Z ÁP I S
Z 4. SCHŮZE
RADY MĚSTA LIBEREC,
KONANÉ 18. 2. 2020 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 210

Ověřovatelé:

Ing. Zbyněk Karban
PhDr. Mgr. Ivan Langr

K bodu č. 1
Zahájení
Pan primátor zahájil 4. 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 Ing. Zbyňka Karbana a PhDr. Mgr. Ivana Langra.
Pozdní příchod ohlásil Marek Vávra a RNDr. Michal Hron. Dřívější odchod v 11:00 hod. ohlásil
Marek Vávra, odchod v 11:40 hod. s návratem ohlásila Petra Břeňová, odchod v 13:00 hod.
s návratem Lukáš Pohanka.
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 3. řádné a 2. mimořádné schůze
rady města v roce 2020.
Na program schůze byl na dodatečné zařazení navržen bod č.: 28/1. V režimu na stůl byly
předloženy body č. 34/1 Provoz systému sdílených kol (BIKESHARING) v Liberci v roce 2020,
č. 50/1 Aktualizace pravidel pro kompenzaci za využití pozemků města Liberce pro stavební činnost,
č. 56/1 Odpověď hladovkářům za Extinction Rebellion a č. 67/1 Pověření zastupování funkce
vedoucího odboru správy veřejného majetku na dobu určitou.

Mgr. Židek
S ohledem na to, že jsem nebyl na 3. řádné radě, chci nyní, nikoli uplatnit námitku, to jsme si s paní
Pourovou vyříkali, ale chci zdůraznit, že na 2. řádné radě zde byla debata ohledně budovy Uran. Na
mikrofon jsem upozorňoval na to, že se mi nezdá postup, který byl zvolen, protože si nejsem jistý, že
je zcela v souladu se zákonem. Také zde byla paní Jírová, se kterou jsme diskutovali. Nicméně
u daného bodu není uvedena žádná diskuze. Nyní už s tím nelze nic dělat, protože zápis je vyvěšen, ale
bylo by pro příště dobré, abychom si na podobné případy dávali pozor.
Navržený program byl schválen poměrem: pro – 8, proti – 0, zdržel se – 0.
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K bodu č. 2
MO Vratislavice nad Nisou – záměr prodeje p. p. č. 635_5, 635_6, 635_7 a 635_8
Předkládá: Pohanka Lukáš, starosta MO Vratislavice nad Nisou
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Na základě žádosti předkládáme záměr prodeje p. p. č. 635/5, 635/6, 635/7, a 635/8
(odd. z p. p. č. 635/1) při ul. Dlouhomostecká, v k. ú. Vratislavice n. N.
Průběh projednávání bodu:
K tomuto bodu nebyla diskuze.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 8, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 138/2020

K bodu č. 3
Souhlas s účastí škol zřizovaných SML v projektu a návrh na zajištění finančních
prostředků na realizaci projektu
Předkládá: Kalous Pavel, Mgr., vedoucí odboru školství a sociálních věcí
Stručný obsah předkládaného materiálu:
V souladu se zřizovací listinou žádají ředitelé škol zřizovaných SML o souhlas s účastí v projektu
v rámci programu Státního fondu životního prostředí, operační program Národní program Životní
prostředí, název a číslo výzvy NPŽP – výzva č. 7/2019: Přírodní zahrady. Cílem projektu je proměna
stávajících venkovních prostor škol tak, aby sloužily k environmentální výchově a vzdělávání. Školy
zároveň žádají zřizovatele o poskytnutí návratné finanční výpomoci k předfinancování projektu
a některé také o poskytnutí prostředků na povinnou spoluúčast příspěvkové organizace.
Průběh projednávání bodu:

Mgr. Židek
Předpokládám, pane Kalousi, že kofinancování těchto projektů je kryté z vašeho rozpočtu, tedy že
se nejedná o další náklad pro rozpočet města.

Mgr. Pavel Kalous, vedoucí odboru školství a sociálních věcí
Jedná se o navýšení rozpočtu o částky, které jsou vratné.

PhDr. Langr
Doplním odpověď. V rámci rozpočtových opatření jsme toto diskutovali s náměstkem pro
ekonomiku a majetkovou správu. Jedná se o dotace, tyto částky se budou postupně vracet v letech
2021 a 2022, tzn. je to kryto z rozpočtové rezervy.

Mgr. Židek
A kofinancování, které není vratné, je z jakého rozpočtu?

Mgr. Pavel Kalous
Tam se podílejí jednotlivé příspěvkové organizace…

Mgr. Židek
Tedy ze svých peněz.
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Mgr. Pavel Kalous
Ano, ze schválených.

Mgr. Židek
S ohledem na to, že je to z programu Státního fondu životního prostředí, mi zde v hlavičce chybí,
že jste to probírali i s paní Ing. Sládkovou. Domnívám se, že by o tomto měla vědět.

PhDr. Langr
Neprobírali jsme to s Ing. Sládkovou, ale s odborem majetkové správy.

Mgr. Židek
Ano, máte zde pana Ing. Schejbala, nicméně materiál se týká životního prostředí, tedy toho, co má
Ing. Sládková v gesci, hřiště atd.

Mgr. Pavel Kalous
Nikoli, ona má hřiště a parky, které nejsou svěřeny příspěvkovým organizacím.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 8, proti – 0, zdržel se – 1, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 139/2020

K bodu č. 4
Návrh rozpočtového opatření č. 2A) Zařazení dotací do rozpočtu SML v roce
2020 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 1 844 860 Kč. Jedná se
o přijaté dotace z MŠMT – Rovný přístup ke vzdělání ve výši 1 519 920 Kč, dotace z Úřadu práce –
Příspěvek na výkon pěstounské péče ve výši 192 000 Kč, dotace KÚ – Realizace okresních kol soutěží
pro žáky ve výši 100 000 Kč a další.
Průběh projednávání bodu:
K tomuto bodu nebyla diskuze.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 10, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 140/2020

K bodu č. 5
Návrh rozpočtového opatření č. 2B) změny rozpočtu SML na rok 2020
v kompetenci zastupitelstva města
Předkládá: Jokl Zdeněk, Ing., vedoucí odboru ekonomiky
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Stručný obsah předkládaného materiálu:
Tímto rozpočtovým opatřením se celkové příjmy navyšují o 46 841 373 Kč. Toto navýšení tvoří
především příjem dotace ve výši 32 873 879 Kč z projektů předfinancovaných z kontokorentu. Dále je
to příspěvek města Jablonec nad Nisou na provozní ztrátu ve výši 10 500 000 Kč, přičemž tato částka
představuje zároveň navýšení výdajů ve formě příspěvku Dopravnímu podniku na úhradu provozní
ztráty. Příjmy se též navyšují o 2 099 740 Kč z důvodu úpravy příspěvku na výkon státní správy.
Celkové výdaje se navyšují o 145 551 690 Kč. Navýšení tvoří například výdaje na projekty odboru
SR ve výši 15 480 000 Kč, výdaje na opravu tramvajové trati v úseku Viadukt – Horní Hanychov ve
výši 5 000 000 Kč, výdaje na celoplošné opravy komunikací ve výši 3 121 000 Kč a navýšení rezervy
kontokorentu ve výši 17 393 879 Kč. Výdaje ve fondech se navyšují zejména zapojením zůstatků
fondů minulých let (např. Fond pro opravy a vybavení komunikací o 33 677 223 Kč). Financování se
navyšuje o 98 710 317 Kč. Největší podíl tohoto navýšení představuje zapojení zůstatků fondů
a zapojení prostředků z roku 2019.
Průběh projednávání bodu:

Ing. Karban
Toto rozpočtové opatření jsme připravili na základě našeho dalšího zpřesnění přebytku. Na konci
roku jsme díky zůstatku na běžném účtu mohli obohatit náš přebytek, pracujeme tedy s přebytkem
16 mil. Kč. Tato částka z velké části pokrývá navýšení, které najdete ihned v úvodu, o těchto věcech
jsme se v radě města domlouvali, že je zařadíme při nejbližší příležitosti, ta nastala právě nyní.
Rezerva zůstala ve výši přes 11 mil. Kč. Z větších částek, které se navyšují, se nám vrátily dotace přes
30 mil. Kč, část dotací používáme na kofinancování domu pro sociální byty v Orlí ulici. Také se
přesouvají prostředky z loňského roku do letošního, to je asi přes 90 mil. Kč. Čisté navýšení je 21 mil.
Kč.

Mgr. Židek
Myslím si, že bychom měli předřadit bod č. 34/1 Provoz systému sdílených kol (BIKESHARING)
v Liberci v roce 2020, protože ten je zde jednou z položek. Nejprve bychom se o něm měli pobavit,
než odsouhlasíme, že na něj přesuneme peníze. Tím, že je zatím neprodiskutovaná věc zahrnutá
v tomto celku, pro to já zatím nemohu zvednout ruku. Ostatní věci v tomto materiálu jsou z mého
pohledu v pořádku.

Ing. Zámečník
Peníze zde, ať už se jedná o jakoukoli položku, jsou zatím vždy jen rezervací finančních
prostředků. Samozřejmě pokud se pro zmíněnou věc rozhodneme, musí následovat ještě zadání
veřejné zakázky.

Ing. Karban
V případě, že by bod č. 34/1 neprošel, bychom to z materiálu pro zastupitelstvo města vyjmuli.

Ing. Zámečník
Pojďme tedy hlasovat odděleně. Nejprve o bikesharingu a poté o zbytku.

PhDr. Langr
Předem jsme to diskutovali i s náměstkem pro ekonomiku a majetkovou správu. Máme tu i bod
č. 28, což je drobné rozpočtové opatření připravené naším odborem, které je navázáno na bod
č. 27 o poskytnutí dotace organizaci Rytmus Liberec, o. p. s., na nákup automobilu. Chtěl jsem tedy
poprosit pana vedoucího odboru Ing. Jokla, jestli byste v případě, že zmíněný bod projde, ho uměli
zařadit rovnou do rozpočtového opatření, ať máme v zastupitelstvu o bod méně a je to v rámci toho
velkého balíku. Jedná se o přesun z běžných výdajů na kapitálové, tedy pokud přispějeme 30 tis. Kč
na automobil, musí se jednat o kapitálový výdaj, nikoli běžný.
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Ing. Zámečník
Budeme tedy hlasovat odděleně o bikesharingu. Nejprve hlasujeme o požadavku č. 4 v druhé
příloze na straně 3, tedy o částce 1 200 000 Kč. V názvu tohoto projektu místo „100 kol“ uvedeme jen
„sdílených kol“.

Oddělené hlasování o bikesharingu – pro – 7, proti – 0, zdržel se – 3, návrh byl přijat.

Ing. Zámečník
Nyní budeme hlasovat o zbytku návrhu usnesení s úpravou PhDr. Langra.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 10, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 141/2020

K bodu č. 6
Rámcová smlouva na akceptaci platebních karet
Předkládá: Jokl Zdeněk, Ing., vedoucí odboru ekonomiky
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Schválení výjimky ze směrnice č. 3RM – "Rámcová smlouva na akceptaci platebních karet". SML
provozuje platební terminály (PT) na základě smlouvy o přijímání platebních karet – platební
terminály KB ze dne 15. 5. 2015 dle aktuálně platné přílohy č. 5 ze dne 20. 8. 2019, kdy na základě
požadavku ze strany odborů došlo k rozšíření počtu PT z 39 na 42 ks a zároveň doplnění o společnost
Wordline Czech Republic s. r. o., IČ: 03633144 (dále jen "KB SmartPay") jako spoluposkytovatele
služeb společně se stávající KB, a. s., V současné době KB, a. s., dokončuje plánovanou transformaci
některých svých služeb, která se týká i poskytování služeb v oblasti platebních terminálů. Nově bude
provozována tato služba již jen prostřednictvím KB SmartPay. V této souvislosti je třeba uzavřít
novou smluvní dokumentaci s novým poskytovatelem a proběhne i výměna stávajících platebních
terminálů za nové.
Průběh projednávání bodu:

Mgr. Židek
Mohl bych dostat informaci, kolik nás jako město ročně stojí akceptace platebních karet.
V materiálu jsou totiž uvedeny pouze údaje hovořící o procentech.

Ing. Jokl Zdeněk, vedoucí odboru ekonomiky
Je to 300 tis. ročně. Původně jsme měli 1,3 % u Komerční banky, a. s., teď u Worldline Czech
republic, s. r. o., máme 1,28 %. Když jsme poptávali naši základní banku, nabízeli nám marži přes
2 %, neměli jsme tedy důvod měnit dodavatele.

Ing. Karban
Doplním, že toto bylo vysoutěžené.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 9, proti – 0, zdržel se – 1, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 142/2020
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K bodu č. 7
Dodatek č. 8 k pojistné smlouvě č. 899-26328-15 – pojištění – Aparatura GNSS
Předkládá: Jokl Zdeněk, Ing., vedoucí odboru ekonomiky
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Odbor ekonomiky předkládá návrh dodatku č. 8 pojistné smlouvy č. 899-26328-15 o pojištění
majetku podnikatelů. Tímto dodatkem pojistí Aparaturu GNSS. Ta byla pořízena pro sběr reálných dat
v terénu, pro jejichž sběr město zatím nedisponovalo odpovídající technologií.
Průběh projednávání bodu:
K tomuto bodu nebyla diskuze.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 10, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 143/2020

K bodu č. 8
Schvalování návrhu rozpočtu příspěvkové organizace Technické služby města
Liberec 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 návrh rozpočtu příspěvkové
organizace Technické služby města Liberec na rok 2020.
Průběh projednávání bodu:

RNDr. Hron
Jedná se o osobní náklady jednoho zaměstnance, kterým jsem v tuto chvíli shodou okolností já,
následně mě, pokud dojde k úspěšnému výběru kandidáta, vystřídá ředitel nový. Vždy bude pouze
jeden ředitel, nikdy nebudou na pozici dva. Částka u osobních výdajů vychází ze schváleného
platového výměru na korunu přesně, s dopočítáním sociálního pojištění a zákonného zdravotního
pojištění, které platí zaměstnavatel. Další položka je nákup služeb, jedná se o služby, které v současné
době má nasmlouvané akciová společnost. Předpokládá se, že náklady, které jsou takto nasmlouvány
a nesouvisejí s činností akciové společnosti, se do rozdílu, milion mínus osobní náklady, přefakturují.
Dělám vše pro to, aby se za zřizovací náklady utrácelo co nejméně, jedná se o fakturaci od KODAP,
s. r. o., a Moore Czech Republic, s. r. o. Kdybychom vycházeli z maximálních částek, tak se do
milionu po započítání DPH nevejdeme, ovšem já věřím tomu, že se do maximálních nasmlouvaných
částek nedostaneme, a pokud ano, tak zůstanou na akciové společnosti, ledaže by se změnil rozpočet
příspěvkové organizace tak, že by se to proplatilo ze schváleného konečného rozpočtu pro příspěvkové
organizace. Ještě je možné, že si společnost Technické služby města Liberce vyčíslí vnitřní náklady za
své zaměstnance, kteří nepracují pro akciovou společnost, ale pracují v rámci transformace pro
příspěvkovou organizaci. Po určitém ladění pracovní náplně pro Moore Czech Republic, s. r. o., jsme
se dohodli, že budou dělat ucelený úkol, a to administraci smluv, které nemohou přejít na
příspěvkovou organizaci, protože je společnost Technické služby města Liberce nemají vysoutěžené
dle zákona o zadávání veřejných zakázek.
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Ing. Jokl Zdeněk, vedoucí odboru ekonomiky
Z hlediska příspěvkové organizace jsou jediným závazným ukazatelem mzdové náklady. Takže
cokoli, co budete dělat se zbývající částkou, není důležité. Příspěvková organizace si musí podržet
schválené mzdové náklady.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 10, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 144/2020

K bodu č. 9
Návrh odpovědi na dopis CJ MML 005262/20
Předkládá: Jokl Zdeněk, Ing., vedoucí odboru ekonomiky
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Odbor ekonomiky předkládá návrh odpovědi na dopis paní Mgr. M. [osobní údaj odstraněn]
H. [osobní údaj odstraněn] , který podala 8. 1. 2020 CJ MML 005262/20.
Průběh projednávání bodu:
K tomuto bodu nebyla diskuze.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 10, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 145/2020

K bodu č. 10
Návrh odpovědi na dopis CJ MML 010808/20
Předkládá: Jokl Zdeněk, Ing., vedoucí odboru ekonomiky
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Odbor ekonomiky předkládá návrh odpovědi na dopis paní Ing. D. [osobní údaj odstraněn]
M. [osobní údaj odstraněn] , který podala 14. 1. 2020 CJ MML 010808/20.
Průběh projednávání bodu:
K tomuto bodu nebyla diskuze.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 10, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 146/2020
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K bodu č. 11
Majetkoprávní operace – prodej pozemku
Předkládá: Schejbal Jaroslav, Ing., vedoucí odboru majetkové správy
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Jedná se o schválení prodeje pozemku p. č. 139/1, k. ú. Radčice u Krásné Studánky 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. Záměr prodeje byl odsouhlasen v RM 3. 12. 2019
a schválen ZM 12. 12. 2019. Kupující se přihlásil na základě vyhlášeného výběrového řízení a uhradil
na účet města jistinu. Do výběrového řízení se přihlásili 2 zájemci, kteří se dohodli, že každý odkoupí
spoluvlastnický podíl o velikosti ideální jedné poloviny. Kupní cena činí celkem 102 000 Kč.
Průběh projednávání bodu:
K tomuto bodu nebyla diskuze.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 10, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 147/2020

K bodu č. 12
Majetkoprávní operace – prodej pozemku, jehož součástí je garáž
Předkládá: Schejbal Jaroslav, Ing., vedoucí odboru majetkové správy
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Jedná se o prodej pozemku p. č. 553/2, jehož součástí je stavba garáže, k. ú. Růžodol I, která
v současné době není v pronájmu. Jedná se o budovu bez č. p. / č. e. a. pozemek pod budovou starší
5 let. Pracovní skupina vyjádřila souhlas. Odbor MS prodej doporučil. Cena byla stanovena dle
znaleckého posudku na 94 000 Kč. Záměr prodeje byl odsouhlasen v RM 27. 8. 2019 a schválen ZM
5. 9. 2019. Kupující se přihlásili na základě vyhlášeného výběrového řízení a uhradili na účet města
jistinu. Do výběrového řízení se přihlásilo se více zájemců, a proto bylo vyhlášeno druhé kolo
výběrového řízení před Pracovní skupinou pro výběrová řízení. Konečná cena po výběrovém řízení
byla stanovena na částku 200 000 Kč.
Průběh projednávání bodu:
K tomuto bodu nebyla diskuze.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 10, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 148/2020

K bodu č. 13
Majetkoprávní operace – změna prodeje pozemku pod budovou
Předkládá: Schejbal Jaroslav, Ing., vedoucí odboru majetkové správy
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Stručný obsah předkládaného materiálu:
Jedná se o prodej pozemku p. č. 891, k. ú. Starý Harcov, který je pod budovou v soukromém
vlastnictví. Prodejem pozemku dojde k narovnání majetkového vztahu na katastru nemovitostí.
Pozemky pod stavbou starší 5 let jsou osvobozeny od DPH. Pracovní skupina vyjádřila souhlas. Odbor
MS doporučil prodej pozemku. Záměr prodeje byl odsouhlasen v RM dne 16. 4. 2019 a schválen ZM
dne 24. 4. 2019. Celá kupní cena ve výši 133 000 KČ již byla uhrazena.
Průběh projednávání bodu:
K tomuto bodu nebyla diskuze.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 10, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 149/2020

K bodu č. 14
Majetkoprávní operace – záměry prodeje pozemků – část 1
Předkládá: Schejbal Jaroslav, Ing., vedoucí odboru majetkové správy
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Jedná se o prodeje pozemků na základě žádostí občanů a společností.
Průběh projednávání bodu:
K tomuto bodu nebyla diskuze.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 10, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 150/2020

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

Ing. Zámečník
V tomto materiálu bude z usnesení stažen bod č. 3.

Mgr. Šolc
Vnímám to, že se stahuje tento bod společnosti FOXON SERVIS. Ale jsem z toho trochu
nešťastný, protože je to technologická firma, významný zaměstnavatel. My jsme již v srpnu loňského
roku měli společné jednání s KAM, tehdy si to odsouhlasili. Měl jsem za to, že je to hotové, a že to už
jen formálně projde. A teď přestože s tím byl vysloven souhlas, bylo to navrženo k nesouhlasu. Tak to,
prosím, znovu projednejte, ať je to navrženo k souhlasu, protože to, co společnost FOXON SERVIS
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chtěla, bylo pochopitelné a prodat bychom jim to měli, protože žádnou veřejnou funkci to v tom místě
neplní.

Ing. Zámečník
Budeme hlasovat o upraveném návrhu usnesení, vyjmeme bod č. 3.

Hlasování o upraveném návrhu usnesení – pro – 10, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl
přijat.
Rada města přijala usnesení č. 151/2020

K bodu č. 16
Majetkoprávní operace – ukončení nájemní smlouvy dohodou
Předkládá: Schejbal Jaroslav, Ing., vedoucí odboru majetkové správy
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Jedná se o ukončení nájemní smlouvy reg. č. 2501/16/0252 (CJ MML 146438/16) ze dne
1. 10. 2016 dohodou ke dni 29. 2. 2020 a uhrazení poměrné části nájemného.
Průběh projednávání bodu:
K tomuto bodu nebyla diskuze.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 10, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 152/2020

K bodu č. 17
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 diskuze.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 10, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 153/2020
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K bodu č. 18
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 je faktické uložení inženýrské sítě
(1 případ), změna ceny z důvodu faktického uložení inženýrské sítě (3 případy) a 1 vrácení přeplatku
za služebnost.
Průběh projednávání bodu:
K tomuto bodu nebyla diskuze.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 10, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 154/2020

K bodu č. 19
Předložení a schválení zadávacích podmínek pro výběr supervizora projektového
řízení rekonstrukce MPB Liberec
Předkládá: Schejbal Jaroslav, Ing., vedoucí odboru majetkové správy
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Radě města je předložen materiál ke schválení zadávacích podmínek na zadání nadlimitní veřejné
zakázky na služby s názvem „Projektové řízení rekonstrukce Městského plaveckého bazénu
v Liberci“.
Průběh projednávání bodu:

Ing. Jaroslav Schejbal, vedoucí odboru majetkové správy
Jedná se o největší investiční projekt na opravu pozemní stavby občanské vybavenosti města
Liberce, abychom tedy postupovali zodpovědně došlo ještě před vypsáním tohoto výběrového řízení
k předběžné tržní konzultaci. To znamená, že se sepíší základní dotazy investora a uveřejní se na profil
zadavatele. Odpověděly nám čtyři firmy, s nimiž se měl vést dialog. Na něj dorazily tři firmy, IBR
Consulting, s. r. o., Investing CZ s. r. o. a Delta projekt s. r. o. Základní otázky jsou v dokumentu,
především odkazuji na bod č. 4, kde jsme se ptali na předpokládanou hodnotu veřejné zakázky. Ta se
pohybuje 48 mil. Kč bez DPH. S firmami jsme se bavili i o tom, jak tuto částku stanovovaly,
a odpověděli, že podle zkušeností, realizačního týmu a podle požadavků, které jsme k tomu dali.
Požadavky zahrnují čtyři fáze. První je projektová, tedy kontrola projektové dokumentace, včetně
výkazů výměr vedení projektového týmu. Druhá fáze je realizace stavebních prací, tedy technický
dozor stavebníka a BOZP. Třetí fáze je uvedení do užívání, předání objednateli a čtvrtá fáze je po
dobu záruční doby, veškerý záruční servis. Takto to firmy nacenily a tvrdily nám, že na ně klademe
vysoké nároky, že jsou zvyklé jen dozorovat. Já jsem ovšem říkal, že město nemá žádný projektový
tým na to, aby realizoval takovou náročnou investiční akci. Připravují ji totiž dva lidé, pan Hozák a já,
sekunduje nám paní Nováková s přípravou administrativy. Já jsem k tomu s kolegou přistoupil ještě
jinak, stanovili jsme to do zadávací dokumentace, je to příloha č. 4. Vytvořil jsem pro veřejnou
zakázku cenovou kalkulaci, kterou by nám každý uchazeč měl vyplnit, předpoklad rekonstrukce
stavby z projektové studie vychází podle m2 na 480 mil. Kč bez DPH, mělo by nám to vypočítat
investiční procenta, která by se měla pohybovat v určitém intervalu.
(Ing. Schejbal dále představuje připravenou prezentaci)
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Hlasování o návrhu usnesení – pro – 9, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 155/2020

K bodu č. 20
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, startovacích bytů a přepis nájemního práva.
Průběh projednávání bodu:
K tomuto bodu nebyla diskuze.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 8, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 156/2020

K bodu č. 21
Návrh na zvýšení nájemného v městských bytech ve vlastnictví statutárního
města Liberec
Předkládá: Kalous Pavel, Mgr., vedoucí odboru školství a sociálních věcí
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Odbor školství a sociálních věcí předkládá radě města ke schválení návrh na zvýšení nájemného
v městských bytech ve vlastnictví statutárního města Liberec (s výjimkou některých sociálních bytů
standardního typu). Důvodem je dlouhodobý růst cen oprav a investic do městského bytového fondu
a pravidelný nárůst tržního nájemného. Nájemní smlouvy, které uzavírá statutární město Liberec jako
pronajímatel s nájemci městských bytů, umožňují v souladu s § 2248 občanského zákoníku každoroční
zvyšování nájemného o přírůstek průměrného ročního indexu spotřebitelských cen proti roku
předcházejícímu. Inflace za rok 2019 činila dle Českého statistického úřadu 2,8 %, o tuto částku se
navrhuje zvýšení nájemného.
Průběh projednávání bodu:

Mgr. Pavel Kalous, vedoucí odboru školství a sociálních věcí
Po určitou dobu nebyla vůle příliš zvyšovat nájmy, některé jsou historicky velmi nízké. Jde o to, že
nám zákon umožňuje jednou za 3 roky zvýšit o 20 %, což jsme učinili v minulém roce. Letos
v souladu se smluvními ustanoveními můžeme zvyšovat o inflaci, aniž bychom požadovali souhlas
nájemníků. Loni nikdo z nás nepočítal s tím, že všichni nájemníci budou souhlasit, naopak jsme čekali
neakceptování navýšení nájemného. Nyní opět 2 roky musíme počkat, abychom mohli zvýšit nájemné
více než o inflaci. Pak se to sčítá, jednou za 3 roky lze zvýšit o 20 %, tedy kdybychom příští rok
zvýšili o nějaké procento, tak třetí rok můžeme jít zase do 20 %.
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Hlasování o návrhu usnesení – pro – 8, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 157/2020

K bodu č. 22
Prominutí poplatků z prodlení vzniklých z pohledávky z užívání městského bytu
Předkládá: Kalous Pavel, Mgr., vedoucí odboru školství a sociálních věcí
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Neslyšící nájemnice městského bytu si prostřednictvím své zmocněnkyně, vedoucí České unie
neslyšících, z. ú. v Liberci, požádala o prominutí poplatků z prodlení, které vznikly jako příslušenství
pohledávky - vyúčtování služeb za městský byt za roky 2003, 2004 a 2005. Jistina pohledávky byla již
zaplacena v roce 2014. Poplatky z prodlení, o jejichž prominutí žádá, několikanásobně převyšují
jistinu dluhu. Poplatky z prodlení jsou vymáhány exekučně.
Průběh projednávání bodu:
K tomuto bodu nebyla diskuze.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 8, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 158/2020

K bodu č. 23
Obecně závazná vyhláška, kterou se vymezují školské obvody spádových
mateřských škol
Předkládá: Kalous Pavel, Mgr., vedoucí odboru školství a sociálních věcí
Stručný obsah předkládaného materiálu:
V souladu s § 179 zákona 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů je obec povinna stanovit
školské obvody obecně závaznou vyhláškou, je-li v obci více než jedna mateřská škola.
Průběh projednávání bodu:
K tomuto bodu nebyla diskuze.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 8, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 159/2020
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K bodu č. 24
Obecně závazná vyhláška, kterou se vymezují školské obvody spádových
základních škol
Předkládá: Kalous Pavel, Mgr., vedoucí odboru školství a sociálních věcí
Stručný obsah předkládaného materiálu:
V souladu s § 178 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, je obec povinna zajistit
podmínky pro plnění povinné školní docházky dětí s místem trvalého pobytu na jejím území.
Z uvedeného paragrafu zároveň vyplývá povinnost obce stanovit školské obvody obecně závaznou
vyhláškou, je-li v obci více než jedna základní škola. Předkládané znění vyhlášky reaguje na vývoj
počtu dětí v jednotlivých spádových obvodech. Zařazuje do příslušných obvodů nově schválené názvy
ulice a v několika případech aktualizuje výčet čísel popisných. Navržené změny spádové vyhlášky se
nedotýkají MO Vratislavice nad Nisou.
Průběh projednávání bodu:
K tomuto bodu nebyla diskuze.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 8, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 160/2020

K bodu č. 25
Zpráva o činnosti komise pro občanské obřady a záležitosti za rok 2019
Předkládá: Kalous Pavel, Mgr., vedoucí odboru školství a sociálních věcí
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Odbor školství a sociálních věcí každoročně předkládá zprávu o činnosti komise pro občanské
obřady a záležitosti za uplynulý rok. Činnost komise spočívá v zajišťování gratulací jubilantům
a v organizování a zajišťování občanských obřadů – vítání nových libereckých občánků, obřady
k ukončení studia, oceňování bezpříspěvkových dárců krve a jubilejní svatby.
Průběh projednávání bodu:
K tomuto bodu nebyla diskuze.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 8, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 161/2020

K bodu č. 26
Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu SML na podporu financování
sociálních služeb poskytovaných na území města Liberec a vyhlášení výzvy
k podávání žádostí o dotaci na rok 2020
Předkládá: Kalous Pavel, Mgr., vedoucí odboru školství a sociálních věcí
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Stručný obsah předkládaného materiálu:
Předmětem materiálu je schválení nových Pravidel pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního
města Liberec na podporu financování sociálních služeb poskytovaných na území města Liberec
a vyhlášení Výzvy k podávání žádostí o dotaci na rok 2020.
Průběh projednávání bodu:
K tomuto bodu nebyla diskuze.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 8, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 162/2020

K bodu č. 27
Poskytnutí dotace organizaci Rytmus Liberec, o. p. s. a uzavření veřejnoprávní
smlouvy
Předkládá: Kalous Pavel, Mgr., vedoucí odboru školství a sociálních věcí
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Na základě žádosti ředitelky organizace Rytmus Liberec, o. p. s., předkládá odbor školství
a sociálních věcí Radě města Liberec návrh na schválení poskytnutí dotace ve výši 30 000 Kč na
částečnou úhradu nákladů příjemce vzniklých při nákupu služebního automobilu pro činnost služby
„Sociální rehabilitace pro lidi s postižením v Libereckém kraji“.
Průběh projednávání bodu:
K tomuto bodu nebyla diskuze.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 8, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 163/2020

K bodu č. 28 /STAŽENO
Návrh rozpočtového opatření č. 2C) změny rozpočtu SML na rok 2020
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 struktuře výdajů rozpočtu oddělení
humanitního odboru školství a sociálních věcí. Jedná se o přesun částky 30 000 Kč z kapitoly běžných
výdajů na výdaje kapitálové.
Průběh projednávání bodu:
K tomuto bodu nebyla diskuze.

Tento bod byl stažen z programu schůze rady města.
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K bodu č. 28/1
Výpověď smlouvy o pronájmu nebytových prostor a provozování školní jídelny
Předkládá: Kalous Pavel, Mgr., vedoucí odboru školství a sociálních věcí
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Statutární město Liberec (dále jen „SML“) vypovídá smlouvu o pronájmu nebytových prostor
a provozování školní jídelny č. j. 3500/99/02 ze dne 4. ledna 1999 ve znění pozdějších dodatků, ke dni
31. května 2020. Důvodem k podání výpovědi současnému nájemci je zahájení rekonstrukce školní
kuchyně na Základní škole s rozšířenou výukou jazyků, Liberec, Husova 142/44, p. o.
Průběh projednávání bodu:

Mgr. Kalous Pavel, vedoucí odboru školství a sociálních věcí
Tento materiál jsme předložili v režimu na stůl, protože jsme obdrželi od odboru majetkové správy
pevný termín, 1. června, kdy předpokládají, že by předávali staveniště, tj. stravovací prostor ZŠ
Husova ke generální rekonstrukci. Následně bude paní ředitelka řešit buď výběrovým řízením, nebo
vlastními silami provoz, předpokládá se, do 1. ledna. Do této doby tam stravování provozuje Školní
jídelna Chmurčiaková, s. r. o., se kterou máme smlouvu včetně dodatků, kterou nyní vypovídáme
k 31. květnu. Jen bych ještě poprosil, právníci tuto záležitost studovali a nakonec paní
JUDr. Žáčková doporučila drobnou úpravu znění usnesení, aby byla formulace jednoznačná,
vypovídající a nezaměnitelná. Z ukládací části by se překlopila část textu do schvalovací. Ukládací
část by tedy zůstala stejná a schvalovací by zněla: „výpověď smlouvy o pronájmu nebytových prostor
a provozování školní jídelny č. j. 3500/99/02 ve znění pozdějších dodatků (příloha č. 1), nájemci
Školní jídelna Chmurčiaková, s. r. o., Hubertova 598, 460 01 Liberec 1 (IČ: 25025015), ke dni
31. května 2020.“

Ing. Zámečník
Budeme hlasovat o upraveném návrhu usnesení, kde dojde k upravení schvalovací části.

Hlasování o upraveném návrhu usnesení – pro – 8, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 164/2020

K bodu č. 29
Odvolání a jmenování členů Řídicího výboru IPRÚ
Předkládá: Maturová Michaela, Ing., vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Vzhledem k personálním změnám ve vedení statutárního města Liberec dochází k obměně členů
Řídicího výboru IPRÚ Liberec – Jablonec nad Nisou.
Průběh projednávání bodu:
K tomuto bodu nebyla diskuze.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 8, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 165/2020
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K bodu č. 30
Vyhodnocení zadávacího řízení na zpracování Plánu udržitelné městské mobility
2021–2030
Předkládá: Maturová Michaela, Ing., vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Vyhodnocení zadávacího řízení na služby zadávaného formou zjednodušeného podlimitního řízení
na zpracování Plánu udržitelné městské mobility, koncepčního dokumentu na roky 2021–2030.
Hodnotící komise doporučila zadavateli ekonomicky nejvýhodnější nabídku, kterou podal účastník
NDCON, s. r. o., s nabídkovou cenou 3 822 000 Kč bez DPH.
Průběh projednávání bodu:

Mgr. Židek
U tohoto zadávacího řízení jsme udělali tu chybu, že jsme měli váhu kritéria ceny pouze 50 %.
V tomto výpočtu nám vyhrál ten nejdražší za 3 822 000 Kč bez DPH, ten, který byl druhý, měl cenu
2 250 000 Kč bez DPH, rozdíl je tedy 1 600 000 Kč jen kvůli stanovené hodnotě kritéria. U ANTE,
spol. s r. o., která skončila druhá, byly započítány pouze dvě reference, protože jsme měli
v podmínkách, že referencí je město nad 30 000 obyvatel. Daná společnost by měla o šest referencí
více, kdyby se počítaly i města jako Jihlava či Vsetín, jejichž počet obyvatel podle dohledatelných
údajů je těsně pod 30 000. Tady jsme se tedy ošidili o mnoho peněz.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 8, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 166/2020

K bodu č. 31
Vyhodnocení ZŘ na stavbu MŠ Pastelka
Předkládá: Maturová Michaela, Ing., vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Vyhodnocení ZŘ na dodavatele stavebních prací v rámci projektu „Navýšení kapacit MŠ Pastelka“,
spolufinancovaného z Evropské unie. Hodnotící komise doporučila zadavateli ekonomicky
nejvýhodnější nabídku, kterou podal účastník World Invest, v. o. s. s nabídkovou cenou
42 558 802,49 Kč bez DPH.
Průběh projednávání bodu:
K tomuto bodu nebyla diskuze.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 8, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 167/2020
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K bodu č. 32
Zpráva o využití a vyúčtování dotací z dílčího Fondu rozvojové spolupráce
Dotačního fondu statutárního města Liberec za rok 2019
Předkládá: Maturová Michaela, Ing., vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Odbor strategického rozvoje a dotací předkládá zastupitelstvu města závěrečnou zprávu
o hospodaření dílčího Fondu rozvojové spolupráce za rok 2019.
Průběh projednávání bodu:
K tomuto bodu nebyla diskuze.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 8, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 168/2020

K bodu č. 33 /STAŽENO
Vyhlášení programů dílčího Fondu rozvojové spolupráce pro rok 2020
Předkládá: Maturová Michaela, Ing., vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Předmětem materiálu je schválení vyhlášení programů k předkládání žádostí o dotace z dílčího
Fondu rozvojové spolupráce Dotačního fondu SML na rok 2020.
Průběh projednávání bodu:
K tomuto bodu nebyla diskuze.

Tento bod byl stažen z programu schůze rady města.

K bodu č. 34
Postup projektu Rekultivace staré skládky v prostoru odvalu kamenolomu
Ruprechtice
Předkládá: Maturová Michaela, Ing., vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Odstoupení od projektu Rekultivace staré skládky v prostoru odvalu kamenolomu Ruprechtice, reg.
č. CZ.05.3.29/0.0/0.0/17_076/0005339, na základě vyjádření Ministerstva životního prostředí
a Státního fondu životního prostředí ČR. Zahájení přípravy aktualizovaného projektu do vyhlášené
výzvy Ministerstva životního prostředí č. 137 (prioritní osy 3, investiční priority 1, SC 3.3 Rekultivace
starých skládek - technicky nedostatečně zabezpečených).
Průběh projednávání bodu:
K tomuto bodu nebyla diskuze.
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Hlasování o návrhu usnesení – pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 169/2020

K bodu č. 34/1
Provoz systému sdílených kol (BIKESHARING) v Liberci v roce 2020
Předkládá: Maturová Michaela, Ing., vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Předkládáme RM návrh provozu systému sdílených kol (BIKESHARING) v Liberci v roce 2020.
Průběh projednávání bodu:

Mgr. Židek
U tohoto projektu se nám zásadně změnily podmínky toho, co jsme poptávali, a toho, co je nám
nabízeno. Nebudu pro toto hlasovat, protože jsem proti prodloužení tohoto projektu. První dotaz,
v důvodové zprávě se odkazujete na článek VIII jednacího řádu rady města, na jehož základě nebudou
zveřejněny přílohy tohoto materiálu. Nicméně nic takového jsem ve zmíněném článku nenašel,
protože obsahuje pouze závěrečná ustanovení. Z takových věcí nemůžeme vycházet.

Ing. Michaela Maturová, vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací
Omlouvám se, jedná se o chybu. Jde o odkaz na předchozí verzi Jednacího řádu rady města
Liberec.

Mgr. Židek
Druhá věc je, že je nám tu předkládán pouze návrh smlouvy, která se bude ještě upravovat, v tomto
stavu to odhlasovat nelze. Za další, v naší poptávce jsme měli určité parametry, konkrétně
u elektrických kol jsme chtěli prvních 10 minut za 10 Kč, každých dalších 20 minut za 15 Kč. To
znamená, že prvních 30 minut by vyšlo na 25 Kč. V návrhu smlouvy firmy, která nám toto předkládá,
je cena za minutu 2 Kč, tedy 30 minut krát 2 Kč, plus nástupní sazba je 70 Kč. Náš požadavek tedy byl
30 minut za 25 Kč, v návrhu smlouvy je ta samá doba za 70 Kč. Myslíte si, že si někdo bude půjčovat
elektrokolo, aby zaplatil za 30 minut 70 Kč? Je to nesmysl. Opravit to už nemůžeme, protože toto je
nabídka dané firmy a ze svých podmínek nesleví. Navíc cena, kterou jsme si pro to v rezervě stanovili,
byla také nižší než ta, která z toho vychází teď. Toto jsou důvody, proč s tím nemohu souhlasit.

Ing. Michaela Maturová
Navrhuji úpravu usnesení v první schvalovací části, která by měla znít: „Rada města po projednání
schvaluje provoz sdílených kol na rok 2020 se společností REKOLA Bikesharing, s. r. o,. za částku
1 228 000 Kč bez DPH, to je 1 485 880 Kč s DPH na období od 1. 4. do 30. 10. 2020, kdy společnost
dodá 60 mechanických kol a 20 elektrokol.

Ing. Zámečník
Navíc dojde i k úpravě v ukládací části, ta bude znít: „předložit návrh smlouvy radě města
k odsouhlasení“, úkol by byl do 3. 3. 2020. Budeme tedy hlasovat o upraveném návrhu usnesení, kde
došlo ke změně v ukládací a v první schvalovací části.

Hlasování o upraveném návrhu usnesení – pro – 5, proti – 0, zdržel se – 2, návrh nebyl
přijat.
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K bodu č. 35
Závěrečná zpráva o hospodaření dílčího fondu Ekofondu Dotačního fondu SML
za rok 2019
Předkládá: Sládková Lucie, Ing., vedoucí odboru ekologie a veřejného prostoru
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Předmětem materiálu je schválení závěrečné zprávy o vyúčtování dílčího fondu Ekofondu
Dotačního fondu SML za rok 2019.
Průběh projednávání bodu:
K tomuto bodu nebyla diskuze.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 170/2020

K bodu č. 36
Vyhlášení programů dílčího fondu Ekofondu Dotačního fondu SML na rok 2020
Předkládá: Sládková Lucie, Ing., vedoucí odboru ekologie a veřejného prostoru
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Předmětem materiálu je schválení vyhlášení programů dílčího fondu Ekofondu Dotačního fondu
SML na rok 2020.
Průběh projednávání bodu:
K tomuto bodu nebyla diskuze.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 171/2020

K bodu č. 37
Seznámení rady města o podání stížnosti k Evropské komisi na možnou
nedovolenou VP ve věci BusLine
Předkládá: Hýbner Lukáš, Mgr., pověřen zastupováním výkonu funkce vedoucího odboru správy
veřejného majetku
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Předmětem tohoto materiálu je seznámení rady města s podáním stížnosti na možnou nedovolenou
veřejnou podporu ve věci přiměřeného zisku nárokovaného po spol. Dopravní podnik měst Liberce
a Jablonce nad Nisou, a. s., (dále jen „DPMLJ“) tehdejším subdodavatelem dopravních výkonů
spol. BusLine.
Průběh projednávání bodu:
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K tomuto bodu nebyla diskuze.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 8, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 172/2020

K bodu č. 38
Dohoda o prodloužení promlčecí doby a prodloužení závazků práv a povinností
Předkládá: Hýbner Lukáš, Mgr., pověřen zastupováním výkonu funkce vedoucího odboru správy
veřejného majetku
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Předmětem tohoto materiálu je schválení dohody mezi statutárním městem Liberec (dále jen SML)
a společností Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a. s., o prodloužení svých závazků
a povinností na základě smlouvy o závazku veřejné služby a úhradě prokazatelné ztráty v provozu
městské hromadné dopravy, na základě které DPMLJ zajišťoval dopravní obslužnost vymezeného
územního obvodu v období od 1. 5. 2009 do 31. 12. 2018.
Průběh projednávání bodu:
K tomuto bodu nebyla diskuze.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 8, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 173/2020

K bodu č. 39
Odpověď poradenské společnosti na předreklamační výzvu ve věci finančního
modelu DPMLJ
Předkládá: Hýbner Lukáš, Mgr., pověřen zastupováním výkonu funkce vedoucího odboru správy
veřejného majetku
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Předkládaný materiál souvisí se seznámením rady města s odpovědí poradenské společnosti Moore
Czech Republic, s. r. o., (bývalé BDO Advisory) ve věci předreklamační výzvy související s reakcí
spol. Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a. s., (dále jen DPMLJ) na úpravu
finančního modelu oproti schválenému principu obsaženému v kmenových smlouvách na dopravní
obslužnost pro obě trakce.
Průběh projednávání bodu:
K tomuto bodu nebyla diskuze.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 8, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 174/2020
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K bodu č. 40
Žádost o slevu na nájmu RASAV – Discgolf Liberec na turnaj 1. – 2. 8. 2020
Předkládá: Hýbner Lukáš, Mgr., pověřen zastupováním výkonu funkce vedoucího odboru správy
veřejného majetku
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Předmětem tohoto materiálu je projednání žádosti společnosti Julius Jankovič – Discgolfová hřiště
o možnosti slevy na nájmu při využití Rekreačního a sportovního areálu Vesec na akci Latitude
64° Vesec Open 2020 – discgolfový turnaj.
Průběh projednávání bodu:

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

Hlasování o návrhu usnesení ve variantě B – pro – 8, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl
přijat.
Rada města přijala usnesení č. 175/2020

K bodu č. 41
Žádost Židovské obce v Liberci o souhlas s umístěním pamětních kamenů
tzv. Stolpersteine
Předkládá: Hýbner Lukáš, Mgr., pověřen zastupováním výkonu funkce vedoucího odboru správy
veřejného majetku
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Předmětem materiálu je schválení umístění 12 ks pamětních kamenů tzv. Stolpersteine do
komunikací ve vlastnictví statutárního města Liberce na žádost Židovské obce Liberec.
Průběh projednávání bodu:
K tomuto bodu nebyla diskuze.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 8, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 176/2020

K bodu č. 42
Schválení vyhrazených stání pro invalidy
Předkládá: Hýbner Lukáš, Mgr., pověřen zastupováním výkonu funkce vedoucího odboru správy
veřejného majetku
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Stručný obsah předkládaného materiálu:
Předmětem tohoto materiálu je schválení vyhrazeného parkovacího místa pro držitele průkazu ZTP
a ZTP/P p. [osobní údaj odstraněn] a p. [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 diskuze.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 8, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 177/2020

K bodu č. 43
Zjednosměrnění místní komunikace Čerchovská
Předkládá: Hýbner Lukáš, Mgr., pověřen zastupováním výkonu funkce vedoucího odboru správy
veřejného majetku
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Předmětem tohoto materiálu je žádost Dopravního inspektorátu Liberec, Policie České republiky,
prostřednictvím které požadují o dočasné zjednosměrnění místní komunikace Čerchovská.
Průběh projednávání bodu:

Mgr. Šolc
V Čerchovské ulici je bývalé agitační středisko, dlouho ho Policie ČR měla prázdné, nyní se tam na
chvilku chce nastěhovat z důvodu své aktuální potřeby, a tak na tuto dobu chtějí zjednosměrnit danou
ulici. Já se za to asi, když je to pouze na určitou dobu, přimlouvám. Byť s osadním výborem to
projednané nemáme, ten by s tím samozřejmě nesouhlasil, protože dojde k jistému diskomfortu v dané
lokalitě. Nicméně Policie ČR to asi potřebuje

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

Hlasování o návrhu usnesení ve variantě A – pro – 8, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl
přijat.
Rada města přijala usnesení č. 178/2020

K bodu č. 44
Žádost o odpuštění nájmu RASAV – ÚAMK – AUTOMOTOKLUB ŠKODA
2020
Předkládá: Hýbner Lukáš, Mgr., pověřen zastupováním výkonu funkce vedoucího odboru správy
veřejného majetku
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Stručný obsah předkládaného materiálu:
Předmětem tohoto materiálu je projednání žádosti spolku ÚAMK – AUTOMOTOKLUB ŠKODA
o možnosti odpuštění nájmu při využití Rekreačního a sportovního areálu Vesec na akci Závody
minikár pořádané ve dnech 13.–14. 6. 2020.
Průběh projednávání bodu:

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

Hlasování o návrhu usnesení ve variantě C – pro – 7, proti – 0, zdržel se – 1, návrh byl
přijat.
Rada města přijala usnesení č. 179/2020

K bodu č. 45
Nad Pianovkou – realizace odvodnění komunikace
Předkládá: Hýbner Lukáš, Mgr., pověřen zastupováním výkonu funkce vedoucího odboru správy
veřejného majetku
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Předmětem tohoto materiálu je další postup ve věci realizace a koordinace dvou stavebních akcí,
které spolu souvisí. První akcí je „Odvodnění komunikace ul. Nad Pianovkou“ jejímž investorem by
mělo být statutární město Liberec, jako vlastník komunikace Nad Pianovkou. Druhou akcí je „Silnice
III/29021 Kateřinky u Liberce, opěrná zeď“ jejímž předmětem je oprava havarijního stavu opěrné zdi
investorem bude Liberecký kraj. Statutární město Liberec nemůže zajistit odvodnění komunikace
jiným způsobem než vybudováním části dešťové kanalizace, která se však musí nacházet na pozemku
Libereckého kraje a je vedena za rekonstruovanou opěrnou zdí. Z tohoto důvodu je nutná koordinace
stavebních prací s akcí Libereckého kraje.
Průběh projednávání bodu:
K tomuto bodu nebyla diskuze.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 8, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 180/2020

K bodu č. 46
Správa a provoz dětského dopravního hřiště v roce 2019
Předkládá: Hýbner Lukáš, Mgr., pověřen zastupováním výkonu funkce vedoucího odboru správy
veřejného majetku
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Tento materiál informuje Radu města Liberce o správě a provozu dětského dopravního hřiště
v Liberci za rok 2019.
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Průběh projednávání bodu:
K tomuto bodu nebyla diskuze.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 8, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 181/2020

K bodu č. 47
Jmenování členů DR spol. TSML a schválení smluv o výkonu funkce člena DR
Předkládá: Šolc Jiří, Mgr., náměstek primátora pro technickou správu města a informační technologie
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Statutární město Liberec je jediným akcionářem společnosti Technické služby města Liberce,
a. s. (dále také jen „společnost“ či „TSML“). V působnosti valné hromady vykonává akcionářská
práva ve společnosti Rada města Liberce, a to dle ust. § 102 odst. 2 písm. c) zák. č. 128/2000 Sb.
o obcích. v platném znění („dále jaké jen „ZOB“). Předmětný materiál se zabývá jmenováním členů
dozorčí rady TSML a schválením smluv o výkonu funkce člena dozorčí rady TSML.
Průběh projednávání bodu:
K tomuto bodu nebyla diskuze.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 8, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 182/2020

K bodu č. 48
Žádost o bezplatné využití RASAV – Liberecký kraj – Krajské Dožínky
Předkládá: Hýbner Lukáš, Mgr., pověřen zastupováním výkonu funkce vedoucího odboru správy
veřejného majetku
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Předmětem tohoto materiálu je projednání žádosti Libereckého kraje o možnosti bezúplatného
využití Rekreačního a sportovního areálu Vesec pro akci Krajské Dožínky 2020.
Průběh projednávání bodu:

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

Hlasování o návrhu usnesení ve variantě C – pro – 8, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl
přijat.
Rada města přijala usnesení č. 183/2020
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K bodu č. 49
Nad Sokolovnou – další postup ve věci zajištění opěrné zdi
Předkládá: Novotný David, Bc., vedoucí odboru správy veřejného majetku
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Předmětem tohoto materiálu je další postup ve věci žádosti o opravu zárubní resp. opěrné zdi
v ul. Nad Sokolovnou. Jedná se o betonovou opěrnou zeď, která se nachází mezi místní komunikací
Nad Sokolovnou ve vlastnictví statutárního města Liberce a rodinnými domy se zahradami
v soukromém vlastnictví. Stavebně technický stav opěrné zdi není vyhovující a bude třeba řešit její
opravu a uvedení do vyhovujícího stavu. V současné době není zřejmé vlastnictví stavby. Vlastníci
rodinných domů se obrátili na statutární město Liberec s žádostí o opravu opěrné zdi.
Průběh projednávání bodu:
K tomuto bodu nebyla diskuze.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 8, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 184/2020

K bodu č. 50
Vyhlášení výběrového řízení na obsazení funkce ředitele TSML, p. o.
Předkládá: Hýbner Lukáš, Mgr., pověřen zastupováním výkonu funkce vedoucího odboru správy
veřejného majetku
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Předmětem tohoto materiálu je vypsání výběrového řízení na ředitele Technických služeb města
Liberce, p. o., včetně jmenování členů výběrové komise.
Průběh projednávání bodu:

Mgr. Šolc
Tento materiál je připraven standardně našimi pracovníky jako materiál, který běžně používáme,
když hledáme ředitele našich příspěvkových organizací. Vycházeli jsme z naší praxe jak se školskými
organizacemi, tak například s výběrem ředitelky Divadla F. X. Šaldy. Materiál v zásadě reflektuje
současný stav, jsme připraveni ho tady na radě upravit.

Ing. Karban
Většinou se uvádí platová třída, v příloze č. 1 tohoto materiálu ovšem chybí. Navrhuji tedy její
doplnění, mělo by se jednat o platovou třídu 12.

Mgr. Šolc
V návrhu usnesení navrhuji změnit jmenovací část. Do složení výběrové komise by bylo dobré
doplnit Ing. Jaroslava Zámečníka, RNDr. Michala Hrona a Mgr. Jana Korytáře. Naopak by mělo dojít
k vyjmutí Ing. Jiřího Kovačičina a Ing. Martina Čecha.

RNDr. Hron
S ohledem na to, aby se rozšířilo spektrum zájemců o funkci ředitele. Navrhuji protinávrh, aby
kritérium vzdělání bylo sníženo na středoškolské s maturitou.
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Ing. Zámečník
Budeme hlasovat o protinávrhu RNDr. Hrona.

Hlasování o protinávrhu usnesení – pro – 4, proti – 4, zdržel se – 1, návrh nebyl přijat.

Ing. Zámečník
Budeme hlasovat o upraveném návrhu usnesení, kde došlo ke změně členů komise, s upravenou
přílohou č. 1, kde došlo k doplnění 12. platové třídy, vyjmeme druhou a třetí ukládací část.

Hlasování o upraveném návrhu usnesení – pro – 7, proti – 1, zdržel se – 1, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 185/2020

K bodu č. 50/1
Aktualizace pravidel pro kompenzaci za využití pozemků města Liberce pro
stavební činnost
Předkládá: Hýbner Lukáš, Mgr., pověřen zastupováním výkonu funkce vedoucího odboru správy
veřejného majetku
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Předkládaný materiál souvisí s aktualizací pravidel pro uzavírání smluv o dočasném užívání liniové
stavby místní komunikace jakožto jednoho z prováděcích dokumentů ke schválenému postupu
finančních kompenzací při provádění stavebních činností na komunikacích ve vlastnictví města
Liberce.
Průběh projednávání bodu:
K tomuto bodu nebyla diskuze.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 9, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 186/2020

K bodu č. 51
Poskytnutí daru na pěveckou soutěž pro děti a mládež
Předkládá: Žáčková Markéta, Mgr. Bc., vedoucí odboru cestovního ruchu, kultury a sportu
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Poskytnutí daru ve výši 10 000 Kč na podporu připravované pěvecké soutěže pro děti a mládež
s názvem LIVE ART! ŽIJ UMĚNÍM!, která proběhne 22. 2. 2020.
Průběh projednávání bodu:
K tomuto bodu nebyla diskuze.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 6, proti – 0, zdržel se – 2, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 187/2020
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K bodu č. 52
Uzavření smlouvy na realizaci Farmářským trhů v r. 2020
Předkládá: Žáčková Markéta, Mgr. Bc., vedoucí odboru cestovního ruchu, kultury a sportu
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Návrh na uzavření smlouvy mezi společností Elset a statutárním městem Liberec o spolupráci při
realizaci akce Farmářské trhy v r. 2020.
Průběh projednávání bodu:
K tomuto bodu nebyla diskuze.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 188/2020

K bodu č. 53
Schválení výjimky ze směrnice rady č. 3RM Zadávání veřejných zakázek SML na
kulturní akci Liberecký jarmark 2020 a uzavření smlouvy o dílo se společností
Elset, s. r. o., na pořádání akce
Předkládá: Žáčková Markéta, Mgr. Bc., vedoucí odboru cestovního ruchu, kultury a sportu
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Od soboty 13. 6. 2020 do neděle 14. 6. 2020 se bude konat tradiční akce Liberecký jarmark.
S ohledem na zkušenost z minulých ročníků se nároky na organizaci této akce významným způsobem
zvýšily. Je proto vhodné zajistit celou akci dodavatelsky. Z toho důvodu doporučuje Odbor cestovního
ruchu, kultury a sportu zadat zajištění této akce společnosti Elset, s. r. o., se kterou dlouhodobě
spolupracuje na zajištění řady kulturně-společenských akcí v průběhu kalendářního roku.
Průběh projednávání bodu:
K tomuto bodu nebyla diskuze.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 8, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 189/2020

K bodu č. 54
Zpráva o činnosti areálu Městského stadionu za 2. pololetí 2019
Předkládá: Žáčková Markéta, Mgr. Bc., vedoucí odboru cestovního ruchu, kultury a sportu
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Plnění koncesní smlouvy v rámci projektu Provozování Městského stadionu Liberec – Zpráva
o činnosti areálu za 2. pololetí 2019 (1. 7. 2019 - 31. 12. 2019).
Průběh projednávání bodu:
K tomuto bodu nebyla diskuze.
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Hlasování o návrhu usnesení – pro – 8, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 190/2020

K bodu č. 55
Uzavření smlouvy na výrobu Libereckého magazínu, vč. jeho odvysílání kanály
RTM+
Předkládá: Mejsnar Jiří, Ing., vedoucí odboru kancelář primátora
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Výroba Libereckého magazínu, vč. jeho odvysílání kanály RTM+.
Průběh projednávání bodu:
K tomuto bodu nebyla diskuze.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 8, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 191/2020

K bodu č. 56
Žádost o povolení použití znaku města
Předkládá: Mejsnar Jiří, Ing., vedoucí odboru kancelář primátora
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Žádost o povolení použití znaku Liberec od Svatopluka Holaty – Mobile muzeum ČR.
Průběh projednávání bodu:
K tomuto bodu nebyla diskuze.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 8, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 192/2020

K bodu č. 56/1
Odpověď hladovkářům za Extinction Rebellion
Předkládá: Mejsnar Jiří, Ing., vedoucí odboru kancelář primátora
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Dne 20. 12. 2019 jsme obdrželi výzvu k vyhlášení stavu klimatické nouze od zástupců hladovkářů
za Extenction Rebellion Česká republika.
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Průběh projednávání bodu:
K tomuto bodu nebyla diskuze.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 8, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 193/2020

K bodu č. 57
Projekt přeměny dle zákona č. 125/2008 Sb. o přeměnách obchodních společností
a družstev v platném znění – převod jmění Technické služby města Liberce,
a. s. (TSML, a. s.) na jediného akcionáře statutární město Liberec (SML)
Předkládá: Šolc Jiří, Mgr., náměstek primátora pro technickou správu města a informační technologie
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Předkládané materiály zpracoval RNDr. Michal Hron, společnost Moore Czech Republic,
s. r. o. (dříve „BDO Advisory s. r. o.“) a advokátní kanceláří Kubica, Zajíc a partneři. Zastupitelstvo
města Liberec schválilo usnesením č. 301/2019 transformaci TSML, a. s. na příspěvkovou organizaci
formou přeměny společnosti – převod jmění TSML, a. s. na jediného akcionáře SML s tím, že SML
převede činnosti a majetek na nově zřízenou příspěvkovou organizaci. Zákonnou povinností přeměny
společnosti je zpracování projektu přeměny a po jeho schválení zúčastněnými osobami také jeho
zveřejnění v Obchodním věstníku.
Průběh projednávání bodu:
K tomuto bodu nebyla diskuze.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 9, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 194/2020

K bodu č. 58
Schválení zadávacího řízení, vypsání a realizace veřejné zakázky pro projekt
"Rozšíření varovných, hlásných, předpovědních a výstražných systémů
statutárního města Liberec"
Předkládá: Vavřina Zbyněk, Ing., vedoucí odboru vnitřních věcí
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Odbor vnitřních věcí ve spolupráci s odborem právním a veřejných zakázek předkládá radě města
ke schválení zadávací dokumentaci, vypsání a realizaci zadávacího řízení na dodávky pro projekt
„Rozšíření varovných, hlásných, předpovědních a výstražných systémů statutárního města Liberec“,
zadávané v otevřeném řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném
znění.
Průběh projednávání bodu:
K tomuto bodu nebyla diskuze.
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Hlasování o návrhu usnesení – pro – 8, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 195/2020

K bodu č. 59
Aplikace – Liberec v mobilu
Předkládá: Vavřina Zbyněk, Ing., vedoucí odboru vnitřních věcí
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Předkládaný materiál obsahuje nezbytné kroky pro zajištění mobilní aplikace „Liberec v mobilu“
vč. zajištění následné technické podpory dle požadavku vedení statutárního města Liberec. Mobilní
aplikace bude soustřeďovat široké spektrum informací pro obyvatele i návštěvníky města Liberec
(kontakty, aktuality, jízdní řády, parkování, životní situace aj.). Mobilní aplikace „Liberec v mobilu“
bude pro statutární město Liberec zajištěna společností Liberecká IS, a.s. a to včetně následné
technické podpory. Tento materiál je současně žádostí o schválení výjimky ze směrnice rady města
č. 03 RM – Zadávání veřejných zakázek - článek 7.12 (Všeobecná výjimka pro radu města) s účinností
od 1. 1. 2020.
Průběh projednávání bodu:
K tomuto bodu nebyla diskuze.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 8, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 196/2020

K bodu č. 60
GDPR – Pověřenec – dodatek č. 1
Předkládá: Vavřina Zbyněk, Ing., vedoucí odboru vnitřních věcí
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Radě města je ke schválení předkládán materiál (dodatek č. 1) týkající se smlouvy na výkon funkce
Pověřence pro ochranu osobních údajů. Dodatek č. 1 obsahuje dvě změny. Změna kontaktní e-mailové
adresy na Pověřence a změna názvu společnosti (připojení společnosti BDO Advisory, s. r. o., do
skupiny Moore Global).
Průběh projednávání bodu:
K tomuto bodu nebyla diskuze.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 8, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 197/2020
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K bodu č. 61
Odprodej ojetých vozidel Škoda Octavia a Škoda Fabia
Předkládá: Vavřina Zbyněk, Ing., vedoucí odboru vnitřních věcí
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Odprodej ojetých vozidel Škoda Octavia, RZ: 2L2 6112 a Škoda Fabia, RZ: 3L9 2711 nejvyšší
nabídce předložené obchodní společností AUTO GREMOS spol. s r.o. a následné vyřazení z majetku
SML.
Průběh projednávání bodu:
K tomuto bodu nebyla diskuze.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 8, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 198/2020

K bodu č. 62
Přidělení vozidla ve vlastnictví SML do užívání pro služební i soukromé účely
Předkládá: Vavřina Zbyněk, Ing., vedoucí odboru vnitřních věcí
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Přidělení služebního vozidla ve vlastnictví SML náměstkyni primátora Ing. Radce Loučkové
Kotasové na základě dohody o užívání služebního vozidla pro služební i soukromé účely.
Průběh projednávání bodu:
K tomuto bodu nebyla diskuze.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 8, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 199/2020

K bodu č. 63
Návrh na volbu do funkce přísedících Okresního soudu Liberec
Předkládá: Zámečník Jaroslav, Ing., CSc., primátor statutárního města Liberec
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Radě města je předkládán k odsouhlasení materiál Návrh na volbu do funkce přísedících Okresního
soudu Liberec.
Průběh projednávání bodu:
K tomuto bodu nebyla diskuze.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 8, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 200/2020
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K bodu č. 64
Plnění usnesení rady města za měsíc leden roku 2020
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 diskuze.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 8, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 201/2020

K bodu č. 65
Hodnocení 1. ZM – 30. 01. 2020
Předkládá: Zámečník Jaroslav, Ing., CSc., primátor statutárního města Liberec
Průběh projednávání bodu:
K tomuto bodu nebyla diskuze.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 8, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 202/2020

K bodu č. 66
Organizační zajištění 2. ZM – 27. 2. 2020
Předkládá: Zámečník Jaroslav, Ing., CSc., primátor statutárního města Liberec
Průběh projednávání bodu:

Ing. Zámečník
Budeme hlasovat o upraveném návrhu usnesení, kde budou z pořadu jednání 2. zasedání
zastupitelstva města vyjmuty materiály č. 13 a 22.

Hlasování o upraveném návrhu usnesení – pro – 8, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 203/2020
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K bodu č. 67
Změna směrnice rady č. 1RM Organizační řád Magistrátu města Liberec
Předkládá: Čech Martin, Ing., tajemník Magistrátu města Liberec
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Na základě usnesení zastupitelstva města č. 2/2020 a č. 3/2020 ze dne 30. 1. 2020, kterým bylo
rozhodnuto o změně určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva města uvolněni, a do funkce
náměstkyně primátora pro strategický rozvoj a dotace byla zvolena Ing. Radka Loučková Kotasová,
se navrhuje změnit přílohu č. 1. směrnice rady č. 1RM Organizační řád Magistrátu města Liberec,
která spočívá ve změně názvu dvou politických garantů odborů u v přesunu odboru majetkové správy
(MS) pod gesci náměstka primátora pro ekonomiku a majetkovou správu. Změny se promítnou i do
dalších příloh směrnice, do přílohy č. 3 Magistrát města Liberec – Organizační schéma, a do přílohy
č. 4 statutární město Liberec – Organizační schéma. Dále je v příloze č. 2 Funkční náplně odborů
upřesněna funkční náplň odboru vnitřních věcí (VV) a odboru majetkové správy (MS). Na základě
požadavků vedoucích odborů AM, OE, OD a SO se navrhuje navýšit počet zaměstnanců zařazených
do magistrátu o 6.
Průběh projednávání bodu:

Ing. Čech
Změna organizačního řádu navrhuje navýšení počtu zaměstnanců a dál reaguje na minulé
zastupitelstvo, kdy se nám přejmenovaly gesce náměstků. Jsou zde i drobné formulační úpravy po
poslední organizační změně mezi odborem vnitřních věcí a odborem majetkové správy.

Mgr. Židek
Musím říct, že se mi to nelíbí, protože zvyšování zaměstnanců je přímo v rozporu s naším
programovým prohlášením. Zvedáme počet lidí bez ohledu na důvody a nehledáme ty lidi uvnitř
organizace. Pokud lidé někde chybí, byl bych pro to, abychom je někde zrušili. Nechci navyšovat další
místa. Byl bych rád, kdybychom došli k tomu, že se tu provede audit pracovních pozic. Stále se
bavíme o tom, že tu něco takového bude, a doposud k tomu nedošlo. Myslím si, že na personální audit
bychom měli najít peníze v rezervě, protože to samo bude rezervou, neboť nám to ušetří finance.
Pokud říkáme, že musíme přijmout nějakého člověka, protože máme participativní rozpočet, tak se
nám onen participativní rozpočet nevyplatí. Doteď nepadlo nic o tom, že by kvůli tomu bylo potřeba
přijmout člověka. Za nás, za ODS, nesouhlasíme s tím, abychom navyšovali počet zaměstnanců.

Ing. Zámečník
Nyní máme 486 pozic, my, když jsme začínali, tak jsme měli 497. Plánujeme ještě tři nebo čtyři
pozice snížit asi za dva, tři měsíce v rámci transformace společnosti TSML a převedení správy
majetku. S personálním auditem souhlasím. Ještě před procesním auditem, s nímž všichni počítáme,
bych navrhoval pro naše volební období, pokud již nebude žádná změna, čtyřem odborům, které jsou
uvedeny v materiálu, přidat po jednom pracovníkovi. Již jsme přidali živnostenskému, stavebnímu
a odboru životního prostředí. Za mě by to pro toto volební období měla být konečná. Procesní audit
nám prověří kapacity a případně najde další úspory, podle čehož se můžeme dále zachovat. Takto
bychom odpověděli na to navýšení, byly by to tedy ne šest, ale čtyři pozice, které snížíme do dvou
měsíců v případě transformace společnosti TSML. Tedy jak říkal Mgr. Židek, bude to navýšení přesně
o tolik, o kolik ponížíme.

Mgr. Židek
Tímto to nevyřešíme. Teď jsem šokován, že se dozvídám, že personální a procesní audit by měl být
až někdy během roku, To budeme na konci našeho volebního období říkat, že tu teď budeme dělat
změny? Myslel jsem, že během prvního roku toto budeme mít vyřešené, že budeme přesně vědět.
Měla to být ta první věc, která bude dotažena do konce, abychom dokázali říct, máme takový program,
toto chceme dělat na základě procesního a personálního auditu. K čemu nám bude, že před koncem
našeho období budeme dělat nějaké změny? Vždyť ten, kdo přijde nový, je zase bude chtít dělat jinak.
S tímto nemohu souhlasit.
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Ing. Zámečník
Procesní ani personální audit jsme neměli ve svém rozpočtu. Procesní audit byl součástí žádosti do
Operačního programu Zaměstnanost, který byl podán koncem června minulého roku, teprve nyní
v lednu jsme byli vyrozuměni o tom, že projekt byl schválen. Už byly jedna nebo dvě schůzky ohledně
přípravy procesního auditu, máme tam částku 1 400 000 Kč. Na procesní audit bude udělané výběrové
řízení. Procesní audit tedy ještě neměl běžet, neboť jsme ho neměli radou zadaný.

Mgr. Židek
Vnímám to jako svoji osobní chybu, že jsem tyto věci nehlídal. Ale měl jsem za to, že to někdo
hlídá, že to jsou věci, které jsme si řekli, že se musí udělat. Omlouvám se, ale říkat, že jsme to neměli
v rozpočtu… V rozpočtu jsme neměli ani můstky. Vezměme ty peníze, udělejme personální audit
a konečně něco dotáhněme do konce. Pak neříkejme, že udržíme stav zaměstnanců, dejme každému ty
zaměstnance, které chce. Přijde mi, že je to nesystémové, že to není funkční. Tím, že se k tomu nijak
nestavíme, úplně paralyzujeme úřad. Navrhuji tedy přidání dalšího bodu v ukládací části: „Rada města
po projednání ukládá připravit zadávací dokumentaci pro vyhlášení procesního a personálního auditu
v rámci výběrového řízení, které bude rozděleno na části.“ Za plnění by měl zodpovídat Ing. Martin
Čech a termínem plnění by bylo 31. 3. 2020. Rovněž navrhuji v ukládací části doplnit bod: „Rada
města po projednání ukládá připravit rozpočtové opatření na předpokládanou částku, která je potřeba
pro výběrové řízení.“ Za plnění by měl zodpovídat Ing. Zdeněk Jokl a termínem plnění by bylo
31. 3. 2020.

Ing. Zámečník
Máme tu tedy návrh dodatku od Mgr. Petra Židka. Navíc ve druhé schvalovací části vyjmeme
poslední řádek, tedy právníka oddělení silničního a dopravního odboru dopravy. Tedy upravujeme
i druhou stanovující část, číslo 492 měníme na 491. Hlasujeme tedy o upraveném návrhu usnesení se
zmíněnými změnami a dodatkem Mgr. Petra Židka.

Hlasování o upraveném návrhu usnesení – pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 204/2020

K bodu č. 67/1
Pověření zastupování funkce vedoucího odboru správy veřejného majetku na
dobu určitou
Předkládá: Čech Martin, Ing., tajemník Magistrátu města Liberec
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Jmenování vedoucího odboru na návrh vedoucího úřadu je podle zákona o obcích v kompetenci
rady města. Při krátkodobém mimořádném pověření zastupováním funkce vedoucího odboru
postupuje rada města analogicky s touto svou zákonnou pravomocí.
Průběh projednávání bodu:
K tomuto bodu nebyla diskuze.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 205/2020
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K bodu č. 68
Různé
Předkládá: Zámečník Jaroslav, Ing., CSc., primátor statutárního města Liberec
Průběh projednávání bodu:
K tomuto bodu nebyla diskuze.
Primátor ukončil schůzi rady města v 16:40 hod.
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Přílohy:
– Program 4. schůze RM
– Výpis přijatých usnesení

Liberec 21. února 2020

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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