Z ÁP I S
Z 21. SCHŮZE
RADY MĚSTA LIBEREC,
KONANÉ 3. 12. 2019 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 210

Ověřovatelé:

Mgr. Jiří Šolc
PhDr. Mgr. Ivan Langr

K bodu č. 1
Zahájení
Náměstek primátora Ing. Zbyněk Karban zahájil 21. řádnou schůzi rady města v roce 2019
a konstatoval, že je přítomno 7 členů rady města a rada je usnášeníschopná. Jako zapisovatelku schůze
navrhl Ivu Pourovou, vedoucí organizačního oddělení, a jako ověřovatele zápisu Mgr. Jiřího Šolce
a PhDr. Mgr. Ivana Langra. Ze schůze se omluvil pan primátor Ing. Jaroslav Zámečník, CSc., a Ing.
Martin Čech, tajemník MML. Pozdní příchod ohlásil pan Marek Vávra. Dřívější odchod ohlásil PhDr.
Mgr. Ivan Langr.
Návrh na zapisovatele a ověřovatele zápisu byl schválen poměrem: pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0.
Na program schůze byly na dodatečné zařazení navrženy body č.: 31/1, 39/1, 48/2, 61/1, 64/1, 65/1,
a 65/2. V režimu na stůl byly předloženy body č. 39/2 – Tematický akční plán, 39/3 – Sleva
a prominutí nájemného v městském bytě – revokace usnesení RM č. 1121/2019 a 65/3 – Delegace
zástupce na řádnou valnou hromadu společnosti ČSAD Liberec, a. s. Na stažení byl předkladatelem
materiálu navržen bod č. 17 – Majetkoprávní operace – přijetí daru – pozemek KNL – k. ú. Liberec.
Navržený program byl schválen poměrem: pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0.

K bodu č. 2
MO Vratislavice nad Nisou – služebnost
Předkládá: Pohanka Lukáš, starosta MO Vratislavice nad Nisou
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Služebnost se zřizuje za účelem vybudování a provozování veřejného osvětlení pro stavební akci
"Revitalizace a oprava parkové plochy U Lékárny".
Průběh projednávání bodu:
K tomuto bodu nebyla diskuse.
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Hlasování o návrhu usnesení – pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 1168/2019

K bodu č. 3
MO Vratislavice nad Nisou – Investiční úvěr CS revolvingového typu
Předkládá: Pohanka Lukáš, starosta MO Vratislavice nad Nisou
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Za účelem budoucích realizací investičních akcí Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad
Nisou, které mohou být hrazeny v jiném časovém období než příjmy rozpočtu předkládáme ke
schválení investiční úvěr ČS revolvingového typu.
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. 1169/2019

K bodu č. 4
Obecně závazná vyhláška statutárního města Liberec č. 4/2019 o místním
poplatku ze psů
Předkládá: Jokl Zdeněk, Ing., vedoucí odboru ekonomiky
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Vydání Obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 4/2019 o místním poplatku ze psů.
Tato vyhláška nahradí s účinností od 1. ledna 2020 Obecně závaznou vyhlášku č. 6/2010 o místním
poplatku ze psů, ze dne 16. 12. 2010, ve znění zahrnujícím změny provedené obecně závaznou
vyhláškou č. 4/2011, ze dne 29. 9. 2011. Důvodem vydání je novelizace zákona č. 565/1990 Sb.,
o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a z toho vyplývající nutná harmonizace pojmů
z důvodu dodržení zásady zákonnosti.
Průběh projednávání bodu:

RNDr. Hron
Ve vyhlášce bychom upravili v článku 2, odst. 2, poplatek ze psů se platí za psy starší 3 měsíců.
A v článku 4, odst. 1, písm. c doporučuji doplnit za prvního psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let,
ať to není zmatečné.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 8, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 1170/2019
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K bodu č. 5
Obecně závazná vyhláška statutárního města Liberec č. 5/2019 o místním
poplatku z pobytu
Předkládá: Jokl Zdeněk, Ing., vedoucí odboru ekonomiky
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Vydání Obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 5/2019 o místním poplatku
z pobytu. Tato vyhláška nahradí s účinností od 1. ledna 2020 Obecně závaznou vyhlášku č. 7/2010
o místním poplatku za lázeňský a rekreační pobyt ze dne 16. 12. 2010 a Obecně závaznou vyhlášku
č. 9/2010 o místním poplatku z ubytovací kapacity ze dne 16. 12. 2010. Důvodem vydání je
novelizace zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, kde je
s účinností od 1. ledna 2020 uzákoněn nový místní poplatek z pobytu, nahrazující k témuž datu
zrušený poplatek za lázeňský a rekreační pobyt a poplatek z ubytovací kapacity.
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. 1171/2019

K bodu č. 6
Obecně závazná vyhláška statutárního města Liberec č. 6/2019, kterou se mění
Obecně závazná vyhláška statutárního města Liberec č. 2/2016 o místním
poplatku za užívání veřejného prostranství na území města Liberec
Předkládá: Jokl Zdeněk, Ing., vedoucí odboru ekonomiky
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Vydání Obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec, kterou se novelizuje Obecně závazná
vyhláška statutárního města Liberec č. 2/2016 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství na
území města Liberec. Důvodem vydání je harmonizace pojmů a odkazů na zákony, u kterých došlo
k novelizaci od data vydání původní vyhlášky, a aktualizace příloh, tj. seznamu místních komunikací
a pozemků ve vlastnictví města. Rozšířením seznamu zpoplatňovaných ploch získá město nástroj
k regulaci zvláštního užívání veřejného prostranství na svém území.
Průběh projednávání bodu:

Ing. Hrbková, vedoucí oddělení poplatků a pohledávek
Přidala se tam z Liberce na doporučení pana Franců místní komunikace K Rybníku, potom bychom
tam přidali spojku mezi ulicemi Frýdlantská a Mariánská, aby došlo k upřesnění.

Ing. Karban
Dále doplníme do čl. 6, odst. 6, Zóna B a C, a to 10 000 Kč/rok za jedno stání.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 8, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 1172/2019
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K bodu č. 7
Návrh rozpočtového opatření č. 9A) Dotace a přesuny rozpočtu SML na rok 2019
v kompetenci rady města
Předkládá: Jokl Zdeněk, Ing., vedoucí odboru ekonomiky
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Tímto rozpočtovým opatřením se navyšují celkové příjmy a výdaje města o 16 270 363 Kč. Jedná
se o přijaté dotace z MV – Sbory dobrovolných hasičů ve výši 319 580 Kč, dotace MMR
– Mezinárodní spolupráce divadel Trojzemí – Německo – Polsko – ČR ve výši 58 157 Kč, dotace
MŠMT – Rovný přístup ke vzdělání ve výši 9 761 560 Kč, dotace SFDI – Parkovací informační
a navigační systém ve výši 6 131 066 Kč.
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. 1173/2019

K bodu č. 8
Schvalování návrhů rozpočtů na rok 2020 – MŠ
Předkládá: Jokl Zdeněk, Ing., vedoucí odboru ekonomiky
Stručný obsah předkládaného materiálu:
V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů, odbor ekonomiky předkládá radě města ke schválení návrhy rozpočtů
příspěvkových organizací školského typu (mateřských škol) na rok 2020.
Průběh projednávání bodu:

Ing. Karban
Upravíme usnesení, a to tak, že vyjmeme neschvalovací část, zůstane nám pouze schvalovací dle
přílohy. Ukládací část zůstává stejná.

Hlasování o upraveném návrhu usnesení – pro – 8, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 1174/2019

K bodu č. 9
Schvalování návrhu rozpočtu na rok 2020 – příspěvkové organizace Městské lesy
Liberec
Předkládá: Jokl Zdeněk, Ing., vedoucí odboru ekonomiky
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Stručný obsah předkládaného materiálu:
V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů, odbor ekonomiky předkládá radě města ke schválení návrh rozpočtu na rok 2020
příspěvkové organizace Městské lesy 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. 1175/2019

K bodu č. 10
Schvalování návrhů rozpočtů neškolských příspěvkových organizací na rok 2020
Předkládá: Jokl Zdeněk, Ing., vedoucí odboru ekonomiky
Stručný obsah předkládaného materiálu:
V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů, odbor ekonomiky předkládá radě města ke schválení návrhy rozpočtů
neškolských příspěvkových organizací na rok 2020.
Průběh projednávání bodu:

Ing. Karban
Shodneme se na tom, že uděláme stejnou úpravu usnesení jako v bodě č. 8, a to tak, že vyjmeme
neschvalovací část, zůstane nám pouze schvalovací, dle přílohy. Ukládací část zůstává stejná.

Hlasování o upraveném návrhu usnesení – pro – 8, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 1176/2019

K bodu č. 11
Schvalování návrhů rozpočtů na rok 2020 – ZŠ, ZUŠ a DDM Větrník
Předkládá: Jokl Zdeněk, Ing., vedoucí odboru ekonomiky
Stručný obsah předkládaného materiálu:
V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů, odbor ekonomiky předkládá radě města ke schválení návrhy rozpočtů
příspěvkových organizací školského typu (ZŠ, ZUŠ a DDM Větrník) na rok 2020.
Průběh projednávání bodu:

Ing. Karban
Zde předpokládám, abychom byli konzistentní, že opět upravíme usnesení, a to tak, že vyjmeme
neschvalovací část, zůstane nám pouze schvalovací, dle přílohy. Ukládací část zůstává stejná

Hlasování o upraveném návrhu usnesení – pro – 8, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 1177/2019
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K bodu č. 12
Směnečný program – snížení úrokové marže
Předkládá: Jokl Zdeněk, Ing., vedoucí odboru ekonomiky
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Česká spořitelna, a. s. předložila dne 11. 10. 2019 nabídku na úpravu podmínek stávajícího
směnečného programu, jejímž předmětem je úprava úrokové marže a stanovení nového ukazatele, dle
kterého bude tato úroková marže nastavena. Česká spořitelna podmiňuje snížení marže zrušením
svého závazku o sponzoringu SML bez jakékoliv náhrady. V souvislosti se změnami nejsou účtovány
žádné poplatky, vyjma právních nákladů za vyhotovení dodatků, které budou hrazeny SML na základě
ustanovení Smlouvy o směnečném programu. Celková plánovaná úspora SML do splatnosti
Směnečného programu při marži 1,4 % p. a. je cca 41 mil Kč.
Průběh projednávání bodu:

Ing. Karban
Již jsem to tu avizoval, že se nám podařilo vyjednat snížení marže tak, že ušetříme, máte to
v důvodové zprávě, zhruba 40 mil. Kč proti splatnosti. Navrhujeme v rozpočtu, že bychom tyto
ušetřené peníze použili na opravu budovy Uran. Samozřejmě konečné rozhodnutí bude na
zastupitelích. Do důvodové zprávy doplníme výši sponzoringu.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 8, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 1178/2019

K bodu č. 13
Majetkoprávní operace – prodej podílu na stavebním pozemku k bytové jednotce
Předkládá: Schejbal Jaroslav, Ing., vedoucí odboru majetkové správy
Stručný obsah předkládaného materiálu:
V letech 1989–1991 Bytový podnik města Liberec (BPML) prodával bytové jednotky bez podílu
na stavebních pozemcích, část těchto spoluvlastnických podílů na stavebních pozemcích se nám
nepodařilo vlastníkům bytových jednotek dosud prodat, i když jim byly průběžně od r. 1998 nabízeny
k prodeji. Podíl pozemku p. č. 3277/1, k. ú. Liberec, se k odkoupení vlastníku bytové jednotky
v budově Husova 244, Liberec 5, nabízel od r. 2000 již 7x, ale teprve nyní naši nabídku akceptoval.
Spoluvlastnický podíl na tomto pozemku je osvobozen od platby DPH, a to z důvodu, že se jedná
o pozemek k budově starší 5 let.
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. 1179/2019

K bodu č. 14
Majetkoprávní operace – nabytí nemovitosti od ČR – ÚZSVM – k. ú. Růžodol I
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Předkládá: Schejbal Jaroslav, Ing., vedoucí odboru majetkové správy
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) nabídl k bezúplatnému převodu
pozemek p. č. 793/27 a pozemek p. č. 814/3 vše v k. ú. Růžodol I a zřízení věcného práva na těchto
pozemcích po dobu 10 let. Jedná se o pozemky tvořící zeleň při komunikaci Žitavská, kde je umístěno
kabelové vedení veřejného osvětlení, které je v majetku statutárního města Liberec. Po schválení
majetkoprávní operace na Ministerstvu financí ČR nyní zasílá ÚZSVM ke schválení a podpisu
smlouvu na tento bezúplatný převod včetně zřízení věcného práva ve prospěch ÚZSVM po dobu
10 let, spočívající v závazku města tento pozemek nezcizit ani nezatížit zástavním právem.
Průběh projednávání bodu:
K tomuto bodu nebyla diskuse.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 8, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 1180/2019

K bodu č. 15
Majetkoprávní operace – záměr prodeje pozemku, k. ú. Radčice u Krásné
Studánky
Předkládá: Schejbal Jaroslav, Ing., vedoucí odboru majetkové správy
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Jedná se o záměr prodeje pozemku na základě žádosti. Žadatelé žádají o prodej pozemku
p. č. 139/1, k. ú. Radčice u Krásné Studánky, z důvodu připojení k dalším sousedícím pozemkům.
Cena byla stanovena dle interního předpisu na 84 000 Kč, ke které bude připočítána daň z přidané
hodnoty v platné zákonné výši.
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. 1181/2019

K bodu č. 16
Majetkoprávní operace – záměry prodeje pozemků
Předkládá: Schejbal Jaroslav, Ing., vedoucí odboru majetkové správy
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Jedná se celkem o záměrů prodeje pozemků na základě žádostí občanů a společností. Jedná se
celkem o 5 případů majetkoprávních operací.
Průběh projednávání bodu:
K tomuto bodu nebyla diskuse.
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Hlasování o návrhu usnesení – pro – 8, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 1182/2019

K bodu č. 17 /STAŽENO
Majetkoprávní operace – přijetí daru – pozemek KNL – k. ú. Liberec
Předkládá: Schejbal Jaroslav, Ing., vedoucí odboru majetkové správy
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Jedná se o nabídku Krajské nemocnice Liberec, a. s. (KNL) bezúplatného převodu pozemku
p. č. 6116, k. ú. Liberec, formou daru. Jedná se o komunikaci tvořící přístup k obytným objektům
a areálu společnosti Licolor, a. s. Jedná se o historický majetek KNL, který však pro nemocnici nemá
žádné účelné využití. Pracovní skupina dne 31. 10. 2019 neměla připomínky a souhlasila se záměrem
přijetí daru. Hodnota daru činí dle znaleckého posudku 590 600 Kč.
Průběh projednávání bodu:
K tomuto bodu nebyla diskuse.

Tento bod byl stažen z programu schůze rady města.

K bodu č. 18
Majetkoprávní operace – konání Fresh festivalu Liberec v prostoru parku
Budyšínská
Předkládá: Schejbal Jaroslav, Ing., vedoucí odboru majetkové správy
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Jedná se o projednání žádosti o umožnění konání Fresh festivalu Liberec, který by se měl konat
v květnu 2020 na pozemku v majetku statutárního města Liberec, v prostoru parku Budyšínská.
S konáním Fresh festivalu vyslovil nesouhlas odbor ekologie a veřejného prostoru. Odbor majetkové
správy jej též nedoporučuje.
Průběh projednávání bodu:

Mgr. Šolc
Odbor ekologie spadá do mé gesce, proto ta odpovědnost jde na mě, ale v tuto chvíli bychom to po
projednáním s panem primátorem, s odborem kanceláře architektury města atd. chtěli zkusit udělat
a uvidíme, jak to dopadne.

Ing. Karban
Budeme hlasovat o upraveném návrhu usnesení, a to tak, že rada města schvaluje konání Fresh
festivalu Liberec.

Hlasování o upraveném návrhu usnesení – pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 1183/2019
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K bodu č. 19
Majetkoprávní operace – pronájem pozemku – INISOFT Reality, s. r. o
Předkládá: Schejbal Jaroslav, Ing., vedoucí odboru majetkové správy
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Jedná se o projednání žádosti o pronájem části pozemku za účelem parkovacích míst pro firemní
vozy společnosti INISOFT Reality, s. r. o. Společnost garantuje zajištění úklidu pozemku
a respektování zvykového práva chodců na využívání předmětného pozemku. Odbory EP a ZP
nesouhlasily s pronájmem části pozemku z důvodu, že se na pozemku nachází památný strom
„Židovská lípa“. Památné stromy je zakázáno poškozovat, ničit a rušit v jejich přirozeném vývoji,
tudíž parkování je v této části nepřípustné. Ostatní odbory vyjádřily souhlas s pronájmem části
pozemku. Odbor MS, i přes částečná negativní vyjádření odborů, pronájem části pozemku doporučuje.
Nájemné bude činit 3 500 Kč ročně.
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. 1184/2019

K bodu č. 20
Majetkoprávní operace – služebnosti
Předkládá: Schejbal Jaroslav, Ing., vedoucí odboru majetkové správy
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Služebnosti se zřizují na základě NOZ ve prospěch žadatelů.
Průběh projednávání bodu:
K tomuto bodu nebyla diskuse.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 8, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 1185/2019

K bodu č. 21
Majetkoprávní operace – změna usnesení – služebnosti
Předkládá: Schejbal Jaroslav, Ing., vedoucí odboru majetkové správy
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Služebnosti se zřizují na základě NOZ. Důvodem změn usnesení jsou úpravy ceny vzhledem
k faktickému uložení inženýrské sítě a faktické uložení sítě (3 případy).
Průběh projednávání bodu:
K tomuto bodu nebyla diskuse.
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Hlasování o návrhu usnesení – pro – 8, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 1186/2019

K bodu č. 22
Majetkoprávní operace – zrušení usnesení – služebnosti
Předkládá: Schejbal Jaroslav, Ing., vedoucí odboru majetkové správy
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Důvodem návrhu na zrušení usnesení je pozastavení stavby inženýrské sítě.
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. 1187/2019

K bodu č. 23
Aktualizace směrnice rady města 18RM Nájem, pacht a výpůjčky nemovitého
majetku statutárního města Liberec
Předkládá: Schejbal Jaroslav, Ing., vedoucí odboru majetkové správy
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Aktualizace této směrnice je prováděna na žádost odboru správy veřejného majetku, aby v době
provádění stavebních prací na komunikacích a na pozemcích veřejné zeleně mohlo být vybíráno
nájemné. Současně je směrnice aktualizována na novou organizační strukturu magistrátu, platnou od
1. 1. 2020. Aktualizací proběhla i příloha č. 5 – Žádost o krátkodobé užívání místností v budovách
MML, ostatní přílohy jsou beze změn.
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. 1188/2019

K bodu č. 24
Schválení dodatku č. 2 k darovací smlouvě č. j. OLP/1573/2010, 6/010/021
projektu "Revitalizace městských lázní na galerijní objekt"
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Předkládá: Schejbal Jaroslav, Ing., vedoucí odboru majetkové správy
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Zastupitelstvo města Liberec usnesením č. 202/10 dne 25. 16. 9. 2010 schválilo darovací smlouvu
mezi statutárním městem Liberec (SML) a Libereckým krajem (LK) na objekt Oblastní galerie Liberec
– Lázně, darovací smlouva byla uzavřena dne 30. 9. 2010. Na základě požadavku LK byl vypracován
dodatek č. 1 k této darovací smlouvě, který upravuje vlastnické vztahy k interiéru, který bude v rámci
projektu zajištěn ze strany LK. Tento dodatek č. 1 byl schválen usnesením Zastupitelstva města
Liberec č. 229/2012 ze dne 25. 10. 2012, podepsán byl 15. 11. 2012. V souvislosti s koncem
udržitelnosti projektu dne 11. 12. 2019 a převodem galerijního objektu na LK je nyní předkládán ke
schválení dodatek č. 2, který zpřesnil převáděné nemovitosti (sloučení parcelních čísel z původní
darovací smlouvy) a v příloze tohoto dodatku přesně specifikuje převáděný movitý majetek na základě
inventurních seznamů.
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. 1189/2019

K bodu č. 25
Schválení dodatku č. 2 ke smlouvě na akci Projektová příprava – energetické
úspory objektu ZŠ Kaplického
Předkládá: Schejbal Jaroslav, Ing., vedoucí odboru majetkové správy
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Dne 9. 5. 2018 bylo usnesením č. 522/2018 schváleno uzavření smlouvy se společností DESIGN 4
– projekty staveb, s. r. o., IČ:22801936, na realizaci projektové přípravy energetických spor
ZŠ Kaplického v Liberci. Předkládáme radě města ke schválení dodatek č. 2, kterým bude za účelem
zajištění souladu návrhu elektroinstalací s aktualizovanými požadavky zadavatele rozšířena 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. 1190/2019

K bodu č. 26
Schválení dodatku č. 3 ke smlouvě na akci Projektová příprava – energetické
úspory objektu ZŠ Orlí
Předkládá: Schejbal Jaroslav, Ing., vedoucí odboru majetkové správy
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Stručný obsah předkládaného materiálu:
Dne 19. 6. 2018 bylo usnesením č. 716/2018 schváleno uzavření smlouvy se společností FS Vision,
s. r. o., IČ: 22792902, na realizaci projektové přípravy modernizace a energetických spor ZŠ Orlí
v Liberci. Předkládáme radě města ke schválení dodatek č. 3, kterým bude za účelem zkvalitnění
architektonického výrazu objektu rozšířen rozsah i hodnota plnění zhotovitele projektové
dokumentace. Toto rozšíření vyplynulo z doporučení rady architektů.
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. 1191/2019

K bodu č. 27
Vypsání zadávacího řízení na projektovou přípravu modernizace a energetických
úspor ZŠ Barvířská
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
„Projektová příprava – modernizace a energetické úspory objektu základní školy Barvířská v Liberci“.
Veřejná zakázka bude vypsána dle zákona o zadávání veřejných zakázek v režimu zjednodušeného
podlimitního řízení. Účelem zakázky je zpracování projektové dokumentace pro zajištění stavebního
povolení pro modernizaci objektu. Zadávací dokumentace byla projednána a odsouhlasena komisí
veřejných zakázek.
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. 1192/2019

K bodu č. 28
Jmenování členů hodnotící komise v rámci nadlimitní veřejné zakázky
"PTK – projektové řízení rekonstrukce MPB Liberec"
Předkládá: Schejbal Jaroslav, Ing., vedoucí odboru majetkové správy
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Předkládaný materiál je podkladem pro jmenování členů hodnotící komise v rámci nadlimitní
veřejné zakázky "Předběžná tržní konzultace – projektové řízení rekonstrukce Městského plaveckého
bazénu Liberec".
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Průběh projednávání bodu:

Ing. Karban
Upravíme přílohu a důvodovou zprávu, u jmenovaných náhradníků vyměníme pana Bc. Petra
Machatého za Štěpánku Veselskou.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 8, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 1193/2019

K bodu č. 29
Vypsání zadávacího řízení na veřejnou zakázku připojení ZOO k optické
metropolitní síti
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
„Připojení ZOO Liberec k optické síti – část 1“. Veřejná zakázka bude vypsána dle zákona o zadávání
veřejných zakázek v režimu zjednodušeného podlimitního řízení. Účelem zakázky je rozšíření optické
sítě v areálu ZOO i mimo něj. Průběh prací navazuje na veřejnou zakázku opravy povrchů, kterou
vyhlašuje Zoologická zahrada Liberec, p. o. "Oprava komunikací na pozemku 3208/1 – náměstí".
Zadávací dokumentace byla projednána a odsouhlasena komisí veřejných zakázek.
Průběh projednávání bodu:

Mgr. Židek
Toto výběrové řízení prošlo přes komisi pro veřejné zakázky a nebyl tam žádný problém, mimo
drobných úprav.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 8, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 1194/2019

K bodu č. 30
Vypsání zadávacího řízení investiční studie a studie proveditelnosti k modernizaci
bytového domu Vrchlického – Na Valech
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
„Zpracování energetického návrhu, investiční studie a studie proveditelnosti k modernizaci bytového
domu Vrchlického – Na Valech v Liberci". Veřejná zakázka bude vypsána dle zákona o zadávání
veřejných zakázek v režimu zjednodušeného podlimitního řízení. Účelem zakázky je zpracování studií
energetické a investiční budoucí komplexní modernizace objektu. Zpracované podklady budou
použity v rámci projektové přípravy na sociální bydlení v těchto objektech.
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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. 1195/2019

K bodu č. 31
Vypsání zadávacího řízení pro výběr poskytovatele úklidových služeb na
14 bytových objektech města Liberec
Předkládá: Schejbal Jaroslav, Ing., vedoucí odboru majetkové správy
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Předkládáme ke schválení zadávací podmínky na nadlimitní veřejnou zakázku s názvem „Zajištění
úklidových služeb na vybraných objektech statutárního města Liberec“ pro vypsání zadávacího řízení
v režimu zákona o zadávání veřejných zakázek. Předmětem veřejné zakázky je zajištění úklidových
služeb na 14 objektech domů s pečovatelskou službou na období 4 let.
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. 1196/2019

K bodu č. 31/1
Majetkoprávní operace – záměr směny pozemků, k. ú. Liberec
Předkládá: Schejbal Jaroslav, Ing., vedoucí odboru majetkové správy
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Směna části pozemku p. č. 912 v soukromém vlastnictví o výměře cca 70 m2 za část pozemku
p. č. 5802/5 ve vlastnictví města o výměře cca 80 m2, vše k. ú. Liberec, a to na základě podnětu
odboru SR a jednání vedení města s [osobní údaj odstraněn].
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. 1197/2019
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K bodu č. 32
Návrh rozpočtového opatření č. 9B) změny rozpočtu SML na rok 2019
v kompetenci zastupitelstva města
Předkládá: Kalous Pavel, Mgr., vedoucí odboru školství a sociálních věcí
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Tímto rozpočtovým opatřením dochází ke změnám ve výši neinvestičních příspěvků u Základní
školy a Mateřské školy Ostašov, Liberec, příspěvková organizace, v souvislosti s usnesením ZM
č. 282/2019.
Průběh projednávání bodu:
K tomuto bodu nebyla diskuse.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 8, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 1198/2019

K bodu č. 33
Prodloužení nájmů a přidělení bytu v rámci projektu Housing first
Předkládá: Kalous Pavel, Mgr., vedoucí odboru školství a sociálních věcí
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Obsahem materiálu je prodloužení nájmu bytů přidělených v rámci projektu Housing first
a přidělení bytu ve vlastnictví statutárního města Liberec žadatelům v akutní bytové nouzi v rámci
projektu Housing first, jehož cílem je zprostředkovat nezásluhovým způsobem co nejdříve vlastní
bydlení jako základní lidskou potřebu a východisko pro důstojnou existenci (odtud název HF – bydlení
především).
Průběh projednávání bodu:
K tomuto bodu nebyla diskuse.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 8, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 1199/2019

K bodu č. 34
Prodloužení nájmů a přidělení bytů ve vlastnictví SML
Předkládá: Kalous Pavel, Mgr., vedoucí odboru školství a sociálních věcí
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Obsahem materiálu je přidělení bytů ve vlastnictví statutárního města Liberec na základě žádostí
o poskytnutí nájmu bytu, prodloužení smluv o ubytování nízkého standardu, bytů pro příjmově
vymezené osoby, bytu sociálního standardního typu a startovacích bytů.
Průběh projednávání bodu:
K tomuto bodu nebyla diskuse.
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Hlasování o návrhu usnesení – pro – 8, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 1200/2019

K bodu č. 35
Memorandum o spolupráci při realizaci projektu
Předkládá: Kalous Pavel, Mgr., vedoucí odboru školství a sociálních věcí
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Předmětem materiálu je formální stvrzení spolupráce v rámci realizace projektu „Strategické
plánování rozvoje vzdělávací soustavy Libereckého kraje“.
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. 1201/2019

K bodu č. 36
Souhlas se zapojením do pokračujícího projektu Férové školy v Liberci II.
Předkládá: Kalous Pavel, Mgr., vedoucí odboru školství a sociálních věcí
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Statutární město Liberec uspělo se žádostí o dotaci na pokračující projekt "Férové školy v Liberci
II". Do projektu kromě všech MŠ a ZŠ zřizovaných statutárním městem Liberec budou zapojeny také
další dvě příspěvkové organizace města – DDM Větrník a Komunitní středisko KONTAKT Liberec.
Podání žádosti bylo schváleno ZM usnesení c. 208/2019.
Průběh projednávání bodu:
K tomuto bodu nebyla diskuse.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 8, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 1202/2019

K bodu č. 37
Smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem v projektu "Férové školy
v Liberci II."
Předkládá: Kalous Pavel, Mgr., vedoucí odboru školství a sociálních věcí
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Stručný obsah předkládaného materiálu:
Na základě žádosti o dotaci podané dne 26. 8. 2019 do výzvy MŠMT č. 02_19_075 – v rámci
Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, doporučila Výběrová komise Řídícího orgánu OP
VVV přidělení dotace statutárnímu městu Liberec ve výši 73 085 469,02 Kč na projekt "Férové školy
v Liberci II", reg. č. CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_075/0016358 – celkové náklady projektu jsou ve výši
76 932 072,66 Kč, vlastní zdroje financování ze strany SML jsou ve výši 3 846 603,64 Kč. V rámci
projektu "Férové školy v Liberci II" má statutární město Liberec partnery s finančním příspěvkem.
Předmětem předkládaných smluv je úprava právního postavení Příjemce a Partnerů s finančním
příspěvkem, jejich úlohy a odpovědnosti, jakož i úprava vzájemných práv a povinností při realizaci
Projektu. Tyto smlouvy jsou potřebným dokladem k vydání právního aktu.
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. 1203/2019

K bodu č. 38
Návrh na úpravu platů kulturně společenských, sociálních, zdravotních
a ostatních příspěvkových organizací STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC
Předkládá: Kalous Pavel, Mgr., vedoucí odboru školství a sociálních věcí
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Nařízením vlády č. 300/2019 Sb. rozeslaným dne 20. listopadu 2019, kterým se mění nařízení
vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění
pozdějších předpisů, dochází od 1. ledna 2020 mj. ke změně platových tarifů stanovených podle
stupnic platových tarifů uvedených v přílohách k tomuto nařízení. Radě města Liberec je vyhrazeno
jmenovat do funkcí ředitele příspěvkových organizací, zřízených městem, a stanovit jim měsíční plat.
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. 1204/2019

K bodu č. 39
Návrh odměn ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných statutárním městem
Liberec
Předkládá: Kalous Pavel, Mgr., vedoucí odboru školství a sociálních věcí
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Návrh odměn je v souladu s usnesením § 134 zákoníku práce, a rovněž s Pravidly pro stanovení
platů ředitelů školských příspěvkových organizací zřizovaných SML, které byla schválena usnesením
RM č. 704/2016 ze dne 23. 8. 2016. Na vyplacení odměn budou použity disponibilní finanční
17

prostředky z dotace přímých nákladů na vzdělávání, kterou školám přiděluje MŠMT prostřednictvím
KÚ LK. Ve dvou případech budou navíc použity prostředky z provozního příspěvku zřizovatele.
Důvodem je rozsáhlá rekonstrukce budov škol a tím i ztížené pracovní podmínky a vyšší nároky na
koordinaci procesů ve škole.
Průběh projednávání bodu:
K tomuto bodu nebyla diskuse.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 7, proti – 0, zdržel se – 1, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 1205/2019

K bodu č. 39/1
Návrh na úpravu platů ředitelů
STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC

školských

příspěvkových

organizací

Předkládá: Kalous Pavel, Mgr., vedoucí odboru školství a sociálních věcí
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Nařízením vlády č. 300/2019 Sb. rozeslaným dne 20. listopadu 2019, kterým se mění nařízení
vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění
pozdějších předpisů, dochází od 1. ledna 2020 mj. ke změně platových tarifů stanovených podle
stupnic platových tarifů uvedených v přílohách k tomuto nařízení. Radě města Liberec je vyhrazeno
jmenovat do funkcí ředitele školských příspěvkových organizací, zřízených městem, a stanovit jim
měsíční plat.
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. 1206/2019

K bodu č. 39/2 /STAŽENO
Tematický akční plán
Předkládá: Kalous Pavel, Mgr., vedoucí odboru školství a sociálních věcí
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Tematický akční plán je dokumentem, který vychází ze Strategického plánu sociálního začleňování
pro statutární město Liberec (2016-2019), schváleného usnesením Zastupitelstva města Liberec
č. 266/2016 dne 24. 11. 2016. Tematický akční plán stanovuje priority a jednotlivé kroky nutné
k dosažení cílů na území obce, slouží zároveň jako opěrný dokument při čerpání dotací z národních
a evropských zdrojů pro statutární město Liberec a další instituce a organizace na území města.
Průběh projednávání bodu:
K tomuto bodu nebyla diskuse.

Tento bod byl stažen z programu schůze rady města.
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K bodu č. 39/3
Sleva a prominutí nájemného v městském bytě – revokace usnesení RM
č. 1121/2019
Předkládá: Kalous Pavel, Mgr., vedoucí odboru školství a sociálních věcí
Stručný obsah předkládaného materiálu:
V městském bytě [osobní údaj odstraněn], jehož nájemkyní byla [osobní údaj odstraněn]
a vlastníkem a pronajímatelem statutární město Liberec, došlo na konci května 2019 k havárii
stropního podhledu. Nájemkyně bytu žádá o slevu z nájemného za období od 19. 4. 2018 do
31. 5. 2019 ve výši 40 %, podle jejího názoru měl již v této době byt vady, a o prominutí nájemného
za měsíce červen a červenec 2019, kdy nebylo možné byt obývat z důvodu havárie stropního
podhledu.
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. 1207/2019

K bodu č. 40
Revize dokumentu směrnice rady č. 3RM Zadávání veřejných zakázek
statutárním městem Liberec
Předkládá: Audy Jan, Mgr., vedoucí odboru právního a veřejných zakázek
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Novela směrnice o postupu při zadávání veřejných zakázek v návaznosti na pravidelnou revizi
dokumentu a zadavatelem nově využívaný druh výběrového řízení, tzv. soutěž o návrh.
Průběh projednávání bodu:

Mgr. Židek
My jsme se touto změnou zabývali v komisi pro veřejné zakázky a ten návrh prošel tak, jak byl
navržen.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 1208/2019

K bodu č. 41
Revize dokumentu směrnice rady č. 11RM Směrnice k postupu při poskytování
veřejné podpory statutárním městem Liberec
Předkládá: Audy Jan, Mgr., vedoucí odboru právního a veřejných zakázek
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Stručný obsah předkládaného materiálu:
Vzhledem k vývoji právních předpisů Evropské unie a v souladu s rozhodovací praxí Evropské
komise upravujících veřejné podpory bylo nutné dokument směrnice rady č. 11RM Směrnice
k postupu při poskytování veřejné podpory statutárním městem Liberec zrevidovat. Spolu s revizí byla
provedena pravidelná technická novela.
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. 1209/2019

K bodu č. 42
Vypsání zadávacího řízení na zpracování Plánu udržitelné městské mobility
2021–2030
Předkládá: Maturová Michaela, Ing., vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Vypsání veřejné zakázky na služby zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení
s předpokládanou hodnotou 3 900 000 Kč bez DPH na zpracování Plánu udržitelné městské mobility,
koncepčního dokumentu na roky 2021–2030. Zpracování dokumentu je podmínkou pro čerpání
evropských dotací v oblasti dopravy po roce 2021.
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. 1210/2019

K bodu č. 43
Smlouva o poskytnutí účelové dotace k projektu "Cyklostezka Liberec
– Hodkovice n. M. (Turnov), úsek Liberec"
Předkládá: Maturová Michaela, Ing., vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Statutární město Liberec podalo v lednu 2019 žádost o dotaci z Dotačního fondu Libereckého kraje
na projekt "Cyklostezka Liberec – Hodkovice n. M. (Turnov), úsek Liberec", který zastupitelstvo
Libereckého kraje schválilo dne 27. 8. 2019. Předmětem projektu je zpracování projektové
dokumentace pro územní rozhodnutí včetně inženýrské činnosti. Celkové způsobilé výdaje projektu
činní 1 099 000 Kč a maximální výše dotace je 769 300 Kč (70 %).
Průběh projednávání bodu:
K tomuto bodu nebyla diskuse.
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Hlasování o návrhu usnesení – pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 1211/2019

K bodu č. 44
Podání žádosti projektu IPRÚ Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ Aloisina výšina
Předkládá: Maturová Michaela, Ing., vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Schválení podání žádosti o podporu projektu IPRÚ „Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ Aloisina
výšina“ v rámci 28. výzvy IPRÚ – Infrastruktura pro vzdělávání. Jedná se o projekt Integrovaného
plánu rozvoje území aglomerace Liberec – Jablonec nad Nisou spolufinancovaný z prostředků
Evropské unie – Integrovaného regionálního operačního programu – Infrastruktura pro vzdělávání
– Integrované projekty IPRÚ.
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. 1212/2019

K bodu č. 45
Smlouva o partnerství a vzájemné spolupráci za účelem realizace projektu IPRÚ
"Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ 5. května"
Předkládá: Maturová Michaela, Ing., vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Statutární město Liberec dokončilo realizaci projektů „Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ 5. května
I. stupeň“ a „Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ 5. května II. stupeň“, spolufinancovaných z Integrovaného
regionálního operačního programu (67. výzva IROP – Infrastruktura pro vzdělávání – Integrované
projekty IPRÚ). Smlouva o partnerství a vzájemné spolupráci upravuje správu majetku po jeho
předání ZŠ 5. května, po dobu udržitelnosti projektu, v souladu s podmínkami poskytovatele dotace.
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. 1213/2019
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K bodu č. 46
Schválení dodatku č. 1 ke kupní smlouvě na dodávku vybavení projektu IPRÚ
a OPŽP Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ 5. května
Předkládá: Maturová Michaela, Ing., vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací
Stručný obsah předkládaného materiálu:
V rámci průběhu plnění dodávky vybavení projektu IPRÚ „Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ
5. května“, spolufinancovaného z IROP a OPŽP došlo k navýšení kupní ceny. Kupní smlouva byla
uzavřena na základě zadávacího řízení se společností AV Media, a. s., se sídlem Pražská 1335/63,
102 00 Praha Hostivař, IČ: 481 083 75 ve výši 7 277 091 Kč bez DPH. Dodatek č. 1 zohledňuje
změnový list č. 1, který reflektuje navýšení ceny díla o 69 918 Kč bez DPH.
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. 1214/2019

K bodu č. 47 /STAŽENO
Analýza provozu systému sdílených kol (BIKESHARING) v Liberci za rok 2019
a návrh podmínek provozu na roky 2020 až 2021
Předkládá: Maturová Michaela, Ing., vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací
Stručný obsah předkládaného materiálu:
V souladu s usnesením RM č. 1054/2019 ze dne 5. 11. 2019 předkládáme radě města analýzu
provozu systému sdílených kol (BIKESHARING) v Liberci za rok 2019.
Průběh projednávání bodu:
K tomuto bodu nebyla diskuse.

Tento bod byl stažen z programu schůze rady města.

K bodu č. 48
Podání žaloby v rámci projektu "Revitalizace městských lázní na galerijní
objekt"
Předkládá: Maturová Michaela, Ing., vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací
Stručný obsah předkládaného materiálu:
V rámci ukončeného projektu "Revitalizace městských lázní na galerijní objekt" obdrželo statutární
město Liberec (město) dne 18. 6. 2019 Rozhodnutí Ministerstva financí o odvolání, které snižuje
částku odvodu v platebním výměru z 219 877 867 Kč na 7 192 949 Kč. Na základě uvedeného
rozhodnutí vznikl městu přeplatek ve výši 3 800 945 Kč, který byl Regionální radou regionu
soudržnosti Severovýchod (správcem daně) vrácen na účet města dne 19. 7. 2019. Současně vznikl
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nárok na úroky z neoprávněného jednání správce daně v přibližné výši 1 484 956 Kč. Tyto nebyly
zatím městu poukázány.
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. 1215/2019

K bodu č. 48/1
Personální obsazení komise pro místní agendu 21
Předkládá: Zámečník Jaroslav, Ing., CSc., primátor statutárního města Liberec
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Na základě rezignace Ing. Radky Loučkové Kotasové a pana Ondřeje Hinka na funkci členů
Komise pro místní agendu 21 dochází k personálním změnám.
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. 1216/2019

K bodu č. 48/2
Teplárna Liberec, a. s. – smlouva o poskytnutí příspěvku mimo základní kapitál
Předkládá: Maturová Michaela, Ing., vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Zastupitelstvo města na svém 10. zasedání konaném dne 29. 11. 2018, přijatým usnesením
č. 263/2018, schválilo navržený postup přípravy projektu IPRÚ „Rozvoj cyklistické dopravy
– cyklotrasa Odra – Nisa, úsek Košická – Čechova“ spolu s realizací přípravných a zemních prací
a přeložek inženýrských sítí v souvislosti s realizací projektu GreenNet a to včetně poskytnutí
potřebných finančních prostředků, které předkladatel materiálu vyčíslil na cca 8,3 mil. Kč bez DPH.
V současné době je akce stavebně dokončena a lze tak přistoupit k finančnímu vyrovnání.
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. 1217/2019
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K bodu č. 49
Schválení dodatku č. 1 smlouvy na implementaci a následný provoz systému pro
správu Dotačního fondu Grantys
Předkládá: Vavřina Zbyněk, Ing., vedoucí odboru informatiky a řízení procesů
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Rada města schválila usnesením č. 530/2019 ze dne 21. 5. 2019 smlouvu na implementaci
a následný provoz systému pro správu Dotačního fondu SML Grantys. Termín ukončení
implementace byl stanoven na 31. 12. 2019. S ohledem na prováděné zásadní změny ve Statutu fondu,
výzvách, žádostech a hodnocení, probíhající ve druhém pololetí roku 2019, není možné dodržet termín
implementace systému Grantys v termínu stanoveném ve smlouvě. V současné době nejsou
k dispozici potřebné podklady pro finální nastavení systému Grantys. V dodatku č. 1 je změněn termín
implementace do 30. 4. 2020 (po schválení Statutu fondu, výzev, žádostí a hodnocení ZM v prosinci
2019).
Průběh projednávání bodu:

Ing. Vavřina, vedoucí odboru informatiky a řízení procesů, pověřen
zastupováním výkonu funkce vedoucího odboru kancelář tajemníka
Je to prodloužení termínu implementace aplikace Grantys. Jsme domluveni s panem náměstkem
PhDr. Langrem, že jakmile dostaneme všechny potřebné informace, vše donastavíme.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 8, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 1218/2019

K bodu č. 50
Smlouva o realizaci vynucené stranové překládky trasy optického kabelu na
lokalitě Liberec – Doubí
Předkládá: Vavřina Zbyněk, Ing., vedoucí odboru informatiky a řízení procesů
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Předkládaný materiál představuje návrh na uzavření smlouvy o realizaci překládky optického
kabelu, kterou uzavírají statutární město Liberec (vlastník sítě elektronických komunikací) a Liberecká
IS, a. s. (pověřený správce sítě elektronických komunikací) a Liberecký kraj (stavebník) a Krajská
správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace (zhotovitel stavby).
Průběh projednávání bodu:

Ing. Vavřina, vedoucí odboru informatiky a řízení procesů, pověřen
zastupováním výkonu funkce vedoucího odboru kancelář tajemníka
Toto je třístranná dohoda, kde je nucená překládka optického kabelu. Veškeré platby jdou
v podstatě za ŘSD. Toto je smlouva, aby se mohla udělat projektová dokumentace.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 8, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 1219/2019
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K bodu č. 51
Možnosti změny 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., v návaznosti zejména na nové požadavky Plánu odpadového
hospodářství
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 1 až 8, ze dne 28. 7. 2009, mezi statutárním městem Liberec jako
objednatelem a FCC Liberec, s. r. o. jako poskytovatelem („smlouva“) upravuje nakládání s odpady
mimo jiné dle Plánu odpadového hospodářství. S ohledem na aktuální, resp. očekávatelné změny
v odpadovém hospodářství, jakož i možné další požadavky vyvstanuvší v průběhu plnění smlouvy,
které mohou vést k potřebě rozšíření smlouvy o některé činnosti, resp. závazky finančních plnění, jež
smlouva v době uzavření nemohla předvídat, je nezbytné zjistit možnosti takové změny. Materiál níže
vymezuje limity možného rozšíření Smlouvy požadované zejm. v návaznosti na změnu Plánu
odpadového hospodářství statutárního města Liberec.
Průběh projednávání bodu:

Mgr. Šolc
Plán odpadového hospodářství schválilo zastupitelstvo a my jsme povinni se jím řídit. Ty změny,
které vyplývají z legislativy i tohoto odpadového plánu, promítáme do smlouvy s FCC, a tu tady nyní
schvalujeme.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 8, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 1220/2019

K bodu č. 52
Hromadný podnět obyvatel na opravu chodníku v ulici Okružní
Předkládá: Novotný David, Bc., vedoucí odboru správy veřejného majetku
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Předmětem předloženého materiálu je hromadný podnět, pod který připojili své podpisy obyvatelé
města Liberec, ve kterém požadují opravu chodníku v ulici Okružní. Jedná se o chodník, jehož povrch
je zhotoven ze zámkové dlažby a je po něm vedena smíšená stezka pro chodce a cyklisty. Celková
délka předmětného chodníku ležícího na pozemcích p. č. 5936 a 5937, vše v k. ú. Liberec, činí
cca 195 m při průměrné šíři 4,5 m. Žadatelé uvádějí, že chodník je v několika místech zvlněn tak, že se
ve vzniklých prohlubních tvoří kaluže, místo je nerovné a hrozí tak, že se zde někdo zraní. Z těchto
důvodů žádají o provedení opravy v co nejbližší době.
Průběh projednávání bodu:
K tomuto bodu nebyla diskuse.

Hlasování o návrhu usnesení ve variantě A – pro – 8, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl
přijat.
Rada města přijala usnesení č. 1221/2019
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K bodu č. 53
Výpůjčka pozemku pro parkování PČR
Předkládá: Novotný David, Bc., vedoucí odboru správy veřejného majetku
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Policie ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje žádá o bezplatné vypůjčení pozemků
parc. č. 567/3 a 567/1 v k. ú. Liberec. Jde o zpevněnou asfaltovou plochu v ulici Pastýřská za účelem
parkování služebních dopravních prostředků Policie ČR. Na základě této žádosti bude uzavřena
smlouva o výpůjčce pozemků p. p. č. 567/3 v k. ú. Liberec o výměře 194 m2 a p. p. č. 567/1
v k. ú. Liberec o výměře 170 m2 za účelem parkování služebních dopravních prostředků Policie ČR
mezi statutárním městem Liberec a ČR – Krajským ředitelstvím policie Libereckého kraje na dobu
určitou a to do 31. prosince 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. 1222/2019

K bodu č. 54
Zřízení zóny placeného stání a záměr bezplatného parkování pro elektromobily
a sdílené automobily
Předkládá: Novotný David, Bc., vedoucí odboru správy veřejného majetku
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Předmětem tohoto materiálu zřízení ZPS v ul. Jugmannova, Na Ladech a Klášterní. Odbor správy
veřejného majetku navrhuje zřízení rezidentsko-abonentního režimu, na pozemku p. č. 5960
a p. č. 5938/1, k. ú. Liberec (ulice Jungmannova a Na Ladech. U pozemku p. č. 5938/1, k. ú. Liberec
se jedná o část pozemku, který je evidován jako komunikace. Tento pozemek má pronajatý firma
MADE IN CZECH, s. r. o., nájemní smlouva pozbyde platnosti dnem 30. 6. 2020. Dále navrhuje do
ZPS zařadit plochu k parkování v ul. Klášterní, a to v návštěvnickém režimu. Poslední navrhovanou
změnou je záměr bezplatného parkování pro elektromobily a sdílené automobily zařazené do
tzv. carsharingu.
Průběh projednávání bodu:

Mgr. Šolc
Materiál má více částí. Zřízení parkování pro elektromobily a sdílené automobily vychází z naší
vize posílení nízkouhlíkové ekonomiky. Po vzoru velkých měst na to takto reagujeme. Budeme chtít,
aby ty elektromobily byly registrovány, aby měly konkrétní kartu na konkrétní SPZ, stejně to bude
u vozů v tom režimu carsharing. Potom tam máme dvě zóny, kde zřizujeme tolik potřebná parkovací
místa. Jedno je u soudu, kde pronajímateli končí nájem pozemku. A druhé pod klášterem, kde
v prostoru toho pozemku, který město vykoupilo, na té zpevněné ploše, zřizujeme přibližně 16 míst.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 8, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 1223/2019
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K bodu č. 55
Hromadný podnět na celkovou rekonstrukci chodníku v ulici Olbrachtova
Předkládá: Novotný David, Bc., vedoucí odboru správy veřejného majetku
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Předmětem materiálu je žádost společenství vlastníků Olbrachtova 604/9, 605/11, 606/13, 607/15,
608 a 609 o provedení celkové rekonstrukce parcely p. č. 1544/139 v k. ú. Starý Harcov. Uvedená
parcela je majetkem statutárního města Liberec. Jedná se o přístupovou komunikaci – chodník.
Žadatelé popisují stav této komunikace jako nevyhovující a nebezpečný.
Průběh projednávání bodu:
K tomuto bodu nebyla diskuse.

Hlasování o návrhu usnesení ve variantě A – pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl
přijat.
Rada města přijala usnesení č. 1224/2019

K bodu č. 56
Zajištění parkování 14 služebních vozidel
Předkládá: Novotný David, Bc., vedoucí odboru správy veřejného majetku
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Z důvodu plnění pracovních povinností je potřeba zajistit parkování služebních vozidel a vozidel
vedení města. Je tedy potřeba, aby rada města schválila zajištění nájemní smlouvy pro služební vozidla
v parkovacím domě Krajské vědecké knihovny v Liberci. Z důvodu blížícího se konce aktuální
nájemní smlouvy je třeba uzavřít novou nájemní smlouvu na parkovací místa pro 14 služebních
vozidel, která bude uzavřena s organizací Krajská vědecká knihovna v Liberci za celkovou cenu
201 600 Kč bez DPH za rok a to na dobu od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020.
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. 1225/2019

K bodu č. 57
Financování DPMLJ v roce 2020 II
Předkládá: Novotný David, Bc., vedoucí odboru správy veřejného majetku
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Předmětem tohoto materiálu je seznámení rady města s vývojem situace kolem financování
Dopravního podniku měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a. s. (dále jen DPMLJ) v roce 2020. Dále je
součástí materiálu i přehled DPMLJ požadovaných změn ve smlouvách na dopravní obslužnost
statutárního města Liberec (dále jen SML) a návrh dalšího postupu.
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Průběh projednávání bodu:

Bc. Novotný, vedoucí odboru správy veřejného majetku
Jako odbor jsme měli úkol, vám do konce listopadu dát kompletní alokační model na příští rok,
podle kterého bude dopravní podnik fungovat. Vzhledem k tomu, že v návrhu rozpočtu je pouze
280 mil. Kč oproti nárokovaným 310 mil. Kč, tzn., musí se celý alokační model přepracovat na částku
280 mil. Kč a pojmenovat rizika, které bude znamenat pro dopravní podnik. Z tohoto důvodu
doporučujeme vzít na vědomí s tím, že s dopravním podnikem vykomunikujeme, kolik co přinese do
hospodaření dopravního podniku snížení navrhovaného příspěvku o 30 mil. Kč. Lze předpokládat, že
největší dopad to bude mít zřejmě na rozsah prováděných oprav ve vlastnictví dopravního podniku.

Mgr. Židek
Já musím říci, že pro mě je důležité, aby jezdily čisté autobusy, aby jich jezdil dostatek a aby
jezdily alespoň ty spoje, které jezdí v tuto chvíli, aby zůstaly zachovány. Jestli tam vzniká riziko, že by
se začaly podhodnocovat opravy nebo výměna vozového parku, tak to je pro mě nepřijatelná
záležitost.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 1226/2019

K bodu č. 58
Kompenzace využití pozemků města Liberce pro stavební činnost
Předkládá: Novotný David, Bc., vedoucí odboru správy veřejného majetku
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Uvedený materiál předkládá Radě města Liberec prováděcí dokumenty ke schválenému záměru
zavedení finančních kompenzací při provádění stavebních činností na komunikacích ve vlastnictví
města Liberec, projednaný na 8. schůzi Radě města Liberec dne 16. 4. 2019.
Průběh projednávání bodu:

Mgr. Šolc
Toto je materiál, který jsme s panem Bc. Novotným dlouho připravovali, a děkuji mu za práci,
kterou mu věnoval. Je to jeden z našich základních politických cílů i problém, který vždy vyplave na
povrch v rámci veřejných projednání, a to je délka uzavírek. My těm stavebníkům, zejména těm, které
dělají pro síťaře, budeme pozemky pronajímat tak, abychom je motivovali k tomu, aby zkracovali
dobu těch uzavírek, což bude pro občany významné zlepšení.

Mgr. Židek
Předpokládám, že metoda je vyzkoušená, smlouva také a s právníky prokonzultováno.

Bc. Novotný, vedoucí odboru správy veřejného majetku
Ano, smlouvu jsme modifikovali na město Liberec. Nejedná se o pronájem pozemku, ale
o pronájem stavby komunikace. Tím jsme se odchýlili od původního záměru, současně je dobré vědět,
že tam jsou učiněny dvě výjimky, jedná se o přípojky inženýrských sítí, aby vlastníci nemovitostí
neměli problémy s opravami přípojek, které jsou v jejich vlastnictví, nebo si budují nové. A je tam
ještě jedna výjimka pro provádění archeologického průzkumu, který je finančně dosti náročný.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 8, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 1227/2019
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K bodu č. 59
Návrh rozpočtového opatření č. 9C) změny rozpočtu SML na rok 2019
v kompetenci zastupitelstva města
Předkládá: Novotný David, Bc., vedoucí odboru správy veřejného majetku
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Tímto rozpočtovým opatřením se zvyšují celkové příjmy a výdaje v neinvestičních konsolidačních
položkách – Oprava mostu Ke Hluboké.
Průběh projednávání bodu:

Bc. Novotný, vedoucí odboru správy veřejného majetku
Jedná se o přesun do fondu, aby se to mohlo zrealizovat z kraje příštího roku.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 8, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 1228/2019

K bodu č. 60
Výjimka ze směrnice rady č. 3RM na vypracování PD ve stupni DÚR na nové
zásobní řady vodojemu Horská
Předkládá: Novotný David, Bc., vedoucí odboru správy veřejného majetku
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Předmětem tohoto materiálu je schválení udělení výjimky ze směrnice rady č. 3RM Zadávání
veřejných zakázek statutárním městem Liberec (dále jen „směrnice“) na vypracování projektové
dokumentace ve stupni DÚR na nové zásobní řady bez vodovodní sítě v rámci výstavby vodojemu
Horská.
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. 1229/2019

K bodu č. 61
Jednotkový ceník pohřebních služeb zajišťovaných městem Liberec
Předkládá: Novotný David, Bc., vedoucí odboru správy veřejného majetku
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Předkládaný materiál navrhuje schválit jednotkový ceník pohřebních služeb zajišťovaných městem
Liberec, tj. provozování krematoria, pohřební služby a nájmů hřbitovů včetně souvisejících služeb,
a to s účinností k 1. 1. 2020.
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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. 1230/2019

K bodu č. 61/1
Dodatek č. 2 k rámcové smlouvě o financování projektu "Parkovací informační
a navigační systém v Liberci"
Předkládá: Novotný David, Bc., vedoucí odboru správy veřejného majetku
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Předkládaný materiál se týká schválení dodatku č. 2 k rámcové smlouvě o financování projektu
(dále jen „dodatek“), a to v souvislosti s dotačním projektem „Parkovací informační a navigační
systém v Liberci“ spolufinancovaným z Operačního programu Doprava.
Průběh projednávání bodu:

Bc. Novotný, vedoucí odboru správy veřejného majetku
Akce je hotová, nicméně SFDI nám poskytlo pouze zálohu na realizaci akce, tento dodatek
upravuje financování, tzn., abychom dostali zpětně doplatek, neboť nám došlo vlivem výběrového
řízení ke snížení dotace, protože zhotovitel podal nižší nabídku.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 1231/2019

K bodu č. 62
Vypsání VŘ na stavební úpravy Městského informačního centra Liberec
Předkládá: Žáčková Markéta, Mgr. Bc., vedoucí odboru cestovního ruchu, kultury a sportu
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Vypsání výběrového řízení na dodavatele stavebních prací interiéru informačního centra, navazuje
na výběrové řízení na dodavatele mobiliáře. Realizace je souběžná. Předpokládaná celková hodnota
veřejné zakázky malého rozsahu na stavební úpravy je 780 000 Kč bez DPH. Předpokládaná hodnota
veřejné zakázky je stanovena jako maximální a nejvýše přípustná.
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. 1232/2019
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K bodu č. 63
Vypsání VŘ na vybavení Městského informačního centra Liberec
Předkládá: Žáčková Markéta, Mgr. Bc., vedoucí odboru cestovního ruchu, kultury a sportu
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Vypsání výběrového řízení na dodavatele mobilního a pevného vnitřního vybavení interiéru
informačního centra, navazuje na čerpání finančních prostředků z projektu EU Via Sacra. Částka až
25 000 EUR (cca 675 000 Kč) bude po vyúčtování proplacena. Předpokládaná celková hodnota
veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky je 1 300 000 Kč bez DPH. Předpokládaná hodnota
veřejné zakázky je stanovena jako maximální a nejvýše přípustná.
Průběh projednávání bodu:

Mgr. Židek
V té zadávací dokumentaci máte, že nepřipouštíte námitek, a já se domnívám, že u dotačních titulů
toto není možné. Ověřte si, zda ten dotační titul nemá specifická pravidla.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 1233/2019

K bodu č. 64
Poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec na výstavu "Vilém
Heckel, kouzlo hor"
Předkládá: Žáčková Markéta, Mgr. Bc., vedoucí odboru cestovního ruchu, kultury a sportu
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Finanční dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi statutárním městem Liberec a organizací
Jablonecké kulturní a společenské centrum, o. p. s., sídlo: Kostelní 1/6, 46601 Jablonec nad Nisou,
IČ: 28686454 o poskytnutí dotace na výstavu "Vilém Heckel, kouzlo hor".
Průběh projednávání bodu:

Mgr. Žáčková
K příležitosti té výstavy se emitují mince. Dáváme 50 tis. Kč na emisi medailí, které se v rámci
tohoto výročí, této akce vyrábí.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 1234/2019

K bodu č. 64/1
Poskytnutí veřejné služby sportovním jednotám, klubům a školám v areálu
Městského stadionu Liberec na období leden až červen 2020
Předkládá: Žáčková Markéta, Mgr. Bc., vedoucí odboru cestovního ruchu, kultury a sportu
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Stručný obsah předkládaného materiálu:
Na základě schválené koncesní smlouvy v rámci projektu Provozování Městského stadionu Liberec
ze dne 26. 11. 2009 předkládání sportovní komise návrh na poskytnutí veřejné služby sportovním
jednotám, klubům a školám v areálu Městského stadionu Liberec na období leden až červen 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. 1235/2019

K bodu č. 65
Návrh na udělení Medaile města Liberec v roce 2020
Předkládá: Langr Ivan, PhDr., Mgr., náměstek primátora pro kulturu, školství, sociální věci a cestovní
ruch
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Rezort kultury, školství, sociálních věcí a cestovního ruchu podává po projednání ve výboru pro
kulturu a cestovní ruch návrh na udělení Medaile města Liberec v roce 2020. Nominace na čestné
občanství nebudou po diskuzi ve výboru v roce 2020 (zatím) navrženy.
Průběh projednávání bodu:

Ing. Karban
Upravíme usnesení, kdy vypouštíme 1. a 6. souhlasí.

Hlasování o upraveném návrhu usnesení – pro – 7, proti – 1, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 1236/2019

K bodu č. 65/1
Darovací smlouva a přijetí daru – výstava Voda a civilizace
Předkládá: Langr Ivan, PhDr., Mgr., náměstek primátora pro kulturu, školství, sociální věci a cestovní
ruch
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Rezort kultury a cestovního ruchu přiveze v březnu 2020 do Liberce jedno ze tří vyhotovení
výstavy Voda a civilizace, která je od loňského srpna trvalou expozicí před Kramářovou vilou v Praze.
Jedním z lokálních partnerů výstavy je i Severočeská vodárenská společnost, a. s., která na přípravu
akce poskytne SML dar ve výši Kč 20 000 Kč, uzavření darovací smlouvy ale musí předem schválit
rada města.
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Průběh projednávání bodu:

PhDr. Langr
Na základě návrhu právního oddělení bych rád upravil smlouvu o dvě jednoduché úpravy
v bodě V, Závěrečná ustanovení. První bude, že vyjmeme odst. 2, protože smlouva nepodléhá registru,
a nově do těchto závěrečných ustanovení vložíme odst. 4, Přijetí daru bylo schváleno usnesením Rady
města Liberec.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 8, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 1237/2019

K bodu č. 65/2
Delegace zástupce na řádnou valnou hromadu společnosti Autocentrum Nord,
a. s.
Předkládá: Šolc Jiří, Mgr., náměstek primátora pro technickou správu města a informační technologie
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Materiál řeší pozvánku na řádnou valnou hromadu společnosti Autocentrum Nord, a. s., která se
bude konat dne 2. 1. 2020 od 10:00 hodin, v administrativní budově společnosti FinReal LIberec, a. s.,
na adrese České mládeže 594/33, 460 06 Liberec6, zasedací místnost č. 3.
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. 1238/2019

K bodu č. 65/3
Delegace zástupce na řádnou valnou hromadu společnosti ČSAD Liberec, a. s.
Předkládá: Šolc Jiří, Mgr., náměstek primátora pro technickou správu města a informační technologie
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Materiál řeší pozvánku na řádnou valnou hromadu společnosti ČSAD Liberec, a. s., která se bude
konat dne 2. 1. 2020 v administrativní budově společnosti FinReal, a. s. na adrese České mládeže
594/33, 460 06 Liberec 6, zasedací místnost č. 3.
Průběh projednávání bodu:
K tomuto bodu nebyla diskuse.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 8, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 1239/2019
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K bodu č. 66
Poskytnutí peněžitého daru pro velitele jednotek dobrovolných hasičů a jejich
zástupce
Předkládá: Šťastná Lucie, Mgr., vedoucí oddělení komunikace a informací
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Poskytnutí peněžitého daru pro velitele jednotek dobrovolných hasičů města Liberec a jejich
zástupce, jako ocenění jejich aktivní činnosti pro statutární město Liberec v roce 2019 při zajišťování
požární ochrany ve městě a akceschopnosti jím zřizovaných jednotek.
Průběh projednávání bodu:

L. Popp, vedoucí oddělení krizového řízení
Placeno to bude z položky Věcné nebo peněžní dary fyzickým osobám. Položka je rozpočtována
vždy při přípravě rozpočtu na ten další kalendářní rok.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 8, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 1240/2019

K bodu č. 67
Organizační zajištění 11. ZM – 12. 12. 2019
Předkládá: Zámečník Jaroslav, Ing., CSc., primátor statutárního města Liberec
Stručný obsah předkládaného materiálu:

Ing. Karban
Z programu zastupitelstva města vyjímáme bod č. 8, který jsme dnes stáhli z rady města.

Hlasování o upraveném návrhu usnesení – pro – 8, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 1241/2019

K bodu č. 68
Různé
Předkládá: Zámečník Jaroslav, Ing., CSc., primátor statutárního města Liberec
Průběh projednávání bodu:

Mgr. Šolc
Panu primátorovi byla doručena rezignace pana Ing. Martina Oumrta, člena dozorčí rady TSML,
a. s. Ve stanovách je napsáno, že členství zanikne v momentě, kdy jej projedná jediný akcionář.
Materiál k projednání bude připraven do další schůze rady města.
Náměstek primátora ukončil schůzi rady města v 11:52 hod.
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Přílohy:
– Program 21. schůze RM
– Výpis přijatých usnesení

Liberec 9. prosince 2019

Zapisovatelka:

Iva Pourová v. r.

Za ověřovatele:

Mgr. Jiří Šolc v. r.

PhDr. Mgr. Ivan Langr v. r.

Ing. Zbyněk Karban v. r.
náměstek primátora

Mgr. Jiří Šolc v. r.
náměstek primátora
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