Z ÁP I S
Z 9. MIMOŘÁDNÉ SCHŮZE
RADY MĚSTA LIBEREC,
KONANÉ 12. 12. 2019 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 210

Ověřovatelé:

Ing. Zbyněk Karban
PhDr. Mgr. Ivan Langr

K bodu č. 1
Zahájení
Pan primátor zahájil 9. mimořádnou schůzi rady města v roce 2019 a konstatoval, že je přítomno
7 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 PhDr. Mgr. Ivana Langra. Ze schůze se omluvila paní Mgr. Šárka Prachařová. Pozdější příchod
ohlásil pan Mgr. Jiří Šolc a pan Marek Vávra.
Návrh na zapisovatele a ověřovatele zápisu byl schválen poměrem: pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0.
V režimu na stůl byly předloženy body č. 4/1 – Dodatek č. 2 ke smlouvě o veřejných službách
v přepravě cestujících v městské hromadné tramvajové dopravě na území SML, č. 4/2 – Založení
příspěvkové organizace Technické služby a č. 4/3 – Smlouva o poskytnutí účelové dotace na úpravy
VZT a topení divadla F. X. Šaldy.
Navržený program byl schválen poměrem: pro – 7, proti – 0, zdržel se – 1.

K bodu č. 2 /STAŽENO
Analýza provozu systému sdílených kol v Liberci za rok 2019 a návrh podmínek
provozu na rok 2020
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.
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K bodu č. 3 /STAŽENO
Pokračování v realizaci projektu Sociální bydlení města Liberec Bytový dům E
Předkládá: Maturová Michaela, Ing., vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Z důvodu plnění monitorovacích indikátorů v projektu IPRÚ Sociální bydlení města Liberec
žádáme RM o rozhodnutí, jakou cestou dále pokračovat.
Průběh projednávání bodu:

Ing. Maturová, vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací
Je to Bytový dům E, Orlí. Předpokládané náklady jsou 35 mil. Kč bez DPH, výstavba 12 bytových
jednotek. Dotace je 85 %.

Mgr. Židek
Vracíme se k tomu poněkolikáté. Na radě města nebo na poradě vedení jsme to zamítli s tím, že
budeme souhlasit s demolicí toho domu z toho důvodu, že tam je úzké hrdlo. Nyní to schválíme a za
pět nebo deset let bychom např. řešili příjezdovou cestu k Papírovému náměstí. Přestože jsou to peníze
dotační, tak jsou to stále peníze ze státního rozpočtu, jsou to peníze nás všech. Přijde mi velmi
neefektivní je použít na opravu tohoto domu.

Ing. Zámečník
Já bych tento materiál nyní stáhl a vyřešíme jiné varianty, které tu jsou, posoudíme, jak by to
vypadalo v případě indikátorů, a 7. ledna se k tomu vrátíme.

Tento bod byl stažen z programu schůze rady města.

K bodu č. 4
Aktualizace Programu regenerace městské památkové zóny města Liberec pro
období 2020–2024
Předkládá: Janďourek Jiří, Ing. arch. Ing., vedoucí odboru kancelář architektury města
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Usnesením RM 904/2019 bylo 17. 9. 2019 uloženo odboru KAM zajištění plnění smlouvy o dílo
"Aktualizace programu regenerace městské památkové zóny Liberec pro období 2020–2024".
4. Aktualizace programu regenerace městské památkové zóny města Liberec je základní podmínkou
získání dotace z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových
zón Ministerstva kultury ČR. Aktualizace se zpracovává na pět let, platnost současné končí v roce
2019. Z programu lze získat příspěvek na obnovu kulturních památek, které se nacházejí na území
Městské památkové zóny města Liberec. Z programu je čerpáno např. na výměnu oken historické
budovy 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. 1242/2019
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K bodu č. 4/1
Dodatek č. 2 ke smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících v městské
hromadné tramvajové dopravě na území SML
Předkládá: Novotný David, Bc., vedoucí odboru správy veřejného majetku
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Předmětem tohoto materiálu je schválení dodatku č. 2 ke smlouvě o veřejných službách v přepravě
cestujících v městské hromadné tramvajové dopravě na území SML (dále jen „dodatek č. 2“). Dodatek
představuje konečné vyúčtování skutečných nákladů a výnosů za rok 2019 na tramvajové lince č. 11,
a je tak podkladem k vyplacení konečné a skutečné výše kompenzace za provozování této linky za rok
2019.
Průběh projednávání bodu:

Bc. Novotný, vedoucí odboru správy veřejného majetku
Museli jsme si odsouhlasit, že je tam ze strany Jablonce skutečný zájem. Čekali jsme, kdy to
posoudí právní odbor.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 9, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 1243/2019

K bodu č. 4/2
Založení příspěvkové organizace Technické služby
Předkládá: Šolc Jiří, Mgr., náměstek primátora pro technickou správu města a informační technologie
Stručný obsah předkládaného materiálu:
V návaznosti na usnesení zastupitelstva města Liberce č. 301/2019, kterým byla schválena
transformace společnosti Technické služby města Liberce, a. s. na příspěvkovou organizaci je
předkládána ke schválení zřizovací listina společnosti Technické služby města Liberec, p. o.
Průběh projednávání bodu:

Mgr. Šolc
My jsme tento dokument připravovali a velmi dlouze projednávali. Snažili jsme se připravit to
velmi pečlivě, projednat to s našimi odbory, managementem a pracovníky Technických služeb,
připomínkovat to paní Ing. Vozobulovou, panem Mgr. Audym, externími právníky a všechny ty
připomínky zapracovat. Má to své účetní a daňové důvody, proč ji potřebujeme založit k 1. 1. 2020
a opravdu nám to ulehčí práci, když se tak stane.

Ing. Karban
Za mě je ta zřizovací listina standardní. Možná bychom se mohli podívat na ty částky v čl. VI,
odst. 6, písm. b, co smí organizace pořizovat bez souhlasu zřizovatele, milion korun je zbytečně moc,
tam bychom dali polovinu. A z té druhé částky také udělat 1,5 mil. Kč, abychom byli komfortnější. Co
se týká technikálie, tak pokud zřizovací listinu schválíme, tak bude schválena v této podobě, ale počítá
se s tím, že by se schvalovala ještě upravená v průběhu období, než dojde k tomu faktickému převzetí
činností. Kdyby se to nestihlo ke konci roku, znamenalo by to dělat dvě účetní závěrky, a to by mohlo
přinést komplikace.

Ing. Zámečník
Budeme hlasovat o návrhu usnesení s úpravou Zřizovací listiny dle Ing. Karbana.
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Hlasování o návrhu usnesení – pro – 9, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 1244/2019

K bodu č. 4/3
Smlouva o poskytnutí účelové dotace na úpravy VZT a topení divadla F. X. Šaldy
Předkládá: Schejbal Jaroslav, Ing., vedoucí odboru majetkové správy
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Předkládáme Radě města Liberec a následně Zastupitelstvu města Liberec ke schválení uzavření
smluvního dokumentu s názvem Smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje,
oblast podpory: Kultura památková péče a cestovní ruch. Uzavření smlouvy mezi Libereckým krajem
a statutárním městem Liberec bylo schváleno Zastupitelstvem Libereckého kraje dne 26. 11. 2019 pod
usnesením 512/19/ZK. Předmětem smlouvy je poskytnutí účelové dotace ve výši 10 mil. Kč na akci
modernizace topení a vzduchotechniky, která byla realizována statutárním městem Liberec v měsících
červen až říjen 2019.
Průběh projednávání bodu:

Ing. Schejbal, vedoucí odboru majetkové správy
Vážený pane primátore, vážení radní, dovolte mi, abych se úvodem omluvil za tento materiál, který
je předložen na stůl. Veškeré materiály se snažíme předkládat řádně a včas, za letošní období jsme
měli 8 materiálů mimo odevzdaný termín a 2 materiály v režimu na stůl. Jsem si vědom, že je to pro
nás důležitý materiál, bohužel přitom, jak se tato smlouva vyvíjela, nás kraj požádal, aby byl tento
materiál podepsán do 31. 12. letošního roku. Aby to mohl podepsat primátor, potřebujeme usnesení
rady a zastupitelstva.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 9, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 1245/2019

K bodu č. 5
Rezignace člena dozorčí rady společnosti TSML, a. s., Ing. Martina Oumrta
Předkládá: Zámečník Jaroslav, Ing., CSc., primátor statutárního města Liberec
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Dne 26. 11. 2019 zaslal Ing. Martin Oumrt dopis primátorovi statutárního města Liberec, ve kterém
oznamuje odstoupení z funkce člena dozorčí rady společnosti Technické služby města Liberce, a. s.
a žádá akcionáře o projednání zániku členství v dozorčí radě této společnosti v nejbližším termínu.
Průběh projednávání bodu:
V souladu s Jednacím řádem Rady města Liberec čl. VII odst. 1 se část zápisu, jejímž obsahem je
rozhodování rady ve věcech města jako jediného společníka nebo akcionáře, nezveřejňuje.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 8, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 1246/2019
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K bodu č. 6
Různé
Průběh projednávání bodu:
K tomuto bodu nebyla diskuse.
Primátor ukončil schůzi rady města v 14:38 hod.
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Přílohy:
- Program 9. mimořádné schůze RM
- Výpis přijatých usnesení

Liberec 16. prosince 2019

Zapisovatelka:

Iva Pourová v. r.

Za ověřovatele:

Ing. Zbyněk Karban v. r.

PhDr. Mgr. Ivan Langr v. r.

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

Ing. Zbyněk Karban v. r.
náměstek primátora
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