Z ÁP I S
ZE 7. SCHŮZE
RADY MĚSTA LIBEREC,
KONANÉ 24. 3. 2020 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 11

Ověřovatelé:

Ing. Radka Loučková Kotasová
PhDr. Ivan Langr

K bodu č. 1
Zahájení
Pan primátor zahájil 7. řádnou schůzi rady města v roce 2020, která je určená pro rozhodnutí ve
věcech města jako jediného společníka nebo akcionáře, a konstatoval, že je „fyzicky“ přítomno
6 členů rady města a připojen formou videokonference je 1 člen rady města, a to PhDr. Mgr. Ivan
Langr, máme tedy 7 radních a rada města je usnášeníschopná. Jako zapisovatelku schůze navrhl
Ivu Pourovou, vedoucí organizačního oddělení, a jako ověřovatele zápisu Ing. Radku Loučkovou
Kotasovou a PhDr. Ivana Langra. Ze schůze se omluvili Mgr. Šárka Prachařová, Marek Vávra, Petra
Břeňová a Ing. Martin Čech, tajemník MML. Pozdější příchod ohlásil Lukáš Pohanka.
Návrh na zapisovatele a ověřovatele zápisu byl schválen poměrem: pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0.
V režimu na stůl byly předloženy body č. 9/1 – Schválení výsledku VŘ na zakázku "Oprava části
komunikace ul. U Černého dolu a ul. U Domoviny po rekonstrukci IS", a č. 9/2 – Změna jízdních řádů
MHD s účinností od 26. 3. 2020.
Navržený program byl schválen poměrem: pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0

K bodu č. 2
Roční zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu majetku Liberecké IS,
a. s. za rok 2019
Předkládá: Bureš Jaroslav, Ing., MBA, statutární ředitel společnosti
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Zpráva o podnikatelské činnosti a stavu majetku Liberecké IS, a. s., v roce 2019 je předkládána
v souladu s článkem 11, odst. 6, d) stanov společnosti. Obsahuje shrnutí výsledků společnosti za rok
2019 v ekonomické i věcné rovině.
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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. 308/2020

K bodu č. 3
Zpráva o stavu a činnosti společnosti v uplynulém kalendářním roce 2019
Předkládá: Petr Šimoník, Ing., předseda představenstva společnosti
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Zpráva o stavu a činnosti společnosti v uplynulém kalendářním roce 2019.
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. 309/2020

K bodu č. 4
Informace o předběžných hospodářských výsledcích za uplynulý kalendářní rok
2019
Předkládá: Petr Šimoník, Ing., předseda představenstva společnosti
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Informace o předběžných hospodářských výsledcích za uplynulý kalendářní rok.
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. 310/2020
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K bodu č. 5
Přehled uskutečněných investic za uplynulý kalendářní rok 2019
Předkládá: Petr Šimoník, Ing., předseda představenstva společnosti
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Přehled uskutečněných investic za uplynulý kalendářní rok 2019.
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. 311/2020

K bodu č. 6
Informace o finančním plánu na stávající kalendářní rok 2020
Předkládá: Petr Šimoník, Ing., předseda představenstva společnosti
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Informace o finančním plánu na stávající kalendářní rok 2020.
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. 312/2020

K bodu č. 7
Návrh na přidělení finančních prostředků do sociálního fondu
Předkládá: Petr Šimoník, Ing., předseda představenstva společnosti
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Návrh na přidělení finančních prostředků do sociálního fondu.
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 předloženém návrhu usnesení – pro – 7, proti – 0, zdržel se – 1, návrh byl
přijat.
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Hlasování o doplněném návrhu usnesení v části 1. bere na vědomí – pro – 8, proti – 0,
zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Hlasování o doplněném návrhu usnesení v části 2. bere na vědomí – pro – 8, proti – 0,
zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 313/2020

K bodu č. 8
Zpráva o stavu a činnosti společnosti v uplynulém kalendářním roce, zpráva
o vyřízení žádosti TMR Ještěd, a. s., o odpuštění pachtovného
Předkládá: Jaroslav Schejbal, Ing., jediný člen představenstva společnosti
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Radě města v působnosti valné hromady je předkládána zpráva o stavu a činnosti společnosti
v uplynulém kalendářním roce 2019 a zpráva o vyřízení žádosti TMR Ještěd, a. s., o odpuštění
pachtovného pro rok 2020.
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 – 7, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 314/2020

K bodu č. 9
Informace o předběžných výsledcích za rok 2019
Předkládá: Karban Zbyněk, Ing., jednatel společnosti
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Informace o předběžných výsledcích za rok 2019.
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. 315/2020
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K bodu č. 9/1
Schválení výsledku VŘ na zakázku "Oprava části komunikace ul. U Černého
dolu a ul. U Domoviny po rekonstrukci IS"
Předkládá: Hýbner Lukáš, Mgr., pověřen zastupováním funkce vedoucího odboru správy veřejného
majetku
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Předkládaný materiál je podkladem ke schválení výsledku výběrového řízení na zhotovitele stavby
"Oprava části komunikace ul. U Černého dolu a ul. U Domoviny po rekonstrukci IS".
Průběh projednávání bodu:

Mgr. Lukáš Hýbner, pověřen zastupováním funkce vedoucího odboru správy
veřejného majetku
V tomto výběrovém řízení jsme obdrželi čtyři nabídky, z nichž nejnižší byla za 4 599 674 Kč bez
DPH od BagroTrans, s. r. o. Hodnotící komise navrhuje tuto společnost vybrat jako nejvýhodnějšího
dodavatele a uzavřít s ní smlouvu o dílo, neboť kvalifikaci tato společnost splnila v plném rozsahu.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 8, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 316/2020

K bodu č. 9/2
Změna jízdních řádů MHD s účinností od 26. 3. 2020
Předkládá: Hýbner Lukáš, Mgr., pověřen zastupováním funkce vedoucího odboru správy veřejného
majetku
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Předkládaný materiál souvisí s úpravou jízdních řádů v MHD v souvislosti s COVID-19. Jízdní
řády by měly být po přechodnou dobu v tzv. nouzovém režimu, tj. dopravní obslužnost by se měla
omezit na úroveň ještě omezenějších prázdninových jízdních řádů.
Průběh projednávání bodu:

Mgr. Lukáš Hýbner, pověřen zastupováním funkce vedoucího odboru správy
veřejného majetku
Tento materiál je zpracován narychlo, protože ve spolupráci s dopravním podnikem chceme
přijmout opatření v souvislosti s COVID-19. Jízdní řády by měly být v ještě přísnějším režimu, než
jsou prázdninové, v důvodové zprávě je uvedeno, jakých linek se to týká. Omlouvám se, že přílohou
materiálu nejsou samotné jízdní řády, dopravní podnik je nestihl zprocesovat, ale v důvodové zprávě
jsme se snažili změny popsat. Je zde usnesení, že rada města bere na vědomí změny jízdních řádů
a mně ukládá informovat dopravní podnik o tomto projednání. Jedná se o postup, který je v souladu
s naší smlouvou s dopravním podnikem na dopravní obslužnost.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 8, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 317/2020

Ing. Zámečník
Hlasujeme o dodatečném zařazení bodu č. 9/3 – Projednání uzavření mateřských škol zřizovaných
SML ve smyslu mimořádného opatření prevence rozšíření onemocnění COVID-19.
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Hlasování o dodatečném zařazení bodu č. 9/3 – pro – 8, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl
přijat.

K bodu č. 9/3
Projednání uzavření mateřských škol zřizovaných SML ve smyslu mimořádného
opatření prevence rozšíření onemocnění COVID-19
Předkládá: Kalous Pavel, Mgr., vedoucí odboru školství a sociálních věcí
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Předkládáme radě města k projednání uzavření, resp. přerušení provozu mateřských škol
zřizovaných SML, s odkazem na § 3 vyhl. č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, z důvodu
mimořádného opatření prevence rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené koronavirem
SARS-CoV-2.
Průběh projednávání bodu:

PhDr. Langr
Provoz mateřské školy přerušují jejich ředitelé po projednání se zřizovatelem. To je postup podle
rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, jsme v souladu i s Vyhláškou o předškolním
vzdělávání 14/2005 Sb. Jediný možný spor by mohl být o tom, co znamená „po projednání se
zřizovatelem“, jestli je to souhlas rady města nebo oznámení zřizovateli.

RNDr. Hron
Kdo bude platit náklady na překážku v práci na straně zaměstnavatele?

PhDr. Langr
Finanční prostředky jdou od státu přes kraj rovnou do mateřských škol.

Mgr. Židek
Pokud ale Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy říká, že to doporučuje, neznamená to, že za
to bere zodpovědnost. Podle mě tvrdí, jestli na to finanční prostředky máte, udělejte to, jestli ne,
nedělejte to.

PhDr. Langr
Nyní vám bohužel na tuto otázku neumím odpovědět. Udělali jsme to z pohledu legislativy, jak
nejlépe to šlo, nikdo na takovou situaci nemohl být předem připraven. Všichni se v tom učí za
pochodu. Postupujeme mj. podle příkladu z Plzně, s nimiž jsem to osobně probíral, kde souhlasila rada
města a poté ředitelky přerušily provoz mateřské školy z organizačních či technických důvodů dle již
zmíněné vyhlášky. Pevně věřím, že i nadále budou finanční prostředky přicházet z kraje tak jako
doposud.

Ing. Zámečník
Pro vaši informaci před týdnem v pondělí přišlo do 30 otevřených mateřských škol cca 250 dětí,
tedy téměř 9 %. Od úterý fungovala jedna mateřská škola, a to MŠ Ještědská, kde byly dokonce jen
4 děti.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 7, proti – 1, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 318/2020
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K bodu č. 10
Různé
Předkládá: Zámečník Jaroslav, Ing., CSc., primátor statutárního města Liberec
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.
Primátor ukončil schůzi rady města v 11:58 hod.
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Přílohy:
– Program 7. schůze RM
– Výpis přijatých usnesení

Liberec 25. března 2020

Zapisovatelka:

Iva Pourová v. r.

Za ověřovatele:

Ing. Radka Loučková Kotasová v. r.

PhDr. Ivan Langr v. r.

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

Ing. Zbyněk Karban v. r.
náměstek primátora
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