Z ÁP I S
Z 2. SCHŮZE
RADY MĚSTA LIBEREC,
KONANÉ 21. 1. 2020 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 210

Ověřovatelé:

Mgr. Jiří Šolc
PhDr. Mgr. Ivan Langr

K bodu č. 1
Zahájení
Pan primátor zahájil 2. řádnou schůzi rady města v roce 2020 a konstatoval, že je přítomno 8 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 Marek Vávra. Pozdní příchod ohlásil pan RNDr. Michal Hron. Dřívější odchod
s návratem ohlásil pan PhDr. Mgr. Ivan Langr, odchod ve 12:00 bez návratu Ing. Zbyněk Karban.
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 1. řádné schůze rady města v roce
2020.
Na program schůze byly na dodatečné zařazení navrženy body č.: 33/1, 33/2, 38/1, 39/1, 40/1, 56/1,
60/1, 60/2, 61/1 a 63/1. V režimu na stůl byl předložen bod č. 38/2 – Podání kasační stížnosti v rámci
ukončeného projektu "Bazén Liberec".
Navržený program byl schválen poměrem: pro – 8, proti – 0, zdržel se – 0.

K bodu č. 2
Návrh rozpočtového opatření č. 10A) Dotace a přesuny rozpočtu SML na rok
2019 v kompetenci rady města
Předkládá: Jokl Zdeněk, Ing., vedoucí odboru ekonomiky
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Stručný obsah předkládaného materiálu:
Tímto rozpočtovým opatřením se navyšují celkové příjmy a výdaje města o 30 379 199 Kč. Jedná
se o zapojení dotací, které statutární město Liberec obdrželo před koncem kalendářního roku 2019.
Průběh projednávání bodu:

Ing. Karban
Tento bod je nesporný, jedná se pouze o dotace, které jsme obdrželi a jdou na příslušné odbory
nebo organizace města.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 8, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 24/2020

K bodu č. 3
Zpráva likvidátora Podniku služeb města Liberec, státní podnik "v likvidaci"
– účetní závěrka 2019
Předkládá: Jokl Zdeněk, Ing., vedoucí odboru ekonomiky
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Statutární město Liberec je zřizovatelem organizace Podnik služeb města Liberec, státní podnik
„v likvidaci“, IČO: 399 795, se sídlem v Liberci 6, Hodkovická 333/12, 460 06. Likvidátor podniku
pan Kamil Mejsnar předložil zprávu o hospodaření PSML a požádal o schválení zahájení prací na
ukončení likvidace podniku a výmazu z obchodního rejstříku (příloha č. 1).
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. 25/2020

K bodu č. 4
Aktualizační dodatek č. 7 k pojistné smlouvě č. 899-26328-15 o pojištění majetku
Předkládá: Jokl Zdeněk, Ing., vedoucí odboru ekonomiky
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Odbor ekonomiky předkládá ke schválení aktualizační dodatek č. 7 pojistné smlouvy
č. 899-26328-15 o pojištění majetku podnikatelů. Statutární město Liberec zadalo a realizovalo ve
veřejné nadlimitní zakázce pojištění majetku v květnu 2018. Smlouva byla podepsána 1. 10. 2018
s platností od 1. 1. 2019 na jeden rok s automatickou prolongací.
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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. 26/2020

K bodu č. 5
Schválení mimořádné účetní závěrky sestavené ke dni 30. 11. 2019 – Mateřská
škola "Pastelka", Liberec, příspěvková organizace
Předkládá: Jokl Zdeněk, Ing., vedoucí odboru ekonomiky
Stručný obsah předkládaného materiálu:
V souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou
Ministerstva financí č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých
vybraných účetních jednotek (dále jen "vyhláška") předkládá odbor ekonomiky radě města
mimořádnou účetní závěrku Mateřské školy "Pastelka", Liberec, Švermova 100, příspěvková
organizace, sestavenou ke dni 30. 11. 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. 27/2020

K bodu č. 6
Univerzální smlouva o předávání hotovosti v obalech
Předkládá: Jokl Zdeněk, Ing., vedoucí odboru ekonomiky
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Schválení výjimky ze směrnice č. 3RM – Univerzální smlouva o předávání hotovosti v obalech
– vklady hotovosti a zpracování hotovosti z parkovacích automatů – Městská policie Liberec.
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Průběh projednávání bodu:

Ing. Jokl, vedoucí odboru ekonomiky
Předkládaná smlouva se osvědčila. Pan ředitel městské policie říká, že by rád v této službě
pokračoval. Je to nejlacinější řešení na trhu, které jsme našli. Doporučujeme tedy z doby určité do
konce března přejít na dobu neurčitou.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 8, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 28/2020

K bodu č. 7
Majetkoprávní operace – prodej pozemků
Předkládá: Schejbal Jaroslav, Ing., vedoucí odboru majetkové správy
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Jedná se o záměry prodeje pozemků na základě žádostí. Záměry prodeje byly odsouhlaseny v RM
dne 17. 9. 2019 a 15. 10. 2019, v ZM byly schváleny dne 26. 9. 2019 a 24. 10. 2019. Kupující se
přihlásili na základě vyhlášeného výběrového řízení a uhradili na účet města jistiny.
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. 29/2020

K bodu č. 8
Majetkoprávní operace – nabytí pozemků formou daru – k. ú. Nové Pavlovice
Předkládá: Schejbal Jaroslav, Ing., vedoucí odboru majetkové správy
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Nabytí pozemků p. č. 605/10 a 605/11 v k. ú. Nové Pavlovice formou daru na základě žádosti
vlastníka. Jedná se o pozemky, které jsou součástí dětského hřiště v ul. Libušina. Sousední pozemky
jsou v majetku SML.
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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. 30/2020

K bodu č. 9
Majetkoprávní operace – bezúplatný převod pozemků ul. České mládeže do
vlastnictví LK
Předkládá: Schejbal Jaroslav, Ing., vedoucí odboru majetkové správy
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Liberecký kraj – Krajská správa silnic Libereckého kraje navrhuje vzájemné majetkoprávní
vypořádání pozemků pod silnicí III/2784 ul. České mládeže a pozemků pod chodníky formou
bezúplatného převodu pozemků z vlastnictví města do vlastnictví 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. 31/2020

K bodu č. 10
Majetkoprávní operace – bezúplatný převod pozemků ul. České mládeže do
vlastnictví SML
Předkládá: Schejbal Jaroslav, Ing., vedoucí odboru majetkové správy
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Liberecký kraj – Krajská správa silnic Libereckého kraje navrhuje vzájemné majetkoprávní
vypořádání pozemků pod silnicí III/2784 ul. České Mládeže a pozemků pod chodníky formou
bezúplatného převodu pozemků z vlastnictví Libereckého kraje do vlastnictví statutárního města
Liberec.
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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. 32/2020

K bodu č. 11
Majetkoprávní operace – bezúplatný převod pozemků – Vesecký rybník
Předkládá: Schejbal Jaroslav, Ing., vedoucí odboru majetkové správy
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Majetkoprávním vypořádáním pozemků Veseckého rybníka se statutární město zabývá již od roku
2008. Intenzivní řešení se hledalo v roce 2014, kdy v srpnu došlo k poškození hráze rybníka, a byl
vyhlášen mimořádný stav z důvodu ohrožení povodní. Povodí Labe provedlo okamžitou opravu
a požádalo o převod pozemků hráze, vodní nádrže přítoků a odtoků z hráze, a to za účelem
rekonstrukce vodního díla. V letech 2015 až 2017 město naopak chtělo od Povodí Labe vykoupit hráz
a rekonstrukci provést samo za využití dotací, což se nepovedlo. Nyní se město vrací k bezúplatnému
převodu pozemků na Povodí Labe, s. p.
Průběh projednávání bodu:

Ing. Schejbal, vedoucí odboru majetkové správy
Vloni v březnu byl zastupitelstvem schválen záměr bezúplatného převodu Veseckého rybníka
s tím, že byla včleněna podmínka opravy hráze do 31. 12. 2022. Ta ovšem nebyla projednána
s Povodím Labe, s. p., které se později vyjádřilo, že z časových důvodů především ve vazbě na státní
rozpočet a na přípravu investiční akce není schopno tuto podmínku dodržet, tudíž by bezúplatný
převod nepřijalo. Po společných jednáních jsme dospěli k tomu, že bychom podmínku posunuli do
31.12. 2025. V tomto novém materiálu se tedy jedná o to, že bychom do smlouvy zmíněnou podmínku
začlenili a dále schválili geometrické oddělení věcného břemene, tzn. práva přístupu, vjezdu a vstupu
přes hráz, a bezúplatný převod pozemků s tím, že bude zřízeno i předkupní právo pro SML. Tato
podoba materiálu je s Povodím Labe, s. p., předjednána.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 8, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 33/2020
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K bodu č. 12
Majetkoprávní operace – směna pozemků – k. ú. Františkov u Liberec za
k. ú. Liberec
Předkládá: Schejbal Jaroslav, Ing., vedoucí odboru majetkové správy
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Vlastník pozemků p. č. 101, p. č. 102/4, vše v k. ú. Františkov u Liberce, žádá o směnu pozemků
s městem za pozemky v jeho vlastnictví p. č. 565, 564, vše v k. ú. Liberec. Pozemky leží vedle domu
v ul. Voroněžská, kde je žadatel vlastníkem bytové jednotky, netvoří s ním funkční celek, avšak
žadatel má zájem o jejich převod do vlastnictví, aby je mohl udržovat, jak činí doposud. Pozemky
p. č. 101, p. č. 102/4 nabyl v roce 2010 od třetí osoby za účelem podnikatelského záměru, avšak dle
návrhu nového ÚP je záměr nerealizovatelný.
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. 34/2020

K bodu č. 13
Majetkoprávní operace – směna pozemků – k. ú. Ruprechtice
Předkládá: Schejbal Jaroslav, Ing., vedoucí odboru majetkové správy
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Jedná se o směnu pozemku p. č. 2261/3 o výměře 418 m2 (lesní cesta) v soukromém vlastnictví za
pozemek p. č. 2115/19 o výměře 340 m2 (lesní pozemek) ve vlastnictví města, vše k. ú. Ruprechtice.
Zpracováno na základě žádosti s odkazem na stanovisko Městských lesů Liberec, p. o. (snaha
o získání pozemku p. č. 2261/3 – lesní cesty do majetku SML).
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. 35/2020
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K bodu č. 14
Majetkoprávní operace – prodej podílu pozemku ve spoluvlastnictví SML
Předkládá: Schejbal Jaroslav, Ing., vedoucí odboru majetkové správy
Stručný obsah předkládaného materiálu:
V roce 1998 si od statutárního města Liberec (SML) zakoupili, v rámci privatizace bytového fondu,
bytovou jednotku č. 1105/10 v budově Čížkova 1105, Liberec I, rodiče žadatele. SML v té době byty
ve velkých obytných budovách (min. o 10 bytových jednotkách) prodávalo pouze s podílem na
stavebním pozemku. Následně v roce 2002 se doprodávaly jednotlivé podíly na pozemku souvisejícím
s touto budovou. Rodiče žadatele nevyužili této možnosti a podíl pozemku náležející k jejich bytové
jednotce zůstal ve vlastnictví města. V současné době, kdy je již vlastníkem bytu žadatel, má tento
zájem si zbytkový podíl pozemku dokoupit. Koupě pozemku je v současné době dle NOZ vázána na
předkupní právo spoluvlastníků 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. 36/2020

K bodu č. 15
Majetkoprávní operace – záměry prodeje pozemků – část 1
Předkládá: Schejbal Jaroslav, Ing., vedoucí odboru majetkové správy
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Jedná se celkem o 2 záměry prodeje pozemků na základě žádostí občanů a společností.
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. 37/2020
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K bodu č. 16
Majetkoprávní operace – záměry prodeje pozemků – část 2
Předkládá: Schejbal Jaroslav, Ing., vedoucí odboru majetkové správy
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Jedná se celkem o 17 záměrů prodeje pozemků na základě žádostí občanů a společností.
Průběh projednávání bodu:

Mgr. Šolc
Rád bych se vyjádřil k bodu č. 15. S ohledem na kvalitu veřejného prostoru bych na to přistoupil za
podmínky, že s žadatelem bude vyjednána celková kultivace veřejného prostoru a demolice kiosku,
který ani není zapsán na katastru, předpokládám tedy, že se ani nejedná o stavbu.

Ing. Zámečník
Budeme hlasovat o upraveném návrhu usnesení, vyjmeme bod č. 15.

Hlasování o upraveném návrhu usnesení – pro – 9, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 38/2020

K bodu č. 17
Majetkoprávní operace – záměr výkupu částí pozemků – k. ú. Karlinky – ul.
Irkutská
Předkládá: Schejbal Jaroslav, Ing., vedoucí odboru majetkové správy
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Jedná se o výkup částí pozemků p. č. 368/2, 372 a 374 o celkové výměře cca 85 m2
v k. ú. Karlinky, na které zasahuje část komunikace v ul. Irkutská. Majetkoprávní vypořádání je
prováděno v rámci revize Katastrálním úřadem v Liberci.
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. 39/2020
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K bodu č. 18
Majetkoprávní operace – změny nájemních smluv – pozemky
Předkládá: Schejbal Jaroslav, Ing., vedoucí odboru majetkové správy
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Jedná se o 3 případy změn nájemních smluv – Hokejbalový spolek si chce rozšířit předmět nájmu,
nájemci chtěli prodloužit nájemní smlouvu a dobrovolní hasiči žádají o zúžení předmětu výpůjčky.
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. 40/2020

K bodu č. 19
Majetkoprávní operace – pacht pozemků
Předkládá: Schejbal Jaroslav, Ing., vedoucí odboru majetkové správy
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Celkem se jedná o 4 případy žádostí o pacht pozemků ve vlastnictví statutárního města Liberec,
3 zahrady a 1 zemědělský pacht.
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. 41/2020

K bodu č. 20
Majetkoprávní operace – výpůjčka a pacht pozemků
Předkládá: Schejbal Jaroslav, Ing., vedoucí odboru majetkové správy
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Stručný obsah předkládaného materiálu:
Celkem se jedná o 2 případy žádostí o výpůjčku a pacht pozemků ve vlastnictví statutárního města
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. 42/2020

K bodu č. 21
Majetkoprávní operace – ukončení pachtovní smlouvy dohodou
Předkládá: Schejbal Jaroslav, Ing., vedoucí odboru majetkové správy
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Jedná se o ukončení pachtovní smlouvy reg. č. 2501/19/0167 ze dne 10. 9. 2019 dohodou ke dni
31. 1. 2020 a uhrazení poměrné části pachtovného.
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. 43/2020

K bodu č. 22
Majetkoprávní operace – pronájem nebytového prostoru – garáže
Předkládá: Schejbal Jaroslav, Ing., vedoucí odboru majetkové správy
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Jedná se o projednání žádosti pronájmu nebytového prostoru – garáže o výměře 35,16 m2 na
pozemku p. č. 137/3, jehož je tato stavba součástí, vše v k.ú. Starý Harcov, za účelem parkování.
Nájemné by činilo 17 580 Kč bez DPH ročně.
Průběh projednávání bodu:
K tomuto bodu nebyla diskuse.
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Hlasování o návrhu usnesení – pro – 9, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 44/2020

K bodu č. 23
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 – 9, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 45/2020

K bodu č. 24
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 (9 případů), úprava pozemků, kterých se zřízení služebnosti týká,
vzhledem k faktickému uložení inženýrské sítě a faktické uložení sítě (4 případy) a změna
oprávněného a vlastnictví přípojek (2 případy).
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. 46/2020
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K bodu č. 25
Majetkoprávní operace – změna předmětu záměru prodeje pozemku
Předkládá: Schejbal Jaroslav, Ing., vedoucí odboru majetkové správy
Stručný obsah předkládaného materiálu:
V září byl zastupitelstvem města schválen záměr prodeje pozemků p. č. 1016/158 a 1016/159
(oddělených z pozemku p. č. 1016/118), k. ú. Liberec, za cenu 190 000 Kč. Záměr byl zveřejněn a byli
obesláni zájemci o jejich odkoupení (Společenství vlastníků jednotek Boženy Němcové 449), kteří za
tuto cenu neměli o odkoupení pozemků zájem. Do výběrového řízení se nikdo nepřihlásil a toto
společenství vlastníků požádalo o zúžení předmětu prodeje pouze na pozemek p. č. 1016/159, na
kterém mají vystavěnou část parkoviště.
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. 47/2020

K bodu č. 26
Schválení dodatku č. 1 ke smlouvě na akci "ZŠ Liberec, Aloisina výšina
– realizace bezbariérovosti objektu a oprava pochozí střešní konstrukce nad
výměníkovou stanicí III"
Předkládá: Schejbal Jaroslav, Ing., vedoucí odboru majetkové správy
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Dne 10. 9. 2019 bylo usnesením č. 849/2019 schváleno uzavření smlouvy se společností INSTAV
stavební práce, s. r. o., IČ: 27263568, se sídlem Jablonec nad Nisou, Pod Skalkou 779/7, na realizaci
bezbariérovosti objektu a opravu pochozí střešní konstrukce nad výměníkovou stanicí v areálu ZŠ
Aloisina výšina. Po dohodě odboru majetkové správy s odborem strategického rozvoje a dotací bylo
do této dotační akce zahrnuto i vybudování nové učebny přírodních věd, jejíž náklady budou taktéž
hrazeny z dotačního programu IPRÚ. Nyní předkládáme ke schválení dodatek č. 1, kterým dojde
k rozšíření předmětu plnění a navýšení ceny díla o stavební práce na opravu učebny přírodních věd.
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. 48/2020
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K bodu č. 27
Schválení výjimky ze směrnice č. 3RM – ZŠ Dobiášova – dodávka vchodových
dveří
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 na výměnu prosklené stěny s dveřmi v zádveří
hlavního vchodu pro žáky v objektu základní školy Dobiášova v Liberci. Její nutnost vyvstala
z důvodu zajištění bezpečnosti žáků, která je vytýkána technikem BOZ. Stávající stěna s dveřmi je již
za hranicí životnosti, v havarijním stavu. Žádáme radu města o schválení výjimky ze směrnice
k uzavření smluvního vztahu na dodávku a montáž nové vstupní stěny s vybraným zhotovitelem, dle
důvodové zprávy.
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. 49/2020

K bodu č. 28
Zrušení zadávacího řízení
Předkládá: Schejbal Jaroslav, Ing., vedoucí odboru majetkové správy
Stručný obsah předkládaného materiálu:
V rámci veřejné zakázky s názvem „Bytové domy – výměna vodoměrů a měřičů tepla"
předkládáme návrh na zrušení zadávacího řízení. Důvodem k návrhu na zrušení zadávacího řízení je
skutečnost, že se v průběhu zadávacího řízení objevily důvody hodné zvláštního zřetele, pro které
nelze v zadávacím řízení pokračovat. Zadavatel nedostatečným způsobem zpracoval rozhodující
podklad pro zpracování nabídkové ceny – Formulář pro zpracování nabídkové ceny, který je přílohou
č. 5 Výzvy k podání nabídky a zadávací dokumentace. Uvedený formulář obsahuje chybný
mechanismus pro výpočet ceny, což nemůže jít k tíži účastníka.
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. 50/2020
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K bodu č. 29
Vypsání zadávacího řízení "Bytové domy – výměna vodoměrů a měřičů tepla II"
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 II" pro vypsání zadávacího řízení v režimu zákona o zadávání
veřejných zakázek. Předchozí zadávací řízení muselo být zrušeno pro nedostatek v podkladu pro
účastníky zakázky. Nová zakázka může být zveřejněna až po uplynutí lhůty na odvolání proti zrušení
veřejné zakázky, což je 15 dnů.
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. 51/2020

K bodu č. 30
Schválení výsledku zadávacího řízení na modernizaci koupelen v BD Nad
Sokolovnou 616
Předkládá: Schejbal Jaroslav, Ing., vedoucí odboru majetkové správy
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Lhůta pro podání nabídek na veřejnou zakázku s názvem „Nad Sokolovnou 616 – stavební úpravy
koupelen – B" byla stanovena do 29. 11. 2019. Následně proběhlo posouzení nabídek a komunikace
zadavatele s vybraným účastníkem za účelem doložení požadovaných podkladů. Nyní je Radě města
Liberec, v souladu s jejím usnesením č. 971/2019 ze dne 15. 10. 2019, předkládán výsledek
zadávacího řízení ke schválení.
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. 52/2020
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K bodu č. 31
Souhlas s nerovnoměrným čerpáním neinvestičního příspěvku v roce 2020 pro
Zoologickou zahradu Liberec, p. o.
Předkládá: Kalous Pavel, Mgr., vedoucí odboru školství a sociálních věcí
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Zoologická zahrada Liberec, příspěvková organizace, žádá zřizovatele o souhlas s nerovnoměrným
čerpáním neinvestičního příspěvku v roce 2020. Zahrada se jako každoročně potýká s nedostatkem
finančních prostředků v první polovině roku, kdy chybí především příjmy ze vstupného. Tomu je třeba
přizpůsobit výši příspěvku v jednotlivých měsících.
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. 53/2020

K bodu č. 32
Poskytnutí individuální dotace Potravinové bance Libereckého kraje, z. s. na rok
2020
Předkládá: Kalous Pavel, Mgr., vedoucí odboru školství a sociálních věcí
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Potravinová banka Libereckého kraje, z. s., žádá o poskytnutí dotace ve výši 300 000 Kč na úhradu
provozních nákladů spojených s činností, tj. se získáváním a distribucí potravin osobám v nepříznivé
sociální situaci prostřednictvím sítě místních neziskových organizací a zástupců statutárního města
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. 54/2020
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K bodu č. 33
Poskytnutí návratné finanční výpomoci organizaci Návrat, o. p. s. a uzavření
veřejnoprávní smlouvy
Předkládá: Kalous Pavel, Mgr., vedoucí odboru školství a sociálních věcí
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Na základě žádosti organizace Návrat, o. p. s., předkládá odbor školství a sociálních věcí Radě
a následně Zastupitelstvu města Liberec návrh na schválení poskytnutí návratné finanční výpomoci ve
výši 2 000 000 Kč na pokrytí nákladů provozu Azylového domu pro ženy a rodiny s dětmi v Liberci
14, Věkova 318/14, v měsících leden–březen 2020.
Průběh projednávání bodu:

Mgr. Kalous, vedoucí odboru školství a sociálních věcí
Tato žádost souvisí s tím, že od 1. 1. 2020 funguje Azylový dům pro ženy a rodiny s dětmi. Bude-li
schváleno zastupitelstvem města, měl by příjemce vrátit částku, neboť prostředky dostane
z Ministerstva práce a sociálních věcí z Operačního programu Zaměstnanost.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 9, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 55/2020

K bodu č. 33/1
Vyhlášení programů dílčího Fondu zdraví a prevence Dotačního fondu SML na
rok 2020
Předkládá: Kalous Pavel, Mgr., vedoucí odboru školství a sociálních věcí
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Předmětem materiálu je schválení vyhlášení programů dílčího Fondu zdraví a prevence Dotačního
fondu SML na rok 2020.
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. 56/2020
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K bodu č. 33/2
Vyhlášení programů dílčího Fondu vzdělávání Dotačního fondu SML na rok
2020
Předkládá: Kalous Pavel, Mgr., vedoucí odboru školství a sociálních věcí
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Předmětem materiálu je schválení vyhlášení programů dílčího Fondu vzdělávání Dotačního fondu
SML na rok 2020.
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. 57/2020

K bodu č. 34
Reakce na výzvu žalobkyně
Předkládá: Audy Jan, Mgr., vedoucí odboru právního a veřejných zakázek
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Ve sporu [osobní údaj odstraněn] se statutárním městem Liberec o zaplacení náhrady újmy na
zdraví, kterou žalobkyně utrpěla na pozemku spravovaném Povodím Labe v důsledku chybějícího
dílce zábradlí pobřežní zdi, vynesl odvolací soud mezitímní rozsudek, že žaloba vůči městu je po
právu. Odvolací soud vynesl toto rozhodnutí, aniž by nařídil ve věci jednání, bez účasti města, a aniž
by pro vydání mezitímního rozsudku byly splněny zákonné předpoklady. Odvolací soud i v meritu
věci rozhodl v rozporu s platnou právní úpravou mj. o povaze komunikacích, o odpovědnosti za
schůdnost chodníku či o obecné úpravě o věci a jejich součástí. Nehledě na tyto nesprávnosti,
žalobkyně ve snaze využít nastalé procesní situace, zaslala městu dopis ze dne 12. 12. 2019 s výzvou
úhradě žalované částky a nákladů řízení. Pokud by tak město učinilo, vzala by za to žalobu zpět. Bez
ohledu na shora uvedené vady mezitímního rozsudku, jakékoli plnění na nárok žalobkyně by bylo
v rozporu s opakovaně sdělovaným stanoviskem pojišťovny města v této věci.
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. 58/2020
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K bodu č. 35
Schválení výjimky ze směrnice 3RM Zadávání veřejných zakázek statutárním
městem Liberec na výkon autorského dozoru MŠ Pastelka
Předkládá: Maturová Michaela, Ing., vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Zahájení rekonstrukce objektu Mateřské školy „Pastelka“ v rámci projektu „Navýšení kapacit MŠ
Pastelka“ je plánováno na březen 2020. Součástí smlouvy o dílo na zpracování projektové
dokumentace s firmou FS Vision, s. r. o., není výkon autorského dozoru. Nyní předkládáme radě
města žádost o schválení výjimky ze směrnice 3RM na vykonavatele autorské dozoru během
plánované rekonstrukce.
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. 59/2020

K bodu č. 36
Schválení dodatku č. 1 k SoD na stavbu MŠ Motýlek
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 „Navýšení kapacit MŠ
Motýlek“ spolufinancovaného z Integrovaného regionálního operačního programu, došlo
k dodatečným stavebním pracím. SoD byla uzavřena se společností čekro CZ, s. r. o., ve výši
10 419 235,17 Kč bez DPH. Dodatek č. 1 zohledňuje změnový list č. 1, který nemá vliv na celkovou
cenu díla.
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. 60/2020
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K bodu č. 37
Zrušení smlouvy se spol. GasNet, s. r. o. na využití plynárenského zařízení
v rámci projektu "Centrum aktivního života"
Předkládá: Maturová Michaela, Ing., vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací
Stručný obsah předkládaného materiálu:
V přípravě projektu IPRÚ „Rekonstrukce Liebiegova paláce pro potřeby polyfunkčního
komunitního centra – Centrum aktivního života“ došlo ke změně vytápění objektu z plynového
vytápění na centrální zdroj tepla. Z tohoto důvodu předkládáme radě města ke schválení dohodu
o zrušení „Smlouvy o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského
zařízení a o smlouvě budoucí nájemní“ č. 9418001869/2018/4000216357 ze dne 8. 8. 2018 pro
využívání plynárenského zařízení.
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. 61/2020

K bodu č. 38
Vypsání ZŘ na TDS a BOZP v rámci projektu "Centrum aktivního života"
Předkládá: Maturová Michaela, Ing., vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Vypsání ZŘ na zajištění výkonu TDS a koordinátora BOZP v rámci projektu „Rekonstrukce
Liebiegova paláce pro potřeby polyfunkčního komunitního centra – Centrum aktivního života“,
spolufinancovaného z Evropské unie. Veřejná zakázka bude zadávána formou zjednodušeného
podlimitního řízení s předpokládanou a maximální hodnotou 2 660 000 Kč bez DPH.
Průběh projednávání bodu:

Ing. Zámečník
Budeme hlasovat o upraveném návrhu usnesení, v němž se v hodnotící komisi změní jmenovaný
člen. Místo Ing. Jaroslava Zámečníka, CSc., bude uveden Ing. Zbyněk Karban.

Hlasování o upraveném návrhu usnesení – pro – 9, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 62/2020
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K bodu č. 38/1
Schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo „Vypracování PD komplexní
revitalizace administrativního objektu URAN“
Předkládá: Maturová Michaela, Ing., vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Projekční příprava projektu Rekonstrukce objektu URAN, energetický posudek, přinesly nové
pohledy na technické a technologické řešení projektu, které výrazným pozitivním způsobem ovlivňují
ekonomiku budoucího provozu objektu a uživatelský komfort.
Průběh projednávání bodu:
K tomuto bodu nebyla diskuse.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 6, proti – 0, zdržel se – 3, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 63/2020

K bodu č. 38/2
Podání kasační stížnosti v rámci ukončeného projektu "Bazén Liberec"
Předkládá: Maturová Michaela, Ing., vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Statutárnímu městu Liberec (dále jen „město“) byly v roce 2015 v rámci projektu „Bazén Liberec“
pokráceny, na základě administrativní kontroly ex-post, poskytovatelem dotace Regionální radou
regionu soudržnosti Severovýchod způsobilé výdaje o částku 28 313 824,78 Kč. V roce 2016 podalo
město k MFČR Návrh na zahájení řízení o sporu ze Smlouvy o poskytnutí dotace, který byl
rozhodnutím zamítnut. Z uvedeného důvodu podalo město, dne 26. 3. 2018, správní žalobu proti
rozhodnutí správního orgánu (MFČR). Dne 17. 1. 2020 město obdrželo Rozsudek Městského soudu
v Praze, kterým byla žaloba proti rozhodnutí MFČR zamítnuta. Proti rozsudku je možné podat kasační
stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu, a to do 2 týdnů od doručení rozsudku, tj. do 31.1.2020.
Průběh projednávání bodu:

RNDr. Michal Hron
Tato kauza se řeší již dlouho, já ji interpeloval v zastupitelstvu minulé volební období. Za sebe
nedoporučuji podávat kasační stížnost, protože si myslím, že bychom nic nevysoudili. Ovšem
přiznejme si, město mělo ještě před vrácením 24 mil. Kč za potápěčskou věž více vyhodnocovat
rizika. Domnívám se, že zde došlo k desinformaci od tehdejšího vedoucího odboru, který zřejmě
přesvědčil politickou reprezentaci, že by se mělo bránit podle správního řádu. Ale podle mě bylo
jasné, že tudy cesta nepovede. Měla se využít možnost střetu s Úřadem Regionální rady. Jsem
přesvědčen, že by nám penále z velké části odpustili a na vlastní odvod by se rovnou či v případném
odvolacím řízení uplatnil princip proporcionality, kde by se zhodnotilo, jak velký vliv měl tvar
potápěčské věže na smysl dotace. Nemohu to tvrdit s jistotou, ale domnívám se, že bychom na tom
vydělali 1–2 mil. Kč.
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Ing. Zámečník
Budeme hlasovat o návrhu usnesení ve variantě A.

Hlasování o návrhu usnesení ve variantě A – pro – 9, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl
přijat.
Rada města přijala usnesení č. 64/2020

K bodu č. 39
Výjimka ze stavební uzávěry – změna v užívání učebny na samostatnou ubytovací
jednotku
Předkládá: Kolomazník Petr, Ing., vedoucí odboru územního plánování
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Žadatel žádá o udělení výjimky ze stavební uzávěry na území SML, která se vztahuje na ubytovací
zařízení. Jedná se o záměr "změna v užívání učebny na samostatnou ubytovací jednotku" na pozemku
parc. č. 42 v katastrálním území Nové Pavlovice.
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. 65/2020

K bodu č. 39/1
Vydání 96.A změny územního plánu města Liberec
Předkládá: Kolomazník Petr, Ing., vedoucí odboru územního plánování
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Změna č. 96.A územního plánu města Liberec prověřila možnost převedení některých lokalit
v plochách VD (pracovní aktivity) do ploch VP (průmyslová výroba). V rámci změny byly do ploch
průmyslové výroby (VP) převedeny tři plochy ve dvou lokalitách (96/14, 96/17 – DGS, 96/29
– Modelárna LIAZ).
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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. 66/2020

K bodu č. 40
Záměr vytvoření manuálu veřejného prostoru pro město Liberec
Předkládá: Janďourek Jiří, Ing. arch. Ing., vedoucí odboru kancelář architektury města
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Manuál je jedním z nástrojů pro naplnění cílů strategie města v plánování, tvorbě, správě, údržbě
kvalitních veřejných prostranství. Dokument definuje kvalitu veřejných prostranství a nástroje jak toho
dosáhnout. Určuje způsoby dosažení kvality na základě principů a pravidel, doplněných vzorovými
řešeními a příklady dobré a špatné praxe.
Průběh projednávání bodu:

Ing. arch. Ing. Janďourek, vedoucí odboru kancelář architektury města
Tento materiál, který by kancelář architektury města ráda vlastními silami zpracovala, zvyšuje
kvalitu veřejného prostoru. Díky němu by se zpřehlednila situace pro soukromé subjekty i město při
rekonstrukcích nebo budování nových veřejných prostorů. Podobné manuály jsou běžně vytvořené ve
větších městech.

Ing. Zámečník
Máte představu, jak by se projednávaly případné návrhy tohoto manuálu?

Ing. arch. Ing. Janďourek
Rádi bychom vytvořili pracovní skupinu a v průběhu přípravy materiálu komunikovali s politickou
reprezentací, která by jednotlivé fáze schvalovala. Byly by nastaveny tři základní časové body.
Připravili bychom základní koncept materiálu, nechali ho schválit a dále bychom vytvořili návrh
a čistopis. Byl bych rád, aby se tohoto zúčastnilo co nejvíce odborů, které se zabývají veřejným
prostorem, zvláště odbor ekologie a veřejného prostoru a odbor správy veřejného majetku, posléze
nejspíše i nově vzniklé Technické služby města Liberce, p. o.

Mgr. Šolc
Vznik tohoto koncepčního materiálu vítám. Již celá diskuze k němu vedoucí bude zajímavá,
protože podle mě jsou v těchto věcech rezervy. Bylo by dobré do pracovní skupiny doplnit
i pracovníky odboru ekonomiky. S nimi by se měly v analytické části zpracovat náklady životního
cyklu materiálů. Dnes totiž často nejsou na dražší materiály peníze, a tak se používají levné, které
ovšem znamenají intenzivní údržbu a poté se musí vyměnit. Použitím odolnějších materiálu se celkově
z dlouhodobého hlediska ušetří. Je také nutné se hluboce zamyslet nad dílčími rekonstrukcemi, aby
město nebylo „strakaté“. Jistě nechceme, aby například ulice, v níž je použito koncepčně špatných
materiálů, se koncepčně dobrým materiálem opravila jen v dílčím úseku.
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Hlasování o návrhu usnesení – pro – 9, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 67/2020

K bodu č. 40/1
Připomínky k územnímu plánu Stráže nad Nisou
Předkládá: Janďourek Jiří, Ing. arch. Ing., vedoucí odboru kancelář architektury města
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Připomínky k návrhu územního plánu Stráž nad Nisou – sousední obec.
Průběh projednávání bodu:

Ing. arch. Ing. Janďourek, vedoucí odboru kancelář architektury města
Na tomto materiálu se podílel odbor kancelář architektury města a odbor územního plánování.
Jedná se o výčet dotykových ploch a záměrů, které jsme si sdělili na setkání s paní starostkou
Danielou Kysilkovou, kde byl přítomen i pan primátor Ing. Jaroslav Zámečník, CSc., jako pověřený
zastupitel. Chápeme, že Stráž nad Nisou je urbanistický paradox, je to obec v obci, tedy mnoho
záměrů našeho města v urbanisticko-dopravní situaci je úzce propojeno. Dotkli jsme se dvou lokalit
z hlediska zástavby. Jde o styk katastru Pavlovic a údolí řeky Bílé Nisy, kde bychom byli rádi, aby
místo plochy výroby a skladování byla spíše plocha pro smíšené aktivity, která je pro toto území lepší
a výstižnější. Dále v blízkosti rybníku Kačák by měla být vyřešena dopravní infrastruktura a veřejný
prostor, než se napojí rozvojová oblast Stráže nad Nisou.

Mgr. Židek
Když je toto území v katastrálním území Stráže nad Nisou, můžeme jim my mluvit do toho, jaké
tam mají mít plochy?

Ing. arch. Ing. Janďourek
Jsme sousedé a my dáváme připomínku, aby zpracovatel možnost plochy pro smíšené aktivity
prověřil, poté to samozřejmě musí uznat přenesená působnost.

Mgr. Židek
Doporučujete, aby se lokalita nenapojovala přes území Liberce. Nicméně podle mapy tam jsou
vrstevnice, a tudíž to ani jinudy než přes území Liberce nejde nebo by to bylo velmi komplikované,
mám pravdu?

Ing. arch. Ing. Janďourek
K tomu by asi mohl říci něco víc pan Ing. Petr Kolomazník. Je to složitá situace. Rozvojové území
si podle mě nepřeje ani paní starostka Daniela Kysilková, tedy samospráva Stráže nad Nisou. A my
nechceme, aby se přes nás jezdilo. Tedy obě dvě samosprávy mají stejný zájem.

RNDr. Michal Hron
Navrhuji úpravu usnesení. Ve schvalovací části bude uvedeno: „připomínky sousední obce Liberec
k návrhu územnímu plánu sousední obce Stráž nad Nisou.“ V ukládací části: „zaslat pořizovateli ÚP
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Stráž nad Nisou připomínky sousední obce Liberec k návrhu územního plánu dle přílohy.“ A do
materiálu bude doplněna příloha s připomínkami, která bude součástí usnesení.

Ing. Zámečník
Budeme tedy hlasovat o upraveném návrhu usnesení, v němž se změnila schvalovací a ukládací
část. Navíc do materiálu bude vložena příloha.

Hlasování o upraveném návrhu usnesení – pro – 9, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 68/2020

K bodu č. 41
Žádost o stanovisko Rady města Liberce k záměru akce – "Rozšíření sjezdových
tratí Ještěd podle změny ÚP č. 66"
Předkládá: Sládková Lucie, Ing., vedoucí odboru ekologie a veřejného prostoru
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Příspěvková organizace Městské lesy Liberec žádá zřizovatele o stanovisko k záměru akce
– „Rozšíření sjezdových tratí Ještěd podle změny ÚP č. 66“ dle PD č. 762 z 12/2019 zpracované
firmou SIAL architekti a inženýři, spol. s r. o.
Průběh projednávání bodu:

Bc. Jiří Bliml, ředitel společnosti Městské lesy Liberec, p. o.
Předložil jsem materiál na základě žádosti odboru územního plánování. Jako odborní lesní
hospodáři se máme vyjádřit k záměru výstavby sjezdovek na Ještědu. Kvůli svému přesvědčení s tím
souhlasit nemohu. Nicméně si myslím, že rozhodnutí by mělo být především na vlastníkovi města.
Z tohoto důvodu žádám o vaše stanovisko.

Mgr. Šolc
Chápu postoj pana ředitele Městských lesů Liberec, p. o. Nicméně při zvážení všech aspektů
a ekonomické výhodnosti nájemce TMR CR, a. s., bych se přiklonil k tomu, abychom jim v tomto
bodě vyšli vstříc.

RNDr. Michal Hron
Pokud se nepletu, když se vyjednávala smlouva s TMR CR, a. s., měli tuto podmínku. A pokud je
smlouva uzavřená, nezbývá nám nic jiného, než podmínku naplnit.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 9, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 69/2020
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K bodu č. 42
Schválení nerovnoměrného čerpání neinvestičního příspěvku v roce 2020 pro
Městské lesy Liberec, p. o.
Předkládá: Sládková Lucie, Ing., vedoucí odboru ekologie a veřejného prostoru
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Příspěvková organizace Městské lesy Liberec žádá zřizovatele o schválení nerovnoměrného
čerpání neinvestičního příspěvku v roce 2020, a to v měsíci lednu v plné výši schváleného příspěvku.
Organizace je při své činnosti finančně závislá především na příjmech z obchodované dřevní hmoty,
přičemž je těžba dříví v zimních měsících minimalizována s ohledem na klimatické podmínky a také
stagnuje obchod s dřevní hmotou. V brzkých jarních měsících organizace vynakládá velké finanční
prostředky na nákup a výsadbu lesních dřevin. Další náklady v jarních měsících jsou spojeny s plánem
hospodaření na Lesním koupališti.
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. 70/2020

K bodu č. 43
Schválení přijetí finančního daru od společnosti DGS Druckguss Systeme, s. r. o.
Předkládá: Sládková Lucie, Ing., vedoucí odboru ekologie a veřejného prostoru
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Materiál je podkladem ke schválení přijetí finančního daru od společnosti DGS Druckguss
Systeme, s. r. o., jakožto příspěvku na obnovu dětského hřiště v ulici nám. Na Lukách.
Průběh projednávání bodu:

Mgr. Šolc
Minulý rok jsem se na tomto s paní jednatelkou Jitkou Ministrovou domluvil. Našli jsme vhodnou
lokalitu, kde by dětské hřiště mohlo být. S oddělením tiskovým a vnějších vztahů jsme se dohodli, že
to budeme komunikovat, aby se i další firmy v rámci společenské odpovědnosti hlásily k přispívání.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 9, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 71/2020
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K bodu č. 44
Smlouva o nájmu pozemku a smlouva o budoucí smlouvě na VB – Povodí Labe
Předkládá: Novotný David, Bc., vedoucí odboru správy veřejného majetku
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Předkládaný materiál souvisí s uzavřením smlouvy o nájmu pozemku a s tím spojené uzavření
smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene. Potřeba uzavření obou smluv je vyvolána ze
strany statutárního města Liberec z důvodu plánované stavební akce „Zvýšení bezpečnosti dopravy:
Na Pláni, Lipová, SSZ LB.20 Na Pláni, Lipová – přejezd tramvají, 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. 72/2020

K bodu č. 45
Duhová ul. – zvolení dalšího postupu v dokončení komunikace
Předkládá: Novotný David, Bc., vedoucí odboru správy veřejného majetku
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Předmětem tohoto materiálu je stanovení dalšího postupu v užívání komunikace Duhová
a v plánovaném dokončení stavby, tak aby komunikace byla uzpůsobena pro bezpečný provoz a mohla
plnit funkci sběrné komunikace.
Průběh projednávání bodu:

Ing. Zámečník
Budeme hlasovat o návrhu usnesení ve variantě B.

Hlasování o návrhu usnesení ve variantě B – pro – 7, proti – 0, zdržel se – 1, návrh byl
přijat.
Rada města přijala usnesení č. 73/2020
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K bodu č. 46
Schválení dalšího postupu u projektu Zvýšení bezpečnosti dopravy Zvolenská
v úseku tř. Svobody – silnice Jablonecká
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 k projektu „Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci – Zvolenská v úseku tř. Svobody
– silnice Jablonecká“. Zároveň je cílem materiálu schválení dalšího postupu u tohoto projektu
z pohledu dopravy v řešeném území.
Průběh projednávání bodu:

Mgr. Šolc
Jde o materiál, který jsme projednávali na pracovní schůzce. Je to velký projekt revitalizace
přehrady tak, jak to máme i v programovém prohlášení. V této části bychom měli v ulici Zvolenská
vymyslet vyhlídkový chodník, oddělený pruh pro cyklisty, jeden jízdní pruh a smart city proměnné
značení, kdy automobily budou projíždět vždy jen v jednom směru. Celkově bychom měli učinit
přehradu bezpečně průchozí kolem dokola, po čemž veřejnost volá desítky let.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 8, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 74/2020

K bodu č. 47
Žádost o svolání valné hromady společnosti DPMLJ
Předkládá: Novotný David, Bc., vedoucí odboru správy veřejného majetku
Stručný obsah předkládaného materiálu:
S ohledem na aktuální situaci související s vnitřní kontrolou ve společnosti Dopravní podnik měst
Liberce a Jablonce nad Nisou, a. s., („DPMLJ“) žádá statutární město Liberec („SML“), jakožto
kvalifikovaný akcionář společnosti DPMLJ, o svolání valné hromady, na které by došlo k doobsazení
členů dozorčí rady DPMLJ jako náhrady za rezignované členy dozorčí rady. Do orgánů města pak
bude následně předložena pozvánka na valnou hromadu zpracovaná DPMLJ v podobě materiálu na
delegaci zástupce obce na valnou hromadu.
Průběh projednávání bodu:

Bc. Novotný, vedoucí odboru správy veřejného majetku
Mám k vám prosbu. Do žádosti kvalifikovaného akcionáře bych potřeboval dopsat tři nominanty
do dozorčí rady. Do zastupitelstva města tedy bude muset být doplněn materiál.
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Hlasování o návrhu usnesení – pro – 8, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 75/2020

K bodu č. 48
Smlouva o finanční spolupráci ve veřejné drážní osobní dopravě pro rok 2020
Předkládá: Novotný David, Bc., vedoucí odboru správy veřejného majetku
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Předkládaný materiál představuje návrh smlouvy o finanční spolupráci ve veřejné drážní dopravě
pro rok 2020, mezi statutárním městem Liberec (dále jen „SML“) a Libereckým krajem (dále jen
„Kraj“). Předmětná smlouva pojednává o vzájemné spolupráci ve veřejné drážní dopravě pro rok 2020
a rovněž stanovuje podmínky úhrady finančního příspěvku, který Kraj uhradí SML.
Průběh projednávání bodu:

Bc. Novotný, vedoucí odboru správy veřejného majetku
Jedná se o materiál, kde se zajišťuje průtok peněz mezi Libereckým krajem a statutárním městem
Liberec. Konkrétně tato smlouva je na drážní dopravu na linku č. 11, kde tento rok kraj dá městu
25 mil. Kč.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 8, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 76/2020

K bodu č. 49
Dodatek č. 2 ke smlouvě o veřejných službách v městské hromadné autobusové
dopravě
Předkládá: Novotný David, Bc., vedoucí odboru správy veřejného majetku
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Strany se dohodly, že veškerý tok cash flow v souvislosti s provozem autobusových linek
provozovaných za hranicemi statutárního města Liberec (dále jen „SML“) a v souvislosti s úhradou
protarifovací ztráty bude probíhat mezi SML a Dopravcem, a to na základě základní smlouvy č. SML
4/18/0275 a na základě smlouvy mezi SML a Libereckým krajem. Maximální cena příspěvku
Libereckého kraje na provoz autobusových linek za hranicemi města 2020 je rovna násobku
jednotkové ceny příspěvku 38,105 Kč a počtu plánovaných 115 315 km, tzn. 1/4 z 4 394 078 Kč.
K tomuto výpočtu se ještě připočítá čtvrtletní záloha na protarifovací ztrátu. Výše této zálohy
odpovídá 1/4 z částky 6 200 000 Kč (maximální výše příspěvku Libereckého kraje).
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Průběh projednávání bodu:

Bc. Novotný, vedoucí odboru správy veřejného majetku
Tento dodatek zajišťuje průtok peněz mezi statutárním městem Liberec a Dopravním podnikem
města Liberce a Jablonce nad Nisou, a. s. Řeší financování příměstské autobusové dopravy ze strany
Libereckého kraje, peníze od města tedy půjdou do dopravního podniku. Dále tento materiál řeší
zálohovací systém na protarifovací ztrátu z jízdného.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 8, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 77/2020

K bodu č. 50
Dodatek č. 3 ke smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících v městské
hromadné tramvajové dopravě
Předkládá: Novotný David, Bc., vedoucí odboru správy veřejného majetku
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Strany se dohodly, že veškerý tok cash flow v souvislosti s provozem na příměstské tramvajové
trati č. 545 011 bude probíhat mezi statutárním městem Liberec (dále jen „SML“) a Dopravním
podnikem měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a. s., (dále jen „Dopravce“), a to na základě základní
Smlouvy č. SML 4/18/0276 a na základě smluv mezi SML, Libereckým krajem a statutárním městem
Jablonec nad Nisou. Dále se strany dohodly, že do stanovení definitivní podoby plánu 2020 ve vazbě
na rozpočet města a do stanovení konečné podoby alokačních pravidel platných pro linku č. 11 budou
zálohy SML a statutárního města Jablonec nad Nisou vycházet z hodnot roku 2019. Výše měsíční
zálohy pro SML odpovídá 1/12 z částky 48 000 000 Kč, tzn. 4 000 000 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. 78/2020

K bodu č. 51
Smlouva o finanční spolupráci ve veřejné linkové osobní dopravě pro rok 2020
Předkládá: Novotný David, Bc., vedoucí odboru správy veřejného majetku
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Stručný obsah předkládaného materiálu:
Předkládaný materiál pojednává o návrhu smlouvy o finanční spolupráci ve veřejné linkové osobní
dopravě pro rok 2020 mezi statutárním městem Liberec (dále jen „Město“) a Libereckým krajem (dále
jen „Kraj“).
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. 79/2020

K bodu č. 52
Návrh rozpočtového opatření č. 1A) 2020 změny rozpočtu na rok 2020
v kompetenci zastupitelstva města
Předkládá: Novotný David, Bc., vedoucí odboru správy veřejného majetku
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Tímto rozpočtovým opatřením se zvyšují výdaje v neinvestičních, tak i v investičních
konsolidačních položkách – Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci, lokalita nám. Míru, Polní,
Dobiášova, Jeřmanická a výdaje na rozpočtovém řádku Náhradní autobusové dopravy, určené pro
placení příspěvku statutárního města Liberec pro provoz linky č. 600 Globus.
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. 80/2020

K bodu č. 53
Schválení vyhrazených stání pro invalidy
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], zastoupená p. [osobní údaj
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odstraněn] a p. [osobní údaj odstraněn] v ul. [osobní údaj odstraněn] a p. [osobní údaj odstraněn]
zastoupená [osobní údaj odstraněn] a p. [osobní údaj odstraněn] zastoupená p. [osobní údaj
odstraněn] a p. [osobní údaj odstraněn] zastoupený otcem [osobní údaj odstraněn]. Žádosti splňují
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. 81/2020

K bodu č. 54
Smlouva o finanční spolupráci ve veřejné drážní osobní dopravě pro rok 2020
mezi SML a SMJ
Předkládá: Novotný David, Bc., vedoucí odboru správy veřejného majetku
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Předkládaný materiál představuje návrh smlouvy o finanční spolupráci ve veřejné drážní osobní
dopravě pro rok 2020 v období od 1. 1. 2020 do 30. 6. 2020 mezi statutárním městem Liberec (dále
jen „SML“) a statutárním městem Jablonec nad Nisou (dále jen „SMJ“). V souladu s touto smlouvou
budou obě města spolupracovat na zajištění provozování spojů, které jsou vedeny na tramvajové lince
č. 545 011 Liberec – Jablonec nad Nisou. Smlouva pak vymezuje pravidla financování, respektive
podíly nákladů na tramvajové lince č. 11.
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. 82/2020

K bodu č. 55
Zajištění koordinátorů BOZP na staveništích na akcích realizovaných odborem
správy veřejného majetku
Předkládá: Novotný David, Bc., vedoucí odboru správy veřejného majetku
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Stručný obsah předkládaného materiálu:
Předmětný materiál aktualizuje jmenování koordinátora BOZP vlastními personálními kapacitami
města, a to na akce zajišťované odborem správy veřejného majetku. Vzhledem ke změnám
v legislativě tento materiál nahrazuje usnesení rady města z roku 2015 novým zněním splňujícím
současnou legislativou.
Průběh projednávání bodu:

Bc. Novotný, vedoucí odboru správy veřejného majetku
V roce 2015 bylo přijato radou města usnesení, že odborové akce budou z hlediska BOZP
zajišťovány vlastními kapacitami odborů. V roce 2016 proběhla zásadní změna legislativy, kdy
zadavatel musí koordinátora jmenovat. Tento materiál je formalistický z hlediska naplnění zákona,
narovnáváme jím legislativu, neboť jsem sám sebe jmenoval. Vzhledem k posledním kontrolám
z hlediska inspektorátu práce považujeme za vhodné, abych byl na tyto akce přípravy stavby oficiálně
jmenován radou města, tedy abychom měli doklad o jmenování ze strany zadavatele. Tím, že v rámci
přípravy stavby vykonávám koordinátora, se šetří zhruba 1 mil. Kč ve výdajové stránce rozpočtu již
od roku 2015.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 8, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 83/2020

K bodu č. 56
Květnové revoluce – přístup k řadovým garážím
Předkládá: Novotný David, Bc., vedoucí odboru správy veřejného majetku
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Předmětem tohoto materiálu jsou písemné připomínky zástupců vlastníků řadových garáží v ul.
Květnové revoluce jako reakce na usnesení Rady města Liberce č. 1145/2019 ze dne 19. 11. 2019.
Průběh projednávání bodu:

Mgr. Šolc
S pisateli tohoto dopisu jsem se sešel. Dohodli jsme se, že vyčkáme na rozhodnutí stavebního
úřadu v přenesené působnosti a podle toho, jak se k tomu postaví, budeme jednat dál.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 8, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 84/2020
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K bodu č. 56/1
Návrh rozpočtového opatření č. 1B) změny rozpočtu SML na rok 2020
v kompetenci zastupitelstva města
Předkládá: Novotný David, Bc., vedoucí odboru správy veřejného majetku
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Tímto rozpočtovým opatřením dochází ke změnám v neinvestičních položkách – snižují se celkové
neinvestiční výdaje o l 000 000 Kč a převádějí se na novou příspěvkovou organizaci TSML pro
zajištění financování vstupních nákladů příspěvkové 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. 85/2020

K bodu č. 57
Poskytnutí dotace z rozpočtu SML na podporu akce "Pohár Primátora" v rámci
závodu Jizerská 50
Předkládá: Žáčková Markéta, Mgr. Bc., vedoucí odboru cestovního ruchu, kultury a sportu
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Poskytnutí dotace z rozpočtu SML spolku SKI KLUB JIZERSKÁ PADESÁTKA, z. s., na základě
předložené žádosti.
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. 86/2020
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K bodu č. 58
Poskytnutí dotace z rozpočtu SML na podporu Jizerské magistrály
Předkládá: Žáčková Markéta, Mgr. Bc., vedoucí odboru cestovního ruchu, kultury a sportu
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Poskytnutí dotace z rozpočtu SML společnosti JIZERSKÁ, o. p. s., na základě předložené žádosti.
Průběh projednávání bodu:

Břeňová
V příloze č. 3 článek III., odstavec 2 navrhuji změnu: „Nevyčerpanou dotaci nebo její část je
příjemce povinen vrátit nejpozději do 31. 1. 2021 na účet poskytovatele č. 1089692/0800,
a variabilním symbolem (IČ příjemce).“ A prosím opravit i další drobné nepřesnosti ve smlouvě.

Ing. Zámečník
Budeme hlasovat o návrhu usnesení materiálu, v němž došlo k úpravám v příloze č. 3.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 8, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 87/2020

K bodu č. 59
Poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec na provoz koupaliště
Vápenka v roce 2020
Předkládá: Žáčková Markéta, Mgr. Bc., vedoucí odboru cestovního ruchu, kultury a sportu
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Poskytnutí dotace ve výši 250 000 Kč a uzavření Veřejnoprávní smlouvy mezi statutárním městem
Liberec a panem Janem Skalníkem, správcem koupaliště Vápenka, sídlo na Pískovně 171/62, 460 01
Liberec, IČ: 10427465.
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. 88/2020
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K bodu č. 60
Poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec na provozní financování
a realizaci expozic Technického muzea v Liberci
Předkládá: Žáčková Markéta, Mgr. Bc., vedoucí odboru cestovního ruchu, kultury a sportu
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec ve výši 600 000 Kč na provozní
financování a realizaci expozic Technického muzea v Liberci.
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. 89/2020

K bodu č. 60/1
Vyhlášení programu 6.1 a 6.2 dílčího Sportovního Dotačního fondu SML pro rok
2020
Předkládá: Žáčková Markéta, Mgr. Bc., vedoucí odboru cestovního ruchu, kultury a sportu
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Předmětem materiálu je schválení vyhlášení programu 6.1 a 6.2 dílčího Sportovního Dotačního
fondu SML pro rok 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. 90/2020
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K bodu č. 60/2
Vyhlášení programu 5.1, 5.2 a 5.3 dílčího Fondu kultury a cestovního ruchu
Dotačního fondu SML pro rok 2020
Předkládá: Žáčková Markéta, Mgr. Bc., vedoucí odboru cestovního ruchu, kultury a sportu
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Předmětem materiálu je schválení vyhlášení programu 5.1, 5.2 a 5.3 dílčího Fondu kultury
a cestovního ruchu Dotačního fondu SML pro rok 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. 91/2020

K bodu č. 61
Směrnice rady města č. 20RM Nakládání s nalezenými věcmi
Předkládá: Čech Martin, Ing., tajemník Magistrátu města Liberec
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Nová směrnice rady města stanovující postup pro nakládání s nalezenými věcmi.
Průběh projednávání bodu:

Ing. Čech
Jednou za rok děláme aukci nalezených věcí. Naposledy jsme je nabízeli jako soubor a vydělali
jsme 100 Kč. Tentokrát bychom chtěli zkusit nabízet tyto věci jednotlivě s minimálním příhozem
10 Kč.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 8, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 92/2020
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K bodu č. 61/1
Rezignace člena dozorčí rady TSML, a. s.
Předkládá: Mejsnar Jiří, Ing., vedoucí odboru kancelář primátora
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Dne 8. 1. 2020 byla doručena primátorovi na Statutární město Liberec rezignace pana Petra
Syrového, zaměstnance Technických služeb města Liberce, a. s.
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. 93/2020

K bodu č. 62
Podání dotace – umístění podzemních kontejnerů, Vratislavice nad Nisou
Předkládá: Mejsnar Jiří, Ing., vedoucí odboru kancelář primátora
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Městský obvod informuje o podání žádosti o dotaci na projekt "Podzemní kontejnery pro Městský
obvod Liberec – Vratislavice nad Nisou".
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. 94/2020

K bodu č. 63
Spolupráce s Libereckým krajem – příloha Libereckého zpravodaje
Předkládá: Mejsnar Jiří, Ing., vedoucí odboru kancelář primátora
Stručný obsah předkládaného materiálu:
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Uzavření smlouvy k vkládání informační přílohy Libereckého kraje do Libereckého zpravodaje.
Nastavení smluvního vztahu a krytí všech nákladů s tímto souvisejících.
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. 95/2020

K bodu č. 63/1
Statut Dotačního fondu SML – nový přístup k poskytování dotací
Předkládá: Langr Ivan, PhDr., Mgr., náměstek primátora pro kulturu, školství, sociální věci a cestovní
ruch
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Na základě vstupní politické dohody napříč nově zvolenými zastupitelskými kluby předkládá rezort
kultury, školství, sociálních věcí a cestovního ruchu zcela nové pojetí Dotačního fondu statutárního
města Liberec (dále jen DF SML), na jehož základě zastupitelstvo města poskytuje žadatelům
tzv. programové dotace dle § 10c zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů. Nový přístup v sobě zahrnuje čtyři vzájemně propojené kroky: přepracovaný statut DF
SML, nová znění vyhlášení všech programů (za souběžného zrušení pravidel hodnocení), novou
softwarovou podporu prostřednictvím informačního systému GRANTYS a také novou roli
hodnotících orgánů. Cílem nového přístupu je více akcentovat hospodárné, efektivní a účelné
vynakládání prostředků města i adekvátnost podmínek poskytování s ohledem na maximální výši
dotace, dále zjednodušit žadatelům cestu k podání žádosti a snížit byrokratickou zátěž úřadu
(tj. správců fondů).
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. 96/2020
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K bodu č. 64
Návrh na volbu do funkce přísedícího Okresního soudu Liberec
Předkládá: Zámečník Jaroslav, Ing., CSc., primátor statutárního města Liberec
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Zastupitelstvu města je předkládán materiál Návrh na volbu do funkce přísedícího Okresního soudu
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. 97/2020

K bodu č. 65
Návrh na stanovení počtu dlouhodobě uvolněných členů Zastupitelstva města
Liberec
Předkládá: Zámečník Jaroslav, Ing., CSc., primátor statutárního města Liberec
Stručný obsah předkládaného materiálu:
V kompetencích zastupitelstva města podle § 84, odst. 2, písm. k) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, ve znění pozdějších předpisů je určovat funkce, pro které budou členové zastupitelstva obce
uvolněni. Rada města Liberec předkládá Zastupitelstvu města Liberec návrh změny v určení funkcí
náměstků primátora.
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. 98/2020

K bodu č. 66
Návrh na volbu náměstkyně primátora pro strategický rozvoj a dotace
Předkládá: Zámečník Jaroslav, Ing., CSc., primátor statutárního města Liberec

40

Stručný obsah předkládaného materiálu:
Rada města Liberec Zastupitelstvu města Liberec předkládá návrh na volbu náměstkyně primátora
pro strategický rozvoj a dotace v souladu s § 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve
znění pozdějších předpisů.
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. 99/2020

K bodu č. 67
Plnění usnesení rady města za měsíce listopad a prosinec roku 2019
Předkládá: Čech Martin, Ing., tajemník Magistrátu města Liberec
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Radě města Liberec je průběžně předkládán přehled o plnění usnesení rady města, tento přehled je
následně předložen na vědomí Zastupitelstvu města Liberec, a to formou informace.
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. 100/2020

K bodu č. 68
Hodnocení 10. ZM – 28. 11. 2019
Předkládá: Zámečník Jaroslav, Ing., CSc., primátor 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. 101/2020
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K bodu č. 69
Hodnocení 11. ZM – 12. 12. 2019
Předkládá: Zámečník Jaroslav, Ing., CSc., primátor 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. 102/2020

K bodu č. 70
Organizační zajištění 1. ZM – 30. 1. 2020
Předkládá: Zámečník Jaroslav, Ing., CSc., primátor 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. 103/2020

K bodu č. 71
Různé
Předkládá: Zámečník Jaroslav, Ing., CSc., primátor statutárního města Liberec
Průběh projednávání bodu:
K tomuto bodu nebyla diskuse.
Primátor ukončil schůzi rady města v 14:27 hod.
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Přílohy:
– Program 2. schůze RM
– Výpis přijatých usnesení

Liberec 23. 1. 2020

Zapisovatelka:

Iva Pourová v. r.

Za ověřovatele:

Mgr. Jiří Šolc v. r.

PhDr. Mgr. Ivan Langr v. r.

Ing. Jaroslav Zámečník, CSc. v. r.

Mgr. Jiří Šolc v. r.

primátor města

náměstek primátora
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