 863/2019

K bodu č. 32/1
Udělení výjimky z VYHLÁŠKY o regulaci používání pyrotechnických výrobků
a lampionů štěstí
Předkládá: Žáčková Markéta, Mgr. Bc., vedoucí odboru cestovního ruchu, kultury a sportu
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Udělení výjimky z OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC,
o regulaci používání pyrotechnických výrobků a lampionů štěstí.
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. 864/2019

K bodu č. 33
Různé
Předkládá: Zámečník Jaroslav, Ing., CSc., primátor statutárního města Liberec
Průběh projednávání bodu:
K tomuto bodu nebyla diskuse.
Primátor ukončil schůzi rady města v 13:15 hod.
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Přílohy:
– Program 15. schůze RM
– Výpis přijatých usnesení

Liberec 11. září 2019

Zapisovatelka:

Iva Pourová v. r.

Za ověřovatele:

Ing. Jiří Němeček, CSc. v. r.

PhDr. Mgr. Ivan Langr v. r.

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

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