Z ÁP I S
Z 19. SCHŮZE
RADY MĚSTA LIBEREC,
KONANÉ 05. 11. 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 19. řádnou schůzi rady města v roce 2019
a konstatoval, že je přítomno 8 členů rady města a rada je usnášeníschopná. Jako zapisovatelku schůze
navrhl pan primátor Ivu Pourovou, vedoucí organizačního oddělení, a jako ověřovatele zápisu
Ing. Zbyňka Karbana a Mgr. Jiřího Šolce. Ze schůze se omluvil pan Lukáš Pohanka a pozdní příchod
ohlásil pan Marek Vávra.
Návrh na zapisovatele a ověřovatele zápisu byl schválen poměrem: pro – 8, proti – 0, zdržel se – 0.
Pan primátor konstatoval, že nezaznamenal námitky k zápisu z 18. řádné a ze 7. mimořádné schůze
rady města v roce 2019.
Na program schůze byly na dodatečné zařazení navrženy body č. 25/1, 29/1, 29/2, 32/1, 49/1.
V režimu na stůl byly předloženy body 22/1 – Příležitost statutárního města Liberec ke znovunabytí
velmi cenných pozemků v oblasti "Papírového náměstí" a pozemků u LVT, 47/1 – Petice "Nesouhlas
se stavbou bytového domu Vlnařská", 48/1 – Delegace zástupce obce na valnou hromadu společnosti
FinReal Liberec, a. s. Na stažení z programu byl předkladatelem navržen bod č. 20 – Schválení
výjimky ze směrnice č. 3RM – Odstranění havárie kanalizace Malého divadla F. X. Šaldy v Liberci
a bod č. 32/1 – Záměr stavebních úprav v krematoriu Liberec.
Navržený program byl schválen poměrem: pro – 8, proti – 0, zdržel se – 0.

K bodu č. 2
Poskytnutí individuální dotace statutárním městem Liberec na pořádání
mezinárodního festivalu animovaného filmu ANIFILM 2020
Předkládá: Žáčková Markéta, Mgr. Bc., vedoucí odboru cestovního ruchu, kultury a sportu
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Žádost o individuální dotaci ve výši 1 500 000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi
statutárním městem Liberec a Občanským sdružením pro podporu animovaného filmu, se sídlem
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Hradešínská 1542/6, Praha 10 – Vinohrady, PSČ 101 00, IČ 22813861 na pokrytí části nákladů
spojených se zajištěním a organizací mezinárodního festivalu animovaného filmu ANIFILM 2020.
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. 1028/2019

K bodu č. 3
MO Vratislavice nad Nisou – služebnost
Předkládá: Pohanka Lukáš, starosta MO Vratislavice nad Nisou
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Služebnost se zřizuje na základě žádosti.
Průběh projednávání bodu:
K tomuto bodu nebyla diskuse.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 1029/2019

K bodu č. 4
MO Vratislavice nad Nisou – záměr prodeje p. p. č. 773_3
Předkládá: Pohanka Lukáš, starosta MO Vratislavice nad Nisou
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Na základě žádosti předkládáme záměr prodeje p. p. č. 773/3, při ul. K Mojžíšovu prameni,
v k. ú. Vratislavice n. N.
Průběh projednávání bodu:
K tomuto bodu nebyla diskuse.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 1030/2019

K bodu č. 5
MO Vratislavice nad Nisou – záměr prodeje p. p. č. 422_3
Předkládá: Pohanka Lukáš, starosta MO Vratislavice nad Nisou
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Stručný obsah předkládaného materiálu:
Na základě žádosti předkládáme záměr prodeje p. p. č. 422/3, při ul. Tulipánová,
v k. ú. Vratislavice n. N.
Průběh projednávání bodu:
K tomuto bodu nebyla diskuse.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 1031/2019

K bodu č. 6
Návrh dodatku č. 5 k pojistné smlouvě č. 899-26328-15 o pojištění majetku
podnikatelů
Předkládá: Jokl Zdeněk, Ing., vedoucí odboru ekonomiky
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Na základě aktualizace a revize pojistných smluv, byla zjištěno odchylné ujednání způsobu
zabezpečení v budově SML na tř. 1. máje ve stávající pojistné smlouvě č. 899-26328-15 o pojištění
majetku podnikatelů. Pojišťovna byla na základě zjištěné situace požádána o doplnění tohoto
textového ujednání a byl vypracován návrh technického dodatku, kterým se toto ujednání do PS
dostane.
Průběh projednávání bodu:
K tomuto bodu nebyla diskuse.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 1032/2019

K bodu č. 7
Návrh dodatku č. 6 k pojistné smlouvě č. 899-26328-15 o pojištění majetku
podnikatelů
Předkládá: Jokl Zdeněk, Ing., vedoucí odboru ekonomiky
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Návrh dodatku č. 6 pojistné smlouvy č.899-26328-15 o pojištění majetku podnikatelů, kterým se do
pojištění zahrnuje soubor vlastních i cizích uměleckých děl včetně uměleckých děl nebo jejich kopií
umístěných na volných prostranstvích zahrnující i obslužnou technologii. Nově: sochu cizí "Jezdec na
koni" od Michala Gabriela umístěna v Zámeckém parku poblíž restaurace Konírna, Vratislavice nad
Nisou, instalovanou na pozemku 1340/1, K.Ú. Vratislavice nad Nisou.
Průběh projednávání bodu:
K tomuto bodu nebyla diskuse.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 1033/2019
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K bodu č. 8
Majetkoprávní operace – pacht pozemku
Předkládá: Schejbal Jaroslav, Ing., vedoucí odboru majetkové správy
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Jedná se o projednání žádosti o pacht pozemku za účelem zřízení zahrady. Roční pachtovné by
činilo 5 820 Kč. Odbor EP doporučil pozemek prodat z důvodu dlouhodobého využívání. S pachtem
pozemku vyjádřily souhlas všechny odbory. Odbor MS jej též doporučuje.
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. 1034/2019

K bodu č. 9
Majetkoprávní operace – výpůjčka pozemků
Předkládá: Schejbal Jaroslav, Ing., vedoucí odboru majetkové správy
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Celkem se jedná o 2 případy žádostí o výpůjčku pozemků ve vlastnictví statutárního města Liberec.
Jedná se o výpůjčku za účelem umístění stojanu na parkování kol společnosti Rekola a na údržby
pozemku.
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. 1035/2019

K bodu č. 10
Majetkoprávní operace – prodloužení nájemní smlouvy – MADE IN
CZECH, s. r. o.
Předkládá: Schejbal Jaroslav, Ing., vedoucí odboru majetkové správy
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Jedná se o projednání žádosti o prodloužení nájemní smlouvy reg. č. 4/10/0203 ze dne 2. 7. 2010
na dobu určitou, za stávajících podmínek, 10 let, od 1. 7. 2020 do 30. 6. 2030, k části pozemku
p. č. 5938/1 o výměře 335 m2, k. ú. Liberec, za účelem vybudování parkovacích míst a vysazení
okrasné zeleně, za roční nájemné ve výši 13 400,- Kč. Žadatelé jsou vlastníci pozemků p. č. 1826/1
a 1826/2, k. ú. Liberec. Odbory UP a AM doporučili posoudit rozsah smlouvy a prodloužit ji
maximálně na 5 let. Odbor EP podmiňuje prodloužení nájemní smlouvy odpovědností za stav dřevin a
tím, že bude údržba pozemku hrazena nájemcem. Odbor ZP upozornil, že pozemek se nachází
v ochranném pásmu vodovodního řadu. Odbor OD upozornil v tomto místě napravit katastr
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nemovitostí, protože pozemky neodpovídají skutečnosti. Odbor SM nedoporučuje na komunikaci
pronájem, jako řešení doporučuje buď vyhrazená stání, nebo místa ponechat veřejná. Ostatní odbory
s prodloužením nájemní smlouvy k části pozemku souhlasí. Odbor MS, s ohledem na argumentaci
odboru SM, nedoporučuje prodloužení nájemní smlouvy a konstatuje, že nájemní smlouva pozbyde
platnosti dnem 30. 6. 2020.
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. 1036/2019

K bodu č. 11
Majetkoprávní operace – služebnosti
Předkládá: Schejbal Jaroslav, Ing., vedoucí odboru majetkové správy
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Služebnosti se zřizují na základě NOZ ve prospěch žadatelů.
Průběh projednávání bodu:
K tomuto bodu nebyla diskuse.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 8, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 1037/2019

K bodu č. 12
Majetkoprávní operace – změna usnesení – služebnosti
Předkládá: Schejbal Jaroslav, Ing., vedoucí odboru majetkové správy
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Služebnosti se zřizují na základě NOZ. Důvodem změn usnesení jsou úpravy ceny vzhledem
k faktickému uložení inženýrské sítě (2 případy) a faktické uložení sítě (3 případy).
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. 1038/2019
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K bodu č. 13
Odkoupení sekundární technologie výměníku na ZŠ Sokolovská od společnosti
TENZA, a. s.
Předkládá: Schejbal Jaroslav, Ing., vedoucí odboru majetkové správy
Stručný obsah předkládaného materiálu:
V roce 2018 byla realizována akce "Revitalizace CZT Liberec – GreenNet" a odbor majetkové
správy v tomto roce připravil rekonstrukce výměníku na základních školách Vrchlického
a Sokolovská. V opakovaném výběrovém řízení byla z časových důvodů vybrána pouze realizační
firma na rekonstrukci výměníku v ZŠ Vrchlického. Teplárna Liberec ve spolupráci s firmou TENZA,
a. s., zabezpečila dodávky tepla a teplé vody na ZŠ Sokolovská, po přechodu z páry na teplovodní
vytápění vysoutěžila i úpravu technologie na ohřev teplé vody na této škole, tzv. sekundární rozvod.
Žádáme Radu města Liberec o schválení výjimky ze směrnice 3 RM Zadávání veřejných zakázek
statutárním městem Liberec v souladu s odd. B, kap. 5, čl. 5.12 Všeobecná výjimka pro radu města na
odkup sekundární části technologie výměníku.
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. 1039/2019

K bodu č. 14
Schválení dodatku č. 2 ke smlouvě na akci Projektová příprava – energetické
úspory objektu ZŠ Švermova
Předkládá: Schejbal Jaroslav, Ing., vedoucí odboru majetkové správy
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Dne 19. 6. 2018 bylo usnesením č. 717/2018 schváleno uzavření smlouvy se společností Digitronic
CZ, s. r. o., IČ: 48168017, na realizaci projektové přípravy modernizace a energetických spor ZŠ
Švermova v Liberci. Předkládáme radě města ke schválení dodatek č. 2, kterým bude za účelem
zajištění komplexnosti stavebních prací při provádění stavby rozšířen rozsah i hodnota plnění
zhotovitele projektové dokumentace.
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. 1040/2019
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K bodu č. 15
Schválení dodatku č. 1 ke smlouvě na akci Projektová příprava na akci
modernizace MŠ Stromovka v Liberci
Předkládá: Schejbal Jaroslav, Ing., vedoucí odboru majetkové správy
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Dne 6. 11. 2018 bylo usnesením č. 1196/2018 schváleno uzavření smlouvy č. DS201900184 se
společností Digitronic CZ, s. r. o., IČ: 48168017 na realizaci projektové přípravy modernizace MŠ
Stromovka Liberci. Předkládáme radě města ke schválení dodatek č. 1, kterým bude za účelem
zajištění komplexnosti stavebních prací při provádění stavby rozšířen rozsah i hodnota plnění
zhotovitele projektové dokumentace.
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. 1041/2019

K bodu č. 16 /STAŽENO
Schválení Dohody o investici a nájemní smlouvy k projektu GreenNet
Předkládá: Schejbal Jaroslav, Ing., vedoucí odboru majetkové správy
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Teplárna Liberec, a. s. (TLI), zahájila v roce 2018 projekt s názvem „Revitalizace CZT Liberec
– GreenNet“, jehož předmětem je přestavba části primární parní tepelné sítě soustavy CZT Liberec na
horkovodní. TLI provádí v rámci projektu také přestavbu výměníkových stanic (VS) pro zajištění
funkce VS na novém médiu. Pro udržení podpory v rámci projektu OPPIK je nutné zajistit
s vlastníkem prostor a zařízení (SML) uzavření nájemní smlouvy a dohody o investici. Tyto návrhy
projednané vedeními TLI a SML předkládáme Radě města Liberec ke schválení.
Průběh projednávání bodu:
K tomuto bodu nebyla diskuse.

Tento bod byl stažen z programu schůze rady města.

K bodu č. 17
Vypsání zadávacího řízení "Bytové domy – výměna vodoměrů a měřičů tepla"
Předkládá: Schejbal Jaroslav, Ing., vedoucí odboru majetkové správy
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Předkládáme ke schválení zadávací podmínky na veřejnou zakázku s názvem „Bytové domy
– výměna vodoměrů a měřičů tepla" pro vypsání zadávacího řízení v režimu zákona o zadávání
veřejných zakázek.
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Průběh projednávání bodu:

Ing. Zámečník
Hlasujeme o upraveném návrhu usnesení a upravené důvodové zprávě, respektive v zadávacích
podmínkách bude upraveno rádiové nebo obdobné bezdrátové spojení. V usnesení jmenujeme do
hodnotící komise na místo pana Ing. Jiřího Němečka, CSc., pana Ing. Zbyňka Karbana. Kdo je pro,
kdo je proti, kdo se zdržel?

Hlasování o upraveném návrhu usnesení – pro – 8, proti – 0, zdržel se – 1, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 1042/2019

K bodu č. 18
Vypsání zadávacího řízení "ZŠ Orlí, odloučené pracoviště Gollova – modernizace
kotelny"
Předkládá: Schejbal Jaroslav, Ing., vedoucí odboru majetkové správy
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Předkládáme Radě města Liberec ke schválení zadávací podmínky na veřejnou zakázku s názvem
„ZŠ Gollova – modernizace kotelny". Veřejná zakázka bude vypsána dle zákona o zadávání veřejných
zakázek v režimu zjednodušeného podlimitního řízení. Účelem zakázky je odstranění havarijního
stavu a celková modernizace kotelny ZŠ Orlí, odloučeného pracoviště Gollova 394 v Liberci.
Zadávací dokumentace byla projednána komisí veřejných zakázek a dle připomínek členů komise
upravena.
Průběh projednávání bodu:

Mgr. Židek
Tady bych jen uvedl, že komise veřejných zakázek materiál schválila.

Ing. Zámečník
Děkuji. Hlasujeme o upraveném usnesení v části hodnotící komise pro výběr dodavatele opět na
místo pana Ing. Jiřího Němečka, CSc., jmenujeme pana Ing. Zbyňka Karbana. Kdo je pro, kdo je proti,
kdo se zdržel?

Hlasování o upraveném návrhu usnesení – pro – 9, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 1043/2019

K bodu č. 19
Schválení výjimky ze směrnice č. 3RM – zajištění úklidu na 10 bytových domech
Předkládá: Schejbal Jaroslav, Ing., vedoucí odboru majetkové správy
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Radě města Liberec je předložen materiál ke schválení výjimky ze směrnice 3RM Zadávání
veřejných zakázek statutárním městem Liberec k zajištění úklidů na 10 bytových domech, dle
důvodové zprávy. Žádáme radu města o schválení výjimky ze směrnice k uzavření smluvního vztahu
na poskytování úklidových služeb na období jednoho roku.
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Průběh projednávání bodu:
K tomuto bodu nebyla diskuse.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 9, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 1044/2019

K bodu č. 20 /STAŽENO
Schválení výjimky ze směrnice č. 3RM – Odstranění havárie kanalizace Malého
divadla F. X. Šaldy v Liberci
Předkládá: Schejbal Jaroslav, Ing., vedoucí odboru majetkové správy
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Radě města Liberec je předložen materiál ke schválení výjimky ze směrnice 3RM Zadávání
veřejných zakázek statutárním městem Liberec k zajištění odstranění havárie ležaté kanalizace Malého
divadla F. X. Šaldy v Liberci, kanalizační přípojky objektu. Žádáme radu města o schválení výjimky
ze směrnice k uzavření smluvního vztahu na odstranění havárie s vybraným zhotovitelem, dle
důvodové zprávy.
Průběh projednávání bodu:
K tomuto bodu nebyla diskuse.

Tento bod byl stažen z programu schůze rady města.

K bodu č. 21
Schválení dohody o odstoupení od smlouvy
Předkládá: Schejbal Jaroslav, Ing., vedoucí odboru majetkové správy
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Radě města Liberec je předložen materiál ke schválení dohody o odstoupení od smlouvy z důvodu
nekonání na straně zhotovitele. Zhotovitel otálel se započetím prací až do chvíle, kdy pominula
platnost povolení k vrtání studny u objektu Kateřinská 156. Odbor majetkové správy zajistil
zpracování nového geologického posudku a administraci nového povolení, přesto se dohodnul se
zhotovitelem na ukončení smlouvy. Nového zhotovitele vybere odbor majetkové správy ve výběrovém
řízení.
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. 1045/2019
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K bodu č. 22
Předložení a schválení kompletní dokumentace předběžné tržní konzultace na
zadání veřejné zakázky projektového řízení rekonstrukce MPB Liberec
Předkládá: Schejbal Jaroslav, Ing., vedoucí odboru majetkové správy
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Radě města je předložen materiál ke schválení obsahu přípravy předběžné tržní konzultace včetně
návrhu kompletní dokumentace předběžné tržní konzultace na veřejnou zakázku s názvem "Projektové
řízení rekonstrukce Městského plaveckého bazénu Liberec".
Průběh projednávání bodu:
K tomuto bodu nebyla diskuse.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 9, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 1046/2019

K bodu č. 22/1
Příležitost statutárního města Liberec ke znovunabytí velmi cenných pozemků
v oblasti "Papírového náměstí" a pozemků u LVT
Předkládá: Schejbal Jaroslav, Ing., vedoucí odboru majetkové správy
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Jedná se o směnu pozemků a staveb v užším centru města Liberec ve vlastnictví spol. SYNER
Group, a. s. (pozemky o celkové výměře 6 935 m2, stavba čp. 271, 4x garáž), vše k. ú. Liberec, za
zastavitelnou část pozemku p. č. 159/1 o výměře cca 24 000 m2 v k. ú. Kunratice u Liberce ve
vlastnictví města.
Průběh projednávání bodu:

Ing. Zámečník
Jestli mohu, aby nejprve mluvil pan Ing. arch. Janďourek, od kterého vznikla a vzešla první idea
někdy uprostřed léta, kdy přišel za mnou s návrhem, co by mohlo město dělat, kdyby mělo pozemky
na Papírovém náměstí. Tam je v současnosti asi 30 různých vlastníků. Každý má různě veliký
pozemek a samo město Liberec tam má asi 4 000 m2, jestli se nepletu. Pane architekte, zkuste dál
hovořit o vaší ideji.

Ing. arch. Janďourek, vedoucí odboru kancelář architektury města
Je to tak, přišli jsme v rámci kanceláře architektury města s touto ideou o znovuzískání, dle našeho
soudu, jednoho z nejcennějších pozemků tohoto města. Všichni tu lokalitu známe, na jednu stranu je to
lokalita problematická díky její dlouhodobé neúdržbě, hlavně neúdržbě objektů, ale zároveň víme, že
tam z části už proběhly nějaké rekonstrukce sítí a obnovily se povrchy. Lokalita je cenná nejen
z urbanistického hlediska pro město z pozice jeho vzniku a vývoje, je cenná i z toho důvodu, co
představuje v současnosti a co by mohla představovat pro město do budoucnosti.
Dále pan Ing. arch. Janďourek seznamuje členy rady s prezentací na téma Příležitost statutárního
města Liberec ke znovunabytí velmi cenných pozemků v oblasti "Papírového náměstí" a pozemků
u LVT.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 9, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 1047/2019
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K bodu č. 23
Jmenování ředitele Základní školy, Liberec, Broumovská 847/7, příspěvkové
organizace
Předkládá: Kalous Pavel, Mgr., vedoucí odboru školství a sociálních věcí
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Na základě konkurzního řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky Základní
školy, Liberec, Broumovská 847/7, příspěvkové organizace a usnesení konkurzní komise jmenuje rada
města ředitele Základní školy, Liberec, Broumovská 847/7, příspěvkové organizace.
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. 1048/2019

K bodu č. 24
Žádost www.scio.cz, s.r.o., o zřízení soukromé základní školy na území města
Předkládá: Kalous Pavel, Mgr., vedoucí odboru školství a sociálních věcí
Stručný obsah předkládaného materiálu:
www.scio.cz, s. r. o., Pobřežní 34, Praha 8, 186 00 žádá o vydání stanoviska dle § 147
odst. 1, písm. p), zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon).
Průběh projednávání bodu:
K tomuto bodu nebyla diskuse.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 8, proti – 0, zdržel se – 1, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 1049/2019

K bodu č. 25
Zpráva o výsledku veřejnosprávních kontrol za III. 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 III. čtvrtletí
2019. V souladu s plánem kontrol na rok 2019 bylo vykonáno 7 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.
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Průběh projednávání bodu:
K tomuto bodu nebyla diskuse.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 9, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 1050/2019

K bodu č. 25/1
Dodatek č. 1 k Příkazní smlouvě
Předkládá: Audy Jan, Mgr., vedoucí odboru právního a veřejných zakázek
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Statutární město Liberec uzavřelo dne 26. 6. 2019 příkazní smlouvu s advokátem Mgr. Lukášem
Máchalem, jejímž předmětem je poskytování právních služeb ve věci majetkové účasti města
v bytových domech. Nyní je radě města předkládán dodatek k této smlouvě z důvodu rozšíření jejího
předmětu a navýšení finančního limitu.
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. 1051/2019

K bodu č. 26
Majetkoprávní operace – vypovězení nájemní smlouvy
Předkládá: Maturová Michaela, Ing., vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Jedná se o projednání návrhu na vypovězení nájemní smlouvy uzavřené mezi statutárním městem
Liberec a Povodím Labe, státní podnik za účelem zařízení staveniště pro přeložku potrubí Teplárny
Liberec, a. s., u ulice Košická v návaznosti na související akci stezka pro chodce a cyklisty Odra
– Nisa – část Košická – Poštovní náměstí.
Průběh projednávání bodu:
K tomuto bodu nebyla diskuse.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 8, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 1052/2019
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K bodu č. 27
Vypsání zadávacího řízení na projektovou dokumentaci projektu Sociální bydlení
města Liberce Na Žižkově
Předkládá: Maturová Michaela, Ing., vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Vypsání zadávacího řízení na dodavatele projektové dokumentace (DÚR, DSP, DPS), inženýrské
činnosti, BOZP a autorského dozoru pro 1. etapu projektu Sociální bydlení města Liberce Na Žižkově.
Přepokládaná hodnota nadlimitní veřejné zakázky, zadávané formou otevřeného řízení, činí
5 000 000 Kč bez DPH.
Průběh projednávání bodu:

Mgr. Židek
Mám jen poznámku, že tato zadávací dokumentace byla v komisi pro veřejné zakázky a také byla
schválena.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 8, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 1053/2019

K bodu č. 28
Zajištění provozu systému sdílených kol (BIKESHARING) v Liberci
Předkládá: Maturová Michaela, Ing., vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací
Stručný obsah předkládaného materiálu:
V souladu s usnesením RM č. 13/2018 ze dne 2. 1. 2018 byla podána žádost o dotaci do Výzvy
č. 14/2017. Žadateli, statutárnímu městu Liberec, bylo zasláno "Rozhodnutí o poskytnutí finančních
prostředků ze SFŽP ČR" pro projekt „100 kol pro bikesharing v Liberci“. Po důkladném zvážení chce
nyní statutární město Liberec od smlouvy odstoupit.
Průběh projednávání bodu:

Ing. Zámečník
Možná bych dal hned slovo našemu hostu Ladislavu Pavlíkovi, aby nám řekl, v jaké se nacházíme
situaci a co nám doporučuje dál.

Ladislav Pavlík, poradce v oblasti bikesharingu
Dobrý den, v tuto chvíli řešíme tady v Liberci dvě základní otázky. První otázka je, protože město
Liberec získalo dotaci na nákup kol pro sdílená kola, zda tedy využít tuto dotaci nebo nevyužít.
A druhá otázka je, která navazuje na tu první, pokud nevyužít, s čímž trochu přeskakuji to, k čemu
jsme došli z mnoha důvodů, které pak mohu objasnit, bude třeba vyřešit, co dál se systémem sdílených
kol na území města. Resp. jak vypsat výběrové řízení na provozovatele systému sdílených kol ideálně
na další dva roky. Možná k tomu prvnímu, což je využití nebo nevyužití dotace na nákup sdílených
kol. Ta dotace znamená 80% uhrazení nákladů na nákup pouze mechanických kol s tím, že neřeší
v žádném případě ten samotný systém provozování. Tzn., město by následně muselo řešit, kdo ta kola
bude provozovat, v jakém systému včetně IT řešení atd. V kombinaci s pětiletou udržitelností toho
projektu, což vzhledem k technologickému vývoji v posledních letech zavázat se na pět let dopředu, že
budu provozovat něco, co teď nakoupím, je, když nic jiného, tak nehospodárné a velmi riskantní.
A teď nehovoříme o dalších aspektech, jak nakoupit kola a zároveň vybrat systém, kterým se ta kola
budou provozovat, což by stavělo úřad před velký problém, jak zkombinovat tyto dvě zakázky v jednu
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a ještě velkého rozsahu. To je první věc, o které byste měli rozhodnout, resp. to stanovisko, které já
prezentuji, je poměrně jednoznačné. Pokud k němu máte nějaké otázky, tak je rád zodpovím.

Ing. Karban
Takže to bude stát zhruba 1,5 mil. Kč ročně?

Ladislav Pavlík
Pokud hovoříme o variantě, že by město využilo dotaci a nakoupilo kola…

Ing. Karban
Ne, tu druhou variantu.

Ladislav Pavlík
K druhé variantě se dostanu, pokud se rozhodnete, že nevyužijete dotaci, pak je tu soubor dalších
otázek, které se pojí k tomu, jak ten systém dál provozovat. Já vám rád odpovím, jen bych nerad
míchal dvě věci dohromady. To druhé je komplikovanější, protože je tam řada podvariant.

Ing. Zámečník
Pojďme si říct, jestli bikesharing ano nebo ne.

Mgr. Židek
Bohužel, tu vůli vyjádřit nemohu, protože jsem měl nejpozději dnes dostat statistiku, kterou jsem
nedostal, čili já si o tom nemohu udělat obrázek a nemohu se rozhodnout.

Ing. Vorlová, vedoucí oddělení administrace projektů
Já ráda zodpovím, my máme právní vztah na základě smlouvy s firmou, která provozuje
bikesharing a ve smlouvě má uvedeno, že do 30. 10. 2019 ukončí provoz a do 30. 11. 2019 nám
odevzdá analýzu ročního provozu. Telefonicky jsem se ujišťovala, jestli by šlo odevzdat dříve, protože
jsem věděla o vašem požadavku a bylo mi vysvětleno, že opravdu nikdo mi tu analýzu nezpracuje za
týden, že odevzdají 30. 11., tak jak mají ve smlouvě.

Mgr. Židek
Děkuji za vaši snahu, nicméně je jasně dáno, že se mohu těžko rozhodovat, když nevím, jak to
fungovalo. Jestli to mělo stoupající tendenci, klesající tendenci, jaká tam byla čísla. Dokud toto
neuvidím, tak se nemohu rozhodnout, jestli chci nebo nechci bikesharing, a v jaké míře.

Ladislav Pavlík
Sice není k dispozici celoroční statistika za tento rok, nicméně byla statistika za první půl rok
tohoto roku a statistika za celý loňský rok. Za letošek ukazuje pokles výpůjček, vypořádáváme se s tím
i v tom materiálu, protože jsme hledali důvody, proč k tomu došlo. Myslím si, že jsme je zanalyzovali
a máte je popsány v materiálu. Rozhodně trend, který byl, a ze systému sdílených kol jsem jich viděl
a analyzoval několik, nejen v ČR, tak pokud je trend nějaký, tak se zásadně nemění. Pak už do toho
vstupuje pouze jediný faktor, a to je počasí, případně dovolené apod. Ale jestliže tady došlo k poklesu,
pak je na to potřeba reagovat, tak jak navrhujeme v materiálu. Rozumím vašemu požadavku vidět
statistiku za celý rok, nicméně nemyslím si, že by ta čísla z hlediska trendů byla nějak výrazně odlišná
oproti tomu, co bylo v prvním půl roce. Statistika vám ukáže hodnocení toho, jak byl systém nastaven,
ale už neodpoví na to, co kdyby ten systém byl trochu jinak nastaven.

Mgr. Židek
Pro mě je důležité znát tu statistiku celou a s dovolením bych si obrázek udělal sám, děkuji.

Mgr. Šolc
Já nepotřebuji detailní statistiku, my jsme tu o tom měli různou debatu, ta sdílená kola jsou takový
zajímavý doplněk, je to „nice to have“, není to nic, bez čeho bychom nemohli žít. Nicméně jsem
zneklidněn tím, že když si ten materiál celý přečteme, tak v bodě č. 9 je to shrnuto a vy tu navrhujete
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vypsat zakázku na 120 kol v chytřejší výbavě v bezstanicovém režimu. Tzn., že bychom zase umožnili
parkovat kola kdekoliv, kde by se lidem zamanulo, což bylo veřejností kritizováno, a to za 3 mil. Kč,
což tedy vůbec neodpovídá našemu výhledu.

Ladislav Pavlík
Odpovím na to první. Stanicový systém znamená, že máte po městě systém pevných stanic, kam
přijedete s kolem a zacvaknete ho do stojanu. Tento systém je velmi drahý, nákladný a ještě není
variabilní, tzn., dopředu musíte vědět, kde ty stanice chcete mít a uživatelé nemají možnost zaparkovat
ta kola jinam. V ČR takový systém nikde není, můžete ho najít např. v Paříži, v Londýně, tam jsou.
Bezstanicový systém neznamená, že kola jsou úplně všude, protože pokud máte Smart Bike, která jsou
vybavena vlastní GPS, vlastním GSM modulem, tak to kolo komunikuje se serverem a vy můžete
definovat tzv. virtuální stanice a počet záleží čistě na vás. Můžete mít tady v okolí 30 virtuálních stanic
nebo 10, ale ten uživatel může zaparkovat pouze v té stanici. Pokud v ní nezaparkuje, tak jsou dvě
varianty. Buď to kolo opravdu nemůže vrátit jinde než ve virtuální stanici, nebo ho může vrátit jinde
než ve virtuální stanici, ale vy mu můžete dát pokutu nebo speciální parkovné. Každopádně ho můžete
motivovat k tomu, aby parkoval pouze v té virtuální stanici. Jistě by přišla brzy otázka, jak moc přesná
ta kola jsou, jestli ta kola nebudete mít pak v rozmezí x desítek metrů okolo té stanice, což je
samozřejmě dáno technologií. GPS technologie vám umožňuje přesnost 30 m, nic přesnějšího v tuto
chvíli není. Vy to pak můžete upřesnit tím, že tam kde je pak ta virtuální stanice, tak to nějak
vyznačíte uživateli. Pokud se stanice kryje s místem na kola, tak to je ideální a uživatel ví, kam ho má
odložit. Nebo to může řešit samolepka, která se dá na zem, na chodník atd. Bezstanicový systém tedy
neznamená chaos, ale znamená řízené parkování bez nutnosti vybudovat stanice, bez pevných stanic.
Nebo pak máte možnost říct, abych to ještě zkomplikoval, že v nějaké části města je zóna, kde můžete
parkovat a kde ti uživatelé mohou parkovat kdekoliv.

Ing. Zámečník
To jsme teď měli do Lidových sadů u Rekol, kde byla růžová zóna a tam mohli parkovat kdekoliv.
V památkové zóně už naopak bylo cca 50 stanic.

Ing. Karban
Musím dát za pravdu panu Mgr. Židkovi, že rozhodovat se bez statistiky je opravdu složité. Mrzí
mě to, ale bez toho by rozhodování nebylo zcela férové. Nejsem úplně příznivcem kol ve městě, byl
jsem teď v Berlíně, kde na to mají spoustu cyklostezek, jezdí tam docela svižně a já nejsem zvyklý se
v takovém prostředí pohybovat. Chtěl bych proto znát váš názor jako odborníka, jestli je to pro naše
město vhodné.

Ladislav Pavlík
Sdílená kola jsou politické rozhodnutí. Buď chcete mít sdílená kola a pak se rozhodujete, kolik na
to uvolníte peněz, protože bohužel při velikosti města jak0o Liberec nemůžete počítat s tím, že to bez
městské dotace nebo participace finanční nikdy ten systém nebude fungovat. A je to něco, jak bylo
řečeno „nice to have“. Do města typu Liberec kola jednoznačně patří. Už ze dvou důvodů. Jednak tím
nabízíte alternativu, vhodný způsob individuální dopravy, aniž byste město zatěžovali dalšími auty,
soukromými koly atd. Máte možnost regulovat pohyb a parkování těch kol, což u soukromých kol
nemáte. A z hlediska budoucího vývoje, v Evropě je vývoj jednoznačný. Dříve nebo později dospějete
k tomu, že potřebujete mít cyklistickou dopravu ve městě, protože se vám sem všechny auta nevejdou
a autobusy neobslouží vše, co potřebujete obsloužit, vůbec ne v památkové zóně, atd. A jak si poradit
s tím, aby kola neomezovala pěší a naopak. Já jsem strávil letos půl roku v Londýně, kde jsem zaváděl
elektrokola. A zaváděl jsem je přímo v centrální části, která se zuby nehty bránila, aby jakákoliv kola,
natož sdílená, jezdila v této části města. Denně tam přijíždí 300 tis. lidí a pohyb pěších je ohromný.
Vyřešili to tak, že vydali dvě licence pro dva provozovatele a praxe ukázala, že rozhodně nedošlo
k žádné kolizi. Měli stejné otázky, jako máte vy. Vše se podařilo vyřešit díky tomu, jak město
nastavilo systém. Když jste říkali, že elektrokola jsou drahý špás, tak vývoj jednoznačně ukazuje, že
elektrokola jsou to, co lidé používají a ten rozdíl mezitím, když nasadíte elektrokola a běžná
mechanická kola, počet výpůjček je dramaticky vyšší. Byl to např. případ Kladna, kde byla nejprve
mechanická a pak elektrokola a dostali jsme se na čtyřnásobek toho, co bylo u mechanických kol.
A Kladno není tak do kopce jako Liberec. Co se týká koloběžek, tak ty podle českých zákonů nepatří
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ani na chodníky, ani na vozovky, ty za mě tedy ne. U elektrokoloběžek je navíc životnost dva měsíce,
pak se vyhazují. Praha 2 je ukázka toho, jak se s koloběžkami bojuje.

Mgr. Židek
Já bych se rád vyvaroval, abychom se nechali zatlačit do toho, že na něco není čas. Zažili jsme to tu
v posledních týdnech a měsících několikrát. Rozhodně to, že není dostatek času na veřejnou zakázku,
nebude u mě znamenat rozhodnutí se pro to, abych tu něco odsouhlasil. Druhá věc, já zkrátka chci ta
data a na jejich základě se budu rozhodovat, proto, prosím, pojďme hlasovat odděleně o bodu
č. 1 a o bodu č. 2. Uvidíme, jak to dopadne. Nejsem proti bikesharingu, jen chci mít dostatek
informací, abych se byl schopen rozhodnout. Teď ten dostatek informací nemám, proto po mě
nechtějte, prosím, rozhodnutí, děkuji.

Ing. Zámečník
Prosím, hlasujeme po etapách. První je rada města po projednání zaprvé „schvaluje nevyužití
dotace SFŽP na nákup sdílených kol”. Prosím, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel?

Hlasování o návrhu usnesení v části schvaluje 1. – pro – 8, proti – 0, zdržel se – 1, návrh byl
přijat.

Ing. Zámečník
Nechávám hlasovat o té prostřední části „zrušuje usnesení rady města č. 749/2019 ze dne
29. 7. 2019“

Hlasování o návrhu usnesení v části zrušuje – pro – 8, proti – 0, zdržel se – 1, návrh byl
přijat.

Ing. Zámečník
Teď zbývá poslední věc. Úpravu usnesení ještě řeknu. Rada města zadruhé „schvaluje záměr
přípravy zadávací dokumentace na zajištění systému sdílených kol prostřednictvím provozovatele
systému sdílených kol na období let 2020–2021 financovaných z prostředků statutárního města
Liberec“. A dále se ukládá úkol paní Ing. Michaele Maturové „předložit radě města vyhodnocení
využití bikesharingu v roce 2019“ s termínem do 3. 12. 2019.

Hlasování o upraveném návrhu usnesení v části schvaluje 2. a ukládá – pro – 9, proti – 0,
zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 1054/2019

K bodu č. 29
Zpráva z Veřejného fóra Zdravého města 2018
Předkládá: Maturová Michaela, Ing., vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací
Stručný obsah předkládaného materiálu:
V rámci členství statutárního města Liberec v Národní síti Zdravých měst ČR byl dne 20. 3. 2018
schválen radou města Plán zlepšování MA21 na rok 2018. Jednou z plánovaných aktivit bylo
uspořádání Veřejného fóra 2018, které je důležitým parametrem v hodnocení kvality Zdravých měst.
Veřejné fórum 2018 se konalo v Liberci 25. 9. 2018. Na základě hlasování přítomných, které bylo
následně ověřeno občany hlasováním v tištěné a elektronické podobě, z něj vyplynulo 8 hlavních
priorit k řešení. Po projednání s garanty jednotlivých oblastí a vyhodnocení relevantnost řešení je
předkládán seznam priorit spolu se Zprávou z Veřejného fóra.
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Průběh projednávání bodu:
K tomuto bodu nebyla diskuse.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 8, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 1055/2019

K bodu č. 29/1
Schválení dodatku č. 14 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. 14 zohledňuje změnové listy č. 65, 66, č. 68 až 77 a č. 79,
které reflektují chyby projektové dokumentace vyžadující navýšení ceny díla o 1 156 490,08 Kč bez
DPH.
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. 1056/2019

K bodu č. 29/2
Schválení dodatku č. 15 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. 15 zohledňuje změnový list č. 78, který reflektuje snížení ceny
díla o 92 757,13 Kč bez DPH.
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. 1057/2019
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K bodu č. 30
Podnět k pořízení 105. změny územního plánu města Liberec zkráceným
postupem
Předkládá: Kolomazník Petr, Ing., vedoucí odboru územního plánování
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Zoologická zahrada Liberec se rozkládá v malém jasně ohraničeném území. Vzhledem
k plánovaných změnám legislativy týkající se chovů ohrožených i dalších druhů je potřeba rozlohu
zahrady zvětšit, aby si při zachování stávajících chovů udržela statut zoologické zahrady. Vhodnou
lokalitou je prostor v okolí amfiteátru. Zoologická zahrada společně s Technickou univerzitou
v Liberci řeší zároveň nedostatek parkovacích míst. Z toho důvodu se navrhuje parkovací dům ve
svahu mezi ulicemi Bendlova a Fibichova. Plochy nově navrhované pro rozvoj ZOO a TUL se
nacházejí v nezastavitelných plochách a proto je potřebné pořídit strategickou změnu územního plánu.
V souladu s novelou stavebního zákona je možné tuto změnu pořídit zkráceným postupem. Z toho
důvodu je k projednání předložen podnět k pořízení strategické změny územního plánu zkráceným
postupem včetně navrhovaného obsahu změny.
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. 1058/2019

K bodu č. 31
Udělení výjimky ze směrnice rady č. 3RM Zadávání veřejných zakázek
statutárním městem Liberec na projektovou dokumentaci ve stupni DÚR na
2. a 3. etapu ulice Nová Pastýřská podle architektonické koncepční studie odboru
KAM
Předkládá: Janďourek Jiří, Ing. arch. Ing., vedoucí odboru kancelář architektury města
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Rada města usnesením č. 809/2019 uložila odboru KAM předložit návrh na zadání veřejné zakázky
na zhotovení projektové dokumentace na 2. a 3. etapu ulice Nová Pastýřská podle arch. koncepční
studie odboru KAM, aby se nová městská ulice stala 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. Součástí studie je i kultivace předprostoru sídla policie ČR, na pozemcích policie ČR.
Průběh projednávání bodu:

Ing. arch Janďourek, vedoucí odboru kancelář architektury města
Podle koncepční studie, kterou jsme zpracovali, předkládáme nabídku od firmy
M - PROJEKCE s. r. o. Součástí komplexu dodávek prací bude dopracování dokumentace
k územnímu rozhodnutí. Jak asi všichni víme, Nová Pastýřská propojuje a dotváří vnitřní městský
sběrný okruh, ústí na jedné straně v prostoru ul. Sokolské a druhé Tržním náměstí. Byli bychom rádi,
kdyby se dokumentace, která byla vypracována od pana Ing. Nýdrle, změnila na pozici kvalitní
městské třídy, kde budeme mít užší komunikace, bude tam doplněna alej, parkování a v obou pruzích
cyklostezky. Vizualizaci máme v prezentaci.
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Dále pan Ing. arch. Janďourek seznamuje členy rady s prezentací na téma Udělení výjimky ze
směrnice rady č. 3RM Zadávání veřejných zakázek statutárním městem Liberec na projektovou
dokumentaci ve stupni DÚR na 2. a 3. etapu ulice Nová Pastýřská podle architektonické koncepční
studie odboru.

Mgr. Židek
Já se zeptám, máme tady rozhodnutí z RM, ten obrázek už jsme tady měli a na základě toho se měl
vybírat ten, kdo by dělal projektovou dokumentaci. A po více než třech měsících tu máme někoho,
koho jste oslovili na přímo a nevyužili jste toho udělat výběrové řízení. My se chceme chovat
transparentně a neudělat výběrové řízení, mi přijde hloupé.

Ing. arch. Janďourek
Oslovoval jsem i jiné firmy a ty mi řekli, že mohou např. začít až příští rok někdy v polovině, tzn.,
po dlouhé úvaze to byla jediná projekční firma, která je místní a dokáže to v nějakém čase do čtyř
měsíců od podepsání smlouvy zvládnout s inženýrskou činností. Samozřejmě můžeme jít jinou cestou,
je to vaše rozhodnutí. Pana Ing. Nýdrle jsem také oslovoval.

Mgr. Šolc
Já potvrzuji to, co říká pan vedoucí odboru. Ta situace s těmi dopravními projektanty je taková, že
prakticky nemá kdo kreslit. To, že je to firma z Hradce Králové, mně osobně nevadí. Že je to na
výjimku, mně osobně v tomto konkrétním případě nevadí, byť bychom se všichni měli chovat
v souladu se směrnicí a automaticky vypisovat. Pak až když to nejde z jakéhokoliv důvodu, tak žádat
radu o výjimku. Ale tohle je speciální případ. Za mě z toho našeho pohledu není důležitější stavba než
tato. Musíme si uvědomit, že pokud nebudeme mít Novou Pastýřskou, tak nesplníme podmínky pro
rekonstrukci Centra urgentní medicíny, protože ta předpokládá zjednosměrnění Husovy ulice. Pak
každé, byť dobře míněné zpoždění může stát poměrně hodně potíží, tak já bych tu výjimku asi
připustil.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 6, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 1059/2019

K bodu č. 32
Udělení výjimky ze směrnice rady č. 3RM Zadávání veřejných zakázek
statutárním městem Liberec na projektovou dokumentaci Liberecká náplavka
Předkládá: Janďourek Jiří, Ing. arch. Ing., vedoucí odboru kancelář architektury města
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Obnovou části liberecké náplavky v dolním centru města Liberec a propojením tak městského
projektu s připravovanou revitalizací prostorů kolem krajského úřadu v Liberci (příprava a realizace
LK) dojde k synergii a výhodnosti po ekonomické stránce ve spojení obou částí a k vytvoření velmi
kvalitního rozsáhlého veřejného prostoru s obrovským estetickým, relaxačním a reprezentativním
potenciálem v samotném centru města Liberec s názvem Liberecká náplavka. Celkově bude upraveno
kolem 20 000 m2 zpevněných a parkových ploch a vybudován parkovací dům. Na městských
pozemcích se zvýší kapacita parkování v centru bezmála o 35 nových parkovacích stání. Vybudují se
2 nové lávky, které zvýší prostupnost území, bude vybudováno nové dětské hřiště. Prostor bude
doplněn kompletně novým městským mobiliářem a novým veřejným osvětlením. Součástí změn
budou i nové zastávky tramvaje.
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Průběh projednávání bodu:

Ing. arch. Janďourek, vedoucí odboru kancelář architektury města
Pan Ing. arch. Janďourek seznamuje členy rady s prezentací na téma Udělení výjimky ze směrnice
rady č. 3RM Zadávání veřejných zakázek statutárním městem Liberec na projektovou dokumentaci
Liberecká náplavka.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 1060/2019

K bodu č. 32/1 /STAŽENO
Záměr stavebních úprav v krematoriu Liberec
Předkládá: Janďourek Jiří, Ing. arch. Ing., vedoucí odboru kancelář architektury města
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Jedná se o stavební úpravy veřejné budovy, která je významnou kulturní památkou. Liberecké
krematorium, jako první stavba této typologie v Rakousku – Uhersku, bylo vystavěno mezi lety
1915–1917 na základě projektu Rudolfa Bitzana, vzniklého z architektonické soutěže vypsané
v r. 1913 libereckou radnicí a spolkem přátel žehu.
Průběh projednávání bodu:
K tomuto bodu nebyla diskuse.

Tento bod byl stažen z programu schůze rady města.

K bodu č. 33
Schválení převodu investičního příspěvku a části účelového příspěvku organizace
Městské lesy Liberec na neinvestiční příspěvek – provoz organizace
Předkládá: Sládková Lucie, Ing., vedoucí odboru ekologie a veřejného prostoru
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Příspěvková organizace Městské lesy Liberec, p. o. žádá zřizovatele o schválení převodu
investičního příspěvku v hodnotě 400 000 Kč, který měl být čerpán na projektovou dokumentaci pro
rekonstrukci lesní cesty, a části účelového příspěvku ve výši 242 557,33 Kč, který měl být čerpán na
provoz Lesního koupaliště, na neinvestiční příspěvek – provoz organizace.
Průběh projednávání bodu:

Mgr. Šolc
Chybí nám tam v příštím roce peníze na kůrovcovou kalamitu a nevypadá to, že by ten kůrovec
chtěl skončit. Budu tam tedy muset něco nárokovat, nicméně může to být v průběhu roku. Nebudeme
to potřebovat v lednu, ale na jaře bychom to asi potřebovali a v průběhu roku tam případně ještě něco
rozpočtovým opatřením dosypávat.
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Bc. Jiří Bliml, ředitel Městských lesů Liberec, p. o.
Jedná se o investiční peníze, které nám byly zřizovatelem poukázány jako příspěvek a my je
potřebujeme čerpat na běžný provoz především spojený s likvidací kůrovcové kalamity. Investice se
ani nezačaly provádět, a to z toho důvodu, že projektová dokumentace na budoucí lesní cestu je v tuto
chvíli zbytečná, protože není vypsaný dotační titul pro příští rok, to je jedna věc. Druhá věc je ta, že
tam má téct vodovod z vodárny v Lidových sadech ke Slunečním lázním do Ruprechtic. Proto jsme
převáděli peníze do běžného rozpočtu.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 1061/2019

K bodu č. 34
Navýšení smlouvy o zajištění služeb v oblasti nakládání s odpady na území
statutárního města Liberec č. S09I300063, ve znění dodatků, uzavřené s FCC
Liberec, s. r. o., o inflaci
Předkládá: Sládková Lucie, Ing., vedoucí odboru ekologie a veřejného prostoru
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Smlouva o zajištění služeb v oblasti nakládání s odpady na území statutárního města Liberec
č. S09I300063, ve znění dodatků, ze dne 28. 7. 2009, mezi statutárním městem Liberec jako
objednatelem a FCC Liberec, s. r. o. jako poskytovatelem, obsahuje možnost navýšení jednotkových
cen o procento odpovídající indexu inflace dle ČSÚ. K navýšení je třeba, aby poskytovatel učinil
návrh s příslušným výpočtem změny nabídkové ceny a tento předložil k odsouhlasení. Návrh
poskytovatele ze dne 23. 9. 2019 předložený poskytovatelem lze považovat za souladný se smlouvou.
Navrhované zvýšení je v limitech daných zákonnou úpravou pro zadávání veřejných zakázek.
Průběh projednávání bodu:

Ing. Sládková, vedoucí odboru ekologie a veřejného prostoru
Město má uzavřenou smlouvu se společní FCC Liberec s. r. o., která ve městě provádí svoz odpadů
a ta si požádala dle smlouvy o navýšení jednotkových cen na rok 2020, a to na základě inflace.
Dodatek ke smlouvě by měl být uzavřen do konce listopadu 2019. Ta možnost tam je, smlouva toto
připouští, je na vás, jestli odhlasujete ano nebo ne.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 8, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 1062/2019

K bodu č. 35
Schválení projektu "Výstavba podzemních kontejnerů" a přidělení finančních
prostředků do rozpočtu 2020
Předkládá: Sládková Lucie, Ing., vedoucí odboru ekologie a veřejného prostoru
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Stručný obsah předkládaného materiálu:
Odbor ekologie a veřejného prostoru předkládá radě města ke schválení projekt "Výstavba
podzemních kontejnerů v ulici Zámečnická, nám. Českých bratří a nám. Sukovo" a přidělení
finančních prostředků do rozpočtu odboru EP na rok 2020.
Průběh projednávání bodu:

Ing. Sládková, vedoucí odboru ekologie a veřejného prostoru
Tento materiál jsme se rozhodli připravit z jednoho prostého důvodu, že do rozpočtu na rok 2020
nemáme přiděleny prostředky na výstavbu tří podzemních kontejnerů, které bychom chtěli realizovat,
ačkoliv jsme chtěli jedno realizovat již letos, tak to bohužel nevyšlo, protože jediný uchazeč nepodal
nakonec součinnost, nepodepsal smlouvu, tak to bylo zrušené. Myslíme si, že ta výstavba by se mohla
přesunout na rok 2020, ale v rozpočtu na rok 2020 na to nemáme ani korunu. Je tam možnost čerpat
peníze z dotačního titulu. Je tam možných nějakých 85 % při čerpání dotace a v současné době jsme
i oslovili externího partnera, který by nám zpracoval tu žádost a podal žádost. Je to společnost
ISES, s. r. o., která nám i vypracovávala plán odpadového hospodářství a vlastně odpadovým
hospodářstvím se zabývá.

Ing. Zámečník
Upravujeme usnesení rada města po projednání „schvaluje záměr projektu Výstavba podzemních
kontejnerů v ulici Zámečnická, nám. Českých bratří a nám. Sukovo a záměr přidělení finančních
prostředků do rozpočtu odboru ekologie a veřejného prostoru na rok 2020“, zadruhé zůstává jak tam je
a ukládá Ing. Lucii Sládkové „připravit žádost o dotaci do Operačního programu životní prostředí“.
Termín bude do 30. 1. 2020. Kdo je pro takto upravené usnesení? Kdo je proti? Kdo se zdržel?

Hlasování o upraveném návrhu usnesení – pro – 7, proti – 0, zdržel se – 1, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 1063/2019

K bodu č. 36
Informace o odpadovém hospodářství města Liberec
Předkládá: Sládková Lucie, Ing., vedoucí odboru ekologie a veřejného prostoru
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Informace o odpadovém hospodářství města Liberec.
Průběh projednávání bodu:

Ing. Sládková, vedoucí odboru ekologie a veřejného prostoru
Snažila jsem se do materiálu dostat ucelené informace, nevím, zda jste pročítali všechny tabulky
ale důvodem k tomu, aby ta informace tady zazněla, je to, že ty částky na odpadové hospodářství
neustále rok od roku rostou. Snažila jsem se tam i v jedné tabulce vykreslit to, že příjmy z poplatků od
občanů, bohužel, nerostou a zůstávají konstantní, takže se nám tu otvírají nůžky a jak nám rostou
náklady, tak ty příjmy z poplatků zůstávají stejné. To je jedna věc. Navyšují se nám stále nádoby po
celém městě, je to v souladu s plánem odpadového hospodářství města, který nám ukládá, abychom
zvyšovali nádoby na separaci. Do budoucna předpokládám, že tím pádem budou i ty náklady na
separaci narůstat. Stoprocentně nám budou narůstat i náklady na svoz komunálního odpadu s tím, že
se budeme muset asi do budoucna přizpůsobit i tomu, co po nás chce EU potažmo, jestli to pak bude
i implementováno do nového zákona o odpadech, který teď prochází nějakou fází různých schvalování
atd. Není ještě hotov, ale jako obec bychom měli předcházet hlavně tvorbě odpadu, následně ten odpad
použít nebo ho užít k druhotnému použití, teprve pak se může odpad zpracovávat k recyklaci, předávat
dál a v neposlední řadě je tam spalování. My v současné době jdeme převážně tou cestou separace
a spalování toho komunálního odpadu s tím, že do budoucna by měla převažovat ta složka
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využitelných služeb komunálního odpadu, aby se neustále navyšovala. Nevím, jestli má cenu tady
říkat vše, co jsem tam vepisovala, všechna ta čísla. Jak už jsem tu zmiňovala, smlouva nám bude
končit v roce 2025. Na jedné z prvních stran máte, na kolik byla částka vysoutěžena a jak si stojíme
v tom čerpání.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 9, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 1064/2019

K bodu č. 37
Smlouva o právu provést stavbu křižovatka Švermova x Jungmannova
x Žitavská x rampa I/35
Předkládá: Novotný David, Bc., vedoucí odboru správy veřejného majetku
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Překládaný materiál umožní městu Liberec, jako stavebníkovi, provést zlepšení dopravně
– provozních i stavebních parametrů křižovatky v rámci akce "Křižovatka Švermova x Jungmannova
x Žitavská x rampa sil. I/35, Liberec – úprava ramen křižovatky" z hlediska propustnosti a zvýšení
bezpečnosti všech účastníků silničního provozu při užívání tohoto prvku páteřní silniční infrastruktury
- křižovatky na území širšího centra města Liberec. Stavbou bude dotčen pozemek parc. č. 25/25 na
LV 700 v k. ú. Františkov, ke kterým má příslušnost hospodařit Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní
příspěvková organizace.
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. 1065/2019

K bodu č. 38
Žádost o výjimku z interního předpisu pro zřizování služebností pro
GasNet, s. r. o. – Plužní ul.
Předkládá: Novotný David, Bc., vedoucí odboru správy veřejného majetku
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Předmětem materiálu je schválení výjimky z interního předpisu pro zřizování služebností pro
společnost GasNet, s. r. o., z důvodu rekonstrukce plynovodních sítí v lokalitě Reko MS Liberec
– Plužní, v rámci koordinační akce statutárního města Liberec.
Průběh projednávání bodu:
K tomuto bodu nebyla diskuse.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 8, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 1066/2019
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K bodu č. 39
Schválení smlouvy na výpůjčku pozemků v majetku SML na autobusovém
nádraží
Předkládá: Novotný David, Bc., vedoucí odboru správy veřejného majetku
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Předmětem tohoto materiálu je schválení smlouvy o bezúplatné výpůjčce pozemků v majetku
statutárního města Liberec (dále jen SML) tvořících část areálu autobusového nádraží se zájemcem,
který podal nabídku v rámci uveřejněného záměru na úřední desce.
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. 1067/2019

K bodu č. 40
Smlouva o poskytování služeb a o spolupráci
Předkládá: Novotný David, Bc., vedoucí odboru správy veřejného majetku
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Předmětem tohoto materiálu je schválení Smlouvy o poskytování služeb v souvislosti
s provozováním a financováním autobusové linky č. 600.
Průběh projednávání bodu:

Mgr. Šolc
Měníme usnesení rada města po projednání „schvaluje uzavření smlouvy o poskytování služeb…“
atd. a ukládá mně do 28. 11. 2019 „předložit uzavření smlouvy o poskytování služeb a o spolupráci
zastupitelstvu města formou informace“.

Hlasování o upraveném návrhu usnesení – pro – 9, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 1068/2019

K bodu č. 41
Bezpečnost chodců v ulici Puškinova
Předkládá: Novotný David, Bc., vedoucí odboru správy veřejného majetku
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Předmětem tohoto materiálu je opakovaný hromadný podnět obyvatel ulice Puškinova a přilehlého
okolí, ve kterém požadují řešit situaci ohledně bezpečnosti v ul. Puškinova, a to zejména chodců
vybudováním chodníků, zákazu vjezdu vozidlům nad 3,5 t a případně další dopravní opatření, která by
vedla ke zpomalení dopravy v Puškinově ulici. Realizace stavebních úprav je však zejména s ohledem
na problematické odvodnění v této lokalitě složitá a finančně velmi nákladná. Z tohoto důvodu bylo
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zpracováno Dopravně provozní a stavební posouzení stávajícího stavu vč. prvotního návrhu na řešení
a odhad nákladů.
Průběh projednávání bodu:

Mgr. Šolc
Lidé nejen že píší, ale také se objednávají na osobní schůzky, oni tam vnímají tu bezpečnost jako
svoji osobní prioritu, chodí tam jejich děti do školy a zejména v zimě je to tam slabé. Na druhou stranu
stejně slabý je rozpočet města. Tzn., my tu navrhujeme něco, co by mohlo být pro nás, řekněme,
finančně udržitelné a zároveň budu tlačit na co nejrychlejší vznik krajské Nové Puškinovy, abychom
z této staré Puškinovy ul. mohli udělat zklidněnou komunikaci a tím pádem se ten problém vyřešil
sám.

Ing. Zámečník
Pane Bc. Novotný, kolik by stál dohromady takový chodník, co by si občané přáli?

Bc. Novotný, vedoucí odboru správy veřejného majetku
Varianta B, to je to co si přejí občané, je 40 mil. Kč, je v tom spjat i výkup pozemku, je
tam i přebudování propustku, který není kam vyvést, protože je tam zástavba. Jinými slovy je
varianta B obtížná k provedení i ke schválení. Varianta A, ke které se přikláníme, je provedení
humanizace, tzn., osazení značek maximální povolené rychlosti, informativního radaru a zahájení
řešení humanizace komunikace, tj. provádění zpomalovacích prvků. Kdybychom dali chodník, tak
zasáhneme do soukromých pozemků a změníme odtokové poměry, to je základní problém
komunikace Puškinova od přejezdu po Ještědskou. Maximálně ve vytipovaném úseku bude možné
provést alternativní chodníček v té zastavěné části, ale to počítáme, že to bude v rámci varianty A, to
je jediné.

Mgr. Šolc
Je to extrémně složitá stavba, extrémně složité majetkové poměry, složité odtokové poměry a je
tady výhled na to, že třeba během pěti let např. ten kraj tu Novou Puškinovu udělá. Tak abychom
dělali chodník a za pět let byla nová komunikace…

Bc. Novotný
Problém je, že když uděláme chodník, změníme odtokové poměry a nemáme kam pustit tu vodu,
tzn., že řešení je to, že by se tam vybudovala dešťová kanalizace ve vozovce, kde prostor je, budou
tam muset být dvě přečerpávací stanice na dešťovou vodu, abychom to pustili do toho rybníčku, co je
před přejezdem Českých drah. Ale to v těch 40 mil. Kč není. Problém je v tom, že ten dotační program
v rámci IPRÚ, oni nám přispějí na chodník, na opěrku, která bude s tím spjatá u jedné strany, protože
se musí zpevnit těleso komunikace, případně pokud na silnici vznikne cyklostezka, ale ta nejdražší
strana s tím odvodněním, to jde z vlastních zdrojů města.

Mgr. Šolc
Jen upozorňujeme na riziko, že ty zpomalovací pruhy mohou někomu vadit v tom smyslu, že auta
musí přibrzdit, přejet, je to hlučné, ale bezpečnost je zkrátka výměnou za komfort.

Ing. Zámečník
Dobrá, hlasujeme pro variantu A, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel?

Hlasování o návrhu usnesení ve variantě A – pro – 9, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl
přijat.
Rada města přijala usnesení č. 1069/2019
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K bodu č. 42
Schválení výsledku VŘ "Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci II – přechody pro
pěší Dobiášova"
Předkládá: Novotný David, Bc., vedoucí odboru správy veřejného majetku
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Předkládaný materiál je podkladem pro schválení výsledku výběrového řízení na zhotovitele stavby
„Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci II – přechody pro pěší Dobiášova“.
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. 1070/2019

K bodu č. 43
Schválení ručitelského závazku pro zajištění financování DPMLJ
Předkládá: Novotný David, Bc., vedoucí odboru správy veřejného majetku
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Předmětem tohoto materiálu je schválení ručitelského závazku statutárního města Liberec (dále jen
SML) ve prospěch společnosti Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a. s. (dále jen
DPMLJ) ve věci refinancování úvěrů DPMLJ u Komerční banky.
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. 1071/2019

K bodu č. 44
Schválení vyhrazených stání pro invalidu
Předkládá: Novotný David, Bc., vedoucí odboru správy veřejného majetku
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Předmětem tohoto materiálu je schválení vyhrazeného parkovacího místa pro držitele průkazu ZTP
a ZTP/P p. [osobní údaj odstraněn] v ul. [osobní údaj odstraněn]. Žádost splňuje podmínky interního
předpisu města Liberce ve věci zřizovaných vyhrazených parkovacích míst pro osoby ZTP.
Průběh projednávání bodu:
K tomuto bodu nebyla diskuse.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 8, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 1072/2019
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K bodu č. 45
Rozdělení služeb sportovním klubům ve sportovním areálu Ještěd v sezóně
2019/2020
Předkládá: Žáčková Markéta, Mgr. Bc., vedoucí odboru cestovního ruchu, kultury a sportu
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Rozdělení služeb (tréninkových jednotek) sportovním klubům: Sportovní klub JEŠTĚD, Ski klub
Ještěd, z. s. , Spolek Y.S.R. na základě Interního manuálu a Smlouvy o podpoře sportovních aktivit
v lyžařském areálu Ještěd.
Průběh projednávání bodu:

Mgr. Žáčková, vedoucí odboru cestovního ruchu, kultury a sportu
Filozofie je taková, že ročně máme pro fungování na sjezdovce k dispozici částku 2 800 000 Kč
bez DPH. A tato částka se využívá pro rozdělení tréninkových jednotek, které mohou kluby, které se
o ně přihlásí na sjezdovkách využít. Loni se toto dělo poprvé, letos je to už podruhé. Hlásí se nám tři
kluby. My pravidelně na konci srpna nebo na začátku září kluby oslovujeme s tím, aby nám zaslaly
své požadavky na využívání sjezdovek, mají na to měsíc, pak vypočítáváme na základě požadavků
a toho, kolik máme k dispozici financí jednotlivé alokace. Jedna tréninková jednotka se rovná půl den
s tím, že došlo letos ke zvýšení ceny ze strany TMR, kde jedna tréninková jednotka, čili ten půl den se
počítá v rámci 12 775 Kč, ve všední den. O víkendu je to 25 550 Kč. Pro nás jako město tzn. pouze to,
že my rozdělíme tu částku 2 800 000 Kč mezi tyto kluby a pak to finální rozdělení. Tzn., kdo, jaký
den, a jestli to budou bobisté, nebo alpští lyžaři, to už je na dohodě mezi jednotlivými kluby a TMR.
My jen rozdělíme tu částku.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 9, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 1073/2019

K bodu č. 46
Zpráva o využití a vyúčtování dotací ze Sportovního fondu za rok 2018
Předkládá: Žáčková Markéta, Mgr. Bc., vedoucí odboru cestovního ruchu, kultury a sportu
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Za každý uplynulý kalendářní rok předkládá odbor cestovního ruchu, kultury a sportu zprávu o
využití a vyúčtování, která obsahuje statistické informace o hospodaření s finančními prostředky na
účtu Sportovního fondu.
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. 1074/2019
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K bodu č. 47
TJ Sokol Doubí, z. s. – prodloužení smlouvy o reklamě
Předkládá: Žáčková Markéta, Mgr. Bc., vedoucí odboru cestovního ruchu, kultury a sportu
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Schválení prodloužení smlouvy o reklamě (billboardu) mezi spolkem TJ Sokol
Doubí, z. s. a firmou ADV COMPUTERS, s. r. o. na základě nájemní smlouvy (OS201601313).
Průběh projednávání bodu:

Mgr. Žáčková, vedoucí odboru cestovního ruchu, kultury a sportu
Město má podepsanou nájemní smlouvu s TJ Sokol Doubí, z. s., o využívání fotbalového stadionu
ve Vesci. Z té smlouvy vychází z článku VII, odst. 3., že TJ Sokol Doubí může poskytnout plochy,
které tam jsou třetím stranám, ať už se jedná např. o restauraci, která tam funguje nebo plochy pro
reklamu. Nicméně my jako město schvalujeme ty dané smlouvy popř. jejich prodloužení. V tomto
smyslu jsme byli požádáni předsedou, panem Vencem, abychom schválili prodloužení smlouvy nájmu
reklamního billboardu firmy ADV COMPUTERS, s. r. o., jednoho kusu. To prodloužení je na dobu
určitou do 30. 9. 2020. Prodlužujeme jim tedy nájemní smlouvu reklamního billboardu té firmy.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 9, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 1075/2019

K bodu č. 47/1
Petice "Nesouhlas se stavbou bytového domu Vlnařská"
Předkládá: Šimek Miroslav, Bc., vedoucí odboru Stavební úřad
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Dne 1. 11. 2019 byla předána na podatelnu odboru stavební úřad písemnost označená „PETICE“
dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním „Nesouhlas se
stavbou bytového domu Vlnařská, Liberec na základě oznámení zahájení územního řízení
čj. SURR/7130/261837/18-Ja“.
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. 1076/2019

K bodu č. 48 /STAŽENO
Vypsání výběrového řízení na dodavatele tisku Libereckého zpravodaje
Předkládá: Mejsnar Jiří, Ing., vedoucí odboru kancelář primátora
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Stručný obsah předkládaného materiálu:
Vypsání výběrového řízení na dodavatele tiskových služeb pro tisk Libereckého zpravodaje. Jedná
se o zakázku na roky 2020–2021. Maximální hodnota zakázky činí 1 900 000 Kč bez DPH.
Průběh projednávání bodu:
K tomuto bodu nebyla diskuse.

Tento bod byl stažen z programu schůze rady města.

K bodu č. 48/1
Delegace zástupce obce na valnou hromadu společnosti FinReal Liberec, a. s.
Předkládá: Karban Zbyněk, Ing., náměstek primátora pro ekonomiku
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Společnost FinReal a. s., ve které je město společníkem, zaslala pozvánku na konání řádné valné
hromady, která se koná dne 28. 11. 2019 od 10.00 hodin v sídle společnosti. Je navrženo delegovat na
tuto valnou hromadu pana Ing. Zbyňka Karbana.
Průběh projednávání bodu:

Ing. Zámečník
Změníme v usnesení termín splnění úkolu pana Ing. Zbyňka Karbana, a to do 21. 11. 2019.

Hlasování o upraveném návrhu usnesení – pro – 9, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 1077/2019

K bodu č. 49
Uzavření smlouvy o bezplatné výpůjčce a užití uměleckých děl
Předkládá: Šťastná Lucie, Mgr., pověřena zastupováním výkonu funkce vedoucího odboru kancelář
tajemníka
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Předmětem tohoto materiálu je uzavření smlouvy o bezplatné výpůjčce a užití uměleckých děl,
která nepodléhají ochraně dle autorského zákona č. Z/41/2019 s Oblastní galerií Liberec. Týká se
vypůjčení 6 obrazů, určených pro výzdobu zasedací místnosti č. 202 a zasedací místnosti č. 210
v budově historické radnice.
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. 1078/2019
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K bodu č. 49/1
Výjimka ze směrnice rady č. 3 RM na dodání a montáž slavnostního osvětlení
budovy radnice
Předkládá: Šťastná Lucie, Mgr., pověřena zastupováním výkonu funkce vedoucího odboru kancelář
tajemníka
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Předmětem tohoto materiálu je schválení udělení výjimky ze směrnice rady č. 3 RM Zadávání
veřejných zakázek statutárním městem Liberec (dále jen "směrnice") na dodání a montáž slavnostního
osvětlení budovy historické radnice.
Průběh projednávání bodu:

Bc. Anděl, vedoucí oddělení provozu a správy budov
Pokud se týká nasvícení radnice, to je už takový dlouholetý problém. Původní nasvícení už je staré
asi 25 let a jsou tam klasické sodíkové výbojky. Ročně je ta spotřeba zhruba 80 tis. Kč, když jsme to
propočítávali, což je docela hodně. Tak jsme navrhli ve spolupráci se dvěma firmami nasvícení
pomocí LED panelů s tím, že jsme udělali poptávkové řízení. Nabídku nám zaslaly dvě firmy.
Výhodnější cenu nabídla firma Nomiret, spol. s r. o., za 421 957 Kč s DPH. Protože jsme to neměli
v rozpočtu, tak jsme operativně nějak přeskupili peníze, které nám zbyly z kapitálové položky nákup
automobilu, protože nám tam zůstalo asi 400 tis. Kč.

Ing. Zámečník
V usnesení bude ještě za čtvrté „schvaluje návrh rozpočtového opatření, které se týká přesunů
finančních prostředků z položky Nákup automobilu na položku Budovy, haly a stavby“. Ostatní
zůstává. Prosím, kdo je pro takto upravené usnesení? Kdo je proti? Kdo se zdržel?

Hlasování o upraveném návrhu usnesení – pro – 9, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 1079/2019

K bodu č. 50
Návrh časového a obsahového plánu činnosti rady města a zastupitelstva města
na rok 2020
Předkládá: Čech Martin, Ing., tajemník Magistrátu města Liberec
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Radě města a následně zastupitelstvu města je předkládán na vědomí návrh ročního plánu činnosti
rady města a zastupitelstva města. Návrh je zpracován na základě projednání s vedoucími odborů.
Materiál je předkládán jako otevřený, v souladu s aktuálními potřebami budou zařazovány na program
zasedání další materiály k projednání. Může též dojít k posunu v nyní navrhovaných termínech
u jednotlivých materiálů.

Ing. Zámečník
Upravíme materiál do ZM, kde v měsíci říjnu 2020 zohledníme podzimní prázdniny.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 9, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 1080/2019
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K bodu č. 51
Změna směrnice rady č. 1RM Organizační řád Magistrátu města Liberec
Předkládá: Čech Martin, Ing., tajemník Magistrátu města Liberec
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Na základě doporučení Komparační studie Magistrátu města Liberec se navrhuje změna směrnice
rady č. 1RM Organizační řád Magistrátu města Liberec. Změny spočívají v přejmenování odboru
kancelář tajemníka (KT) na odbor vnitřních věcí (VV), navrhuje se převést stávající personální
oddělení (TAPE) a stávající organizační oddělení (TAOR) do odboru vnitřních věcí (VV). Dále se
navrhuje převést oddělení provozu správy budov (KTPU) z odboru kancelář tajemníka na odbor
majetkové správy (MS), čím vznikne čtvrté oddělení tohoto odboru (MSPU). Zároveň bude zrušen
odbor informatiky a řízení procesů (OI) a nově zřízeno oddělení informatiky a řízení procesů (VVOI),
které bude zařazeno pod odbor vnitřních věcí (VV). Dále se na žádost vedoucí odboru cestovního
ruchu, kultury a sportu (OS) navrhuje zrušit jedno ze dvou oddělení odboru cestovního ruchu, kultury
a sportu (OS) tak, že stávající oddělení kultury a sportu (OSKS) bude rozděleno na dvě oddělení
– oddělení kultury (OSKK), a oddělení sportu (OSKS). V souvislosti se těmito změnami dojde
k přesunu pracovních pozic a zaměstnanců zařazených do magistrátu. V souvislosti s ukončením
projektů je navrhováno zrušení 15 pracovních pozic na odboru školství a sociálních věcí (SK) a zřízení
1 pracovní pozice na oddělení humanitním (SKHU), 1 pracovní pozice na oddělení školství (SKSK),
zřízení 1 pracovní pozice na personálním oddělení (VVPE) a přesunutí pracovní pozice právníka
odboru kancelář tajemníka přímo pod tajemníka magistrátu (TA).
Průběh projednávání bodu:

Ing. Čech, tajemník MML
Zkusím ve stručnosti, o čem ten materiál je. Je to o snížení celkového počtu zaměstnanců MML ze
497 na 486. Dále o snížení počtu odborů a dalších personálních změnách, které jsou podrobně popsány
v materiálu a jeho přílohách.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 8, proti – 0, zdržel se – 1, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 1081/2019

K bodu č. 52
Různé
Předkládá: Zámečník Jaroslav, Ing., CSc., primátor statutárního města Liberec
Průběh projednávání bodu:
K tomuto bodu nebyla diskuse.
Primátor ukončil schůzi rady města v 15:40 hod.
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Přílohy:
– Program 19. schůze RM
– Výpis přijatých usnesení

Liberec 8. listopadu 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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