Z ÁP I S
ZE 7. MIMOŘÁDNÉ SCHŮZE
RADY MĚSTA LIBEREC,
KONANÉ 24. 10. 2019 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 210

Ověřovatelé:

Ing. Zbyněk Karban
Mgr. Jiří Šolc

K bodu č. 1
Zahájení
Pan primátor zahájil 7. mimořádnou 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. Ze schůze se omluvil pan PhDr. Mgr. Ivan Langr. Pozdní příchod ohlásila paní
Mgr. Šárka Prachařová.
Návrh na zapisovatele a ověřovatele zápisu byl schválen poměrem: pro – 9, proti – 0, zdržel se – 0.
Na program mimořádné schůze byly navrženy body č. 2/1 a 3/1. V režimu na stůl byly na
dodatečné zařazení navrženy body č. 3/2 – Schválení výjimky ze směrnice č. 3RM Zadávání veřejných
zakázek v rámci přípravy projektu "Rekonstrukce objektu URAN" a 4/1 – Změna směrnice rady
č. 1RM Organizační řád Magistrátu města Liberec.

Mgr. Židek
Já bych chtěl požádat, aby byl bod č. 4/1 Změna směrnice rady č. 1RM Organizační řád MML
stažen, jelikož jsem ho dostal včera odpoledne a je to třicetistránkový materiál a neměl jsem možnost
si ho prostudovat. Není možné takto řešit věci, které se týkají změny organizační struktury na
magistrátu, není možné pro ně takto z mého pohledu hlasovat.

Ing. Zámečník
Na návrh pana Mgr. Židka bod č. 4/1 stahujeme a hlasujeme o upraveném programu bez
bodu č. 4/1.
Upravený program byl schválen poměrem: pro – 10, proti – 0, zdržel se – 0.

K bodu č. 2
Informace o rezignaci Jiřího Bartoloměje Sturze na mandát člena ZM Liberec
Předkládá: Zámečník Jaroslav, Ing., CSc., primátor statutárního města Liberec
Stručný obsah předkládaného materiálu:
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21. října 2019 převzal pan primátor rezignaci Jiřího Bartoloměje Sturze z volební strany Starostové
pro Liberecký kraj na funkci člena Zastupitelstva města Liberec. Dle zákona č. 491/2001, o volbách do
zastupitelstev obcí, vznikl následující den, tj. 22. října 2019, mandát náhradníkovi z téže volební
strany, kterým je dle Zápisu o výsledku voleb Ing. Jakub Vytiska.
Průběh projednávání bodu:

Ing. Zámečník
Na základě předložené informace o rezignaci Jiřího Bartoloměje Sturze na mandát člena
Zastupitelstva města Liberec, je dnes naším úkolem předat nově nastoupenému členu zastupitelstva,
Ing. Jakubu Vytiskovi, osvědčení o tom, že se stal členem Zastupitelstva města Liberec. Nejprve
nechám o návrhu usnesení hlasovat a poté přizveme pana Ing. Vytisku, aby si převzal osvědčení.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 10, proti – 0, zdržel se – 0
Rada města přijala usnesení č. 1022/2019

K bodu č. 2/1
Modernizace skokanských můstků ve sportovním areálu Ještěd
Předkládá: Zámečník Jaroslav, Ing., CSc., primátor statutárního města Liberec
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Schválení projektového záměru, zahájení přípravy projektu, podání dotační žádosti a schválení
spolufinancování SML v rámci projektu "Modernizace skokanských můstků ve sportovním areálu
Ještěd". Záměr (v souladu se směrnicí 10RM Projektové řízení) navrhuje zvýšení bezpečnosti užívání
skokanských můstků instalací větrných bariér a zajistit zefektivnění zimního provozu instalací nových
ledových stop. Nová ledová nájezdová stopa můstků spolu se zábranami proti větru bude sloužit jak
pro tréninkovou přípravu, tak pro závodní činnost ve všech výkonnostních úrovních a zvýší
bezpečnost sportovců při tréninku i mezinárodních závodech světové úrovně.
Průběh projednávání bodu:

Ing. Zámečník
Částečně upravený materiál jde do zastupitelstva města, a to tak, že v zastupitelské košilce je
ukládací doložka, což považuji za důležité. Rada města by tedy předložila svůj vlastní materiál
k můstkům, kde v zastupitelské košilce je uloženo mně, abych jednal se Svazem lyžařů České
republiky a TMR Ještěd, a. s., o krytí budoucích nákladů provozu areálu a pořádání závodů ve skocích
na lyžích a mám za úkol informovat o výsledku zastupitelstvo města do ledna 2020. Důvod, proč toto
navrhuji, myslím, že je to konsensuální návrh usnesení, který nám pomůže jednak ujistit ty, kteří říkají
„my nemáme jasno, kdo bude platit budoucí závody a kdo bude platit provoz“. Kdyby ta dotace vyšla,
tak máme desetiletou udržitelnost a někdo se o to musí v těch deseti letech také postarat. Já, když
zastupitelstvo schválí, že máme podat žádost, tak bych jednal dál a pak bych zastupitelstvu přinesl
výsledek. Myslím, že v tom lednu je ještě stále dostatečný čas. V případě kdybychom nic nevyjednali,
byl by nejistý budoucí provoz, tak to můžeme znovu začít řešit, protože teprve až přijetí dotace, které
může nastat asi v únoru, tak tam se bude zastupitelstvo znovu vyjadřovat k přijetí dotace, bude tedy
šance podruhé se vyjádřit. Do té doby si to vyjasníme. Teď je to o tom, abychom nepropásli tu
možnost.

Ing. Němeček
Chtěl jsem říct to, že v původní verzi, která tady byla, tak tu jsem podepsal, ta mi připadala být
logická, k tomu se stále hlásím, ale k těm 7,5 mil. Kč jsem měl výhradu, to bych pak nechal na
hlasování až do zastupitelstva. S tím původním se ztotožňuji.
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Ing. Zámečník
Budeme hlasovat na žádost pana kolegy Ing. Němečka odděleně. Budeme hlasovat o jednotlivých
částech návrhu usnesení, nejdříve o „schvaluje“, poté o části „souhlasí“ a nakonec o „ukládá“.

Ing. Zámečník
Nejprve, kdo je pro „rada města po projednání schvaluje“ a je tam část 1, 2, 3, 4? Kdo je pro? Kdo
je proti? Kdo se zdržel?

Oddělené hlasování o návrhu usnesení v části schvaluje – pro – 10, proti – 0, zdržel se – 0

Ing. Zámečník
Teď je část bloku „souhlasí“, která má odrážku 1 a 2. Prosím, kdo je pro, kdo je proti, kdo se
zdržel?

Oddělené hlasování o návrhu usnesení v části souhlasí – pro – 7, proti – 0, zdržel se – 3

Ing. Zámečník
A hlasujeme teď o poslední části „ukládá“. Má tři odrážky, prosím, kdo je pro, kdo je proti, kdo se
zdržel?

Oddělené hlasování o návrhu usnesení v části ukládá – pro – 10, proti – 0, zdržel se – 0
Rada města přijala usnesení č. 1023/2019

K bodu č. 3
Návrh rozpočtového opatření č. 7D) a č. 7E) změny rozpočtu SML na rok 2019
v kompetenci ZM
Předkládá: Maturová Michaela, Ing., vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Tímto rozpočtovým opatření dochází: 1.) k přesunu položek v rámci rozpočtu odboru strategického
rozvoje a dotací u projektů IPRÚ a OPŽP „Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ 5. května I. stupeň“,
„Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ 5. května II. stupeň“, „Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ Nám. Míru“
„Cyklostezka za ČOV“, „Azylový dům pro matky s dětmi“ a „Rekonstrukce a stavební úpravy ZŠ
Broumovská“ a u připravovaného projektu „URAN“. Výše příjmů a výdajů se nemění. 2.) k navýšení
rozpočtu odboru strategického rozvoje a dotací na přípravu projektu Modernizace skokanských
můstků ve sportovním areálu Ještěd ve výši 250 000 Kč z rezervy města.
Průběh projednávání bodu:
K tomuto bodu nebyla diskuse.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 10, proti – 0, zdržel se – 0
Rada města přijala usnesení č. 1024/2019
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K bodu č. 3/1
Zrušení části územního rozhodnutí
Předkládá: Kolomazník Petr, Ing., vedoucí odboru územního plánování
Stručný obsah předkládaného materiálu:
V rámci ochrany města Liberec před případnou povodní byla v minulosti zpracována dokumentace
k územnímu řízení na akci: "Protipovodňová ochrana dolního centra města Liberec" a "Vymístění
parovodu z koryta řeky Nisy - Dolní centrum" a následně bylo na obě akce vydáno společné územní
rozhodnutí. Část tohoto územního rozhodnutí týkající se vymístění parovodu z koryta řeky Nisy byla
v roce 2016 poskytnuta společnosti Teplárna Liberec, a. s. v rámci přípravy projektu GreenNet
- rekonstrukce části parovodní sítě systému zásobení tepelné energie na horkovodní. V současné době
řešení protipovodňových opatření navržených v uvedené dokumentaci koliduje s některými novými
záměry v území a je již neaktuální. Z tohoto pohledu vzešel požadavek na ustoupení od tohoto
projektu a zrušení části územního rozhodnutí týkající se protipovodňových opatření a doprovodných
úprav.
Průběh projednávání bodu:
K tomuto bodu nebyla diskuse.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 9, proti – 0, zdržel se – 0
Rada města přijala usnesení č. 1025/2019

K bodu č. 3/2
Schválení výjimky ze směrnice č. 3 RM Zadávání veřejných zakázek v rámci
přípravy projektu "Rekonstrukce objektu URAN"
Předkládá: Maturová Michaela, Ing., vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Rada města usnesením č. 936/2019 schválila výsledek veřejné zakázky a výběr nejvhodnějšího
návrhu v rámci projektu Rekonstrukce objektu URAN, který podal účastník re:architekti studio,
s. r. o., se sídlem: Bělohorská 193/149, Břevnov, 169 00 Praha 6, IČ: 05559022, a uložila pokračovat
v přípravě projektu a předložit výjimku z čl. 5.12 směrnice rady č. 3 RM Zadávání veřejných zakázek.
Radě města je předkládána smlouva o dílo ve výši 1 725 000 Kč bez DPH.
Průběh projednávání bodu:
K tomuto bodu nebyla diskuse.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 7, proti – 0, zdržel se – 3
Rada města přijala usnesení č. 1026/2019

K bodu č. 4
Změna v přidělení služebních vozidel do užívání pro služební i soukromé účely
Předkládá: Šťastná Lucie, Mgr., pověřena zastupováním výkonu funkce vedoucího odboru kancelář
tajemníka
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Stručný obsah předkládaného materiálu:
Změna v přidělení služebních vozidel ve vlastnictví SML členům vedení města na základě Dohod
o užívání služebního vozidla pro služební i soukromé účely
Průběh projednávání bodu:
K tomuto bodu nebyla diskuse.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 9, proti – 0, zdržel se – 0
Rada města přijala usnesení č. 1027/2019

K bodu č. 4/1 /STAŽENO
Změna směrnice rady č. 1RM Organizační řád Magistrátu města Liberec
Předkládá: Čech Martin, Ing., tajemník Magistrátu města Liberec
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Navrhuje se změna směrnice rady č. 1RM Organizační řád Magistrátu města Liberec na základě
doporučení Komparační studie MML. Změna se týká snížení počtu zaměstnanců na 486 pozic, snížení
celkového počtu odborů, vytvoření oddělení sportu a oddělení informatiky a řízení procesů a další
změny související s přesuny stávajících pozic v rámci Magistrátu města Liberec.
Průběh projednávání bodu:
K tomuto bodu nebyla diskuse.

Tento bod byl stažen z programu schůze rady města.

K bodu č. 5
Různé
Průběh projednávání bodu:
K tomuto bodu nebyla diskuse.
Primátor ukončil schůzi rady města v 14:46 hod.
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Přílohy:
– Program 7. mimořádné schůze RM
– Výpis přijatých usnesení

Liberec 25. října 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. Zbyněk Karban v. r.
náměstek primátora
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