STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a rady (EU)
2016/679 , o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o
volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně
osobních údajů a aplikačních zákonů ČR).
Nejsou dotčena práva podle § 16 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení) oprávněných osob uvedených v § 16 a § 17 téhož zákona.
6. schůze rady města dne: 17.03.2020
Bod pořadu jednání: 45
Návrh řešení správy Lesního koupaliště na základě žádosti spolku Lesní koupaliště, s. z.
Stručný obsah: Na základě žádosti spolku Lesní koupaliště, s. z., je předložen tento návrh o
možnosti svěřit správu Lesního koupaliště uvedenému spolku, a to s veškerými právy a
povinnostmi. Svěření této správy by bylo na základě uzavření „Dohody o užívání pozemků“ mezi
Městskými lesy Liberec, p. o., a spolkem Lesní koupaliště, s. z., po schválení radou města, a to na
dobu trvání 10 let s roční zkušební lhůtou.

MML, Odbor ekologie a veřejného prostoru
Důvod předložení: na základě žádosti ředitele příspěvkové organizace Městské lesy Liberec p.o.
Zpracoval:

Sládková Lucie, Ing. - vedoucí odboru ekologie a veřejného prostoru

Projednáno s:

Mgr. Jiřím Šolcem – náměstkem primátora pro technickou správu města a
informační technologie

Předkládá:

Sládková Lucie, Ing. - vedoucí odboru ekologie a veřejného prostoru

K projednání v radě přizván(a):

Bc. Jiří Bliml - ředitel příspěvkové organizace Městské lesy
Liberec

Předpokládaná doba projednání (min): 5
Po schválení předložit na jednání:
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Návrh usnesení
Rada města po projednání
schvaluje
návrh řešení správy Lesního koupaliště na základě žádosti spolku Lesní koupaliště z.s.
ukládá
seznámit ředitele příspěvkové organizace s usnesení rady města
P: Sládková Lucie, Ing. - vedoucí odboru ekologie a veřejného prostoru
T: 31.03.2020
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Důvodová zpráva
Na základě žádosti spolku Lesní koupaliště s.z., je předložen tento návrh o možnosti svěřit správu
Lesního koupaliště uvedenému spolku, a to s veškerými právy a povinnostmi.
Uvedený spolek nabízí komplexní činnosti týkající se celého areálu Lesního koupaliště, vč. provozování
stánku s občerstvením. Mimo jiné nabízí po dobu trvání užívání Lesního koupaliště vybudovat zázemí
pro převlékání, funkční toalety, městský mobiliář, zázemí pro venkovní cvičení, či veřejnou saunu.
Finanční prostředky na provoz a investice bude spolek získávat ze sponzorských darů, grantů, či
participativního rozpočtu města. Veškeré projekty v areálu budou předem schváleny městem a po
dokončení převedeny do vlastnictví města.
Předání správy objektu Lesního koupaliště mezi Městskými lesy Liberec, p.o. a spolkem Lesní
koupaliště s.z., bude na základě radou města schválené „Dohody o užívání pozemků“, a to bezúplatně na
dobu trvaní 10 let s roční zkušební lhůtou.
Městské lesy Liberec, p.o. toto řešení správy Lesního koupaliště doporučují, a to s ohledem na
maximální soustředění se na kůrovcovou kalamitu a vkládání veškerých finančních prostředků do řešení
této kalamitní situace.
Přílohy:
Příloha č. 1 - žádost o správu koupaliště
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