Z ÁP I S
Z 3. MIMOŘÁDNÉ SCHŮZE
RADY MĚSTA LIBEREC,
KONANÉ 28. 4. 2020 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 210

Ověřovatelé:

Ing. Zbyněk Karban
Mgr. Jiří Šolc

K bodu č. 1
Zahájení
Pan primátor zahájil 3. mimořádnou schůzi rady města v roce 2020 a konstatoval, že je přítomno
9 členů rady města a rada je usnášeníschopná. Jako zapisovatelku schůze navrhl Ivu Pourovou,
vedoucí organizačního oddělení, a jako ověřovatele zápisu Ing. Zbyňka Karbana a Mgr. Jiřího Šolce.
Ze schůze se omluvili RNDr. Michal Hron a Lukáš Pohanka.
Návrh na zapisovatele a ověřovatele zápisu byl schválen poměrem: pro – 9, proti – 0, zdržel se – 0.
Na program schůze byly na dodatečné zařazení navrženy body č. 1/1 a 1/2. V režimu na stůl byly
předloženy body č. 1/3 – Podpora malých a středních kulturních zařízení na území SML, č. 1/4 –
Stanovení platu řediteli p. o. Technické služby města Liberec a č. 1/5 – Uzavření dodatku č. 1 ke
koncesní smlouvě na provozování sportovního areálu Liberec ze dne 17. 12. 2009 (koncesní smlouva)
uzavřené mezi statutárním městem Liberec (SML) a společností SFM Liberec, s. r. o. (SFM).
Na předřazení byl navržen materiál k bodu č. 1/5 za materiál č. 1/2.
Navržený program byl schválen poměrem: pro – 9, proti – 0, zdržel se – 0

K bodu č. 1/1
Předpokládané dopady mimořádných opatření vlády na rozpočet kulturních
příspěvkových organizací SML
Předkládá: Kalous Pavel, Mgr., vedoucí odboru školství a sociálních věcí
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Orgánům města jsou předkládány dílčí ekonomické dopady mimořádných opatření vlády
(COVID-19) na rozpočty kulturních příspěvkových organizací města.
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. 398/2020

K bodu č. 1/2
Prodloužení nájemní smlouvy Městského plaveckého bazénu se společností
JEŠTĚDSKÁ SPORTOVNÍ, spol. s r.o., a poskytnutí podpory na překlenutí
situace způsobené COVID19
Předkládá: Žáčková Markéta, Mgr. Bc., vedoucí odboru cestovního ruchu, kultury a sportu
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Prodloužení nájemní smlouvy Městského plaveckého bazénu se společností JEŠTĚDSKÁ
SPORTOVNÍ, spol. s r. o., nájemcem areálu Městského plaveckého bazénu v Liberci, Tržní nám.
1338, na základě dodatku č. 12 uzavřeného 27. 12. 2017 a poskytnutí podpory na překlenutí situace
způsobené COVID-19.
Průběh projednávání bodu:

Ing. Zámečník
Materiál k prodloužení nájemní smlouvy Městského plaveckého bazénu jsme měli na radě již
v březnu. Nyní jsou zde však změny s ohledem na situaci způsobenou COVID-19, o jaké změny
se přesně jedná?

Mgr. Bc. Markéta Žáčková, vedoucí odboru cestovního ruchu, kultury a sportu
Došlo k aktualizaci návrhu dodatku č. 13, který naleznete v příloze č. 3, o ustanovení, která
se týkají podpory v rámci překlenutí krizového stavu, kvůli němuž jsou bazénové provozy kompletně
uzavřeny nařízením vlády od 14. 3. 2020. Provozovatel bazénu oficiálním dopisem požádal vedení
města o zajištění finanční podpory, a to v podobě pokrytí kompletních nákladů na energie po dobu
uzavření bazénu. Tato částka je vyčíslena na cca 812 tis. Kč měsíčně. Jedná se o navýšení k současné
dotaci, kdy město na základě platných smluv dotuje provoz bazénu, a to 56 % v rámci velkého bazénu
a v rámci přístavby 75 %. Zmíněných 812 tis. Kč je tedy dopočet do 100 %, zahrnuta je i 20% rezerva.
Tyto náklady budou kompletně vyúčtovány tak, jak stanoví aktuální platná smlouva, za celé účetní
období, které připadá na celý kalendářní rok. K tomuto vyúčtování dojde maximálně
k 28. 2. 2021. Zadruhé vyplácíme podporu na základě čtvrtletních záloh. Aktuálně nám pro
rok 2020 zbývá 7 000 400 Kč, standardně bychom tuto částku vyplatili za třetí a čtvrtý kvartál,
nicméně Ještědská sportovní, spol. s r. o., nás požádala o jednorázové vyplacení této zbylé částky.
Zatřetí v rámci vyúčtování za rok 2019 vznikl přeplatek ve výši 582 629 Kč, který by Ještědská
sportovní, spol. s r. o., měla vracet, nicméně statutární město Liberec bylo požádáno o prominutí
povinnosti tento přeplatek vrátit s tím, že by tato částka byla zahrnuta do finálního vyúčtování za rok
2020.

Ing. Zámečník
Uzavření bazénu předpokládáme zřejmě do konce června, v součtu by se tedy jednalo o tři a půl
měsíce placení energií, tedy o částku 2 800 tis. Kč. Plus mimořádné výdaje na opravy spojené se
znovuotevřením bazénu.

Mgr. Bc. Markéta Žáčková
Děkuji za připomenutí. Ještědská sportovní, spol. s r. o., žádá o to, aby město hradilo případné
mimořádné náklady spojené s neočekávanými technickými záležitostmi ohledně znovuotevření
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bazénu. Aby ovšem nedošlo k nekontrolovatelným výdajům, je ve smlouvě ustanovení, že každý
takový výdaj musí být schválen statutárním městem.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 9, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 399/2020

K bodu č. 1/3
Podpora malých a středních kulturních zařízení na území SML
Předkládá: Langr Ivan, PhDr., Mgr., náměstek primátora pro kulturu, školství, sociální věci a cestovní
ruch
Stručný obsah předkládaného materiálu:
V rámci budoucího zachování diverzity živé kultury na území SML se navrhuje podpořit malá
a střední kulturní zařízení (nezřizované subjekty), poskytující kulturní služby na území SML,
postižená mimořádným opatřením Vlády ČR (COVID-19). Podporou rozumíme jednorázový dar na
pokrytí dílčích ztrát ve výši max. 20 tisíc korun českých za celý kalendářní měsíc, a to za období od
poloviny března 2020 do konce května 2020. Materiál vychází z návrhu zastupitele J. Felcmana
(příloha č. 1) a je s ním spolupředkládán.
Průběh projednávání bodu:
K tomuto bodu nebyla diskuse.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 8, proti – 0, zdržel se – 1, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 400/2020

K bodu č. 1/4
Stanovení platu řediteli p. o. Technické služby města Liberec
Předkládá: Zámečník Jaroslav, Ing., CSc., primátor statutárního města Liberec
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Usnesením rady města č. 394/2020 byl jmenován Ing. Peter Kračun do funkce ředitele TSML,
příspěvkové organizace. Radě města je dále vyhrazeno stanovit řediteli p. o. plat.
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. 401/2020
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K bodu č. 1/5
Uzavření dodatku č. 1 ke koncesní smlouvě na provozování sportovního areálu
Liberec ze dne 17. 12. 2009 (koncesní smlouva) uzavřené mezi statutárním
městem Liberec (SML) a společností SFM Liberec, s. r. o. (SFM)
Předkládá: Žáčková Markéta, Mgr. Bc., vedoucí odboru cestovního ruchu, kultury a sportu
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Nastavený ekonomický model fungování koncesní smlouvy, z něhož smluvní strany při uzavírání
koncesní smlouvy vycházely, není možné v důsledku krizových opatření přijatých v reakci
na pandemii COVID-19 realizovat. Krizová opatření znemožňují SFM čerpat užitky z plnění, jež je
předmětem koncesní smlouvy, a plnit v plné míře závazky stanovené v koncesní smlouvě.
Na překlenutí krizového období je proto třeba vyřešit formu a způsob finanční spoluúčasti SML na
konkrétně vymezených nákladech SFM spojených se zajištěním závazku veřejné služby a prováděním
údržby, opravy a obnovy majetku areálu, aby bylo zajištěno provozování Areálu pro veřejnost
a nezbytná ochrana a údržba majetku i pro období po ukončení krize COVID-19.
Průběh projednávání bodu:

Ing. Zámečník
Pan Mgr. Josef Hlavička z advokátní kanceláře HAVEL & PARTNERS, s. r. o., včera večer
zareagoval na návrh změn ze strany SFM Liberec, s. r. o. Toto nám komplikuje situaci. Navrhuji tedy
schválení dodatku pana Mgr. Hlavičky. Pak můžeme probírat návrhy SFM Liberec, s. r. o., zítra se
dohodnout na semináři a případně na dalším mimořádném jednání rady města můžeme takový
materiál schválit a postoupit do zastupitelstva města.

Mgr. Bc. Markéta Žáčková, vedoucí odboru cestovního ruchu, kultury a sportu
Materiál ještě dovysvětlím. Obsah jsme kompletně převzali od pana Mgr. Hlavičky, připravil nám
nejen komentáře k návrhu dodatků ke koncesní smlouvě, ale i stanoviska k ní a návrh důvodové
zprávy. Součástí materiálu jsou i přílohy od auditorské společnosti Moore Czech Republic,
s. r. o., oslovené pro finanční analýzu nároků požadavků SFM Liberec, s. r. o. Zásadní změna, která
tu již byla zmíněna a není součástí tohoto materiálu, spočívá v reakci pana Mgr. Hlavičky na komentář
pana Mgr. Lukáše Přindy, jednatele SFM Liberec, s. r. o. Zásadní rozpor je v ustanoveních týkající
se možné výpovědi a navrácení příspěvků v případě, že by SFM Liberec, s. r. o., odstoupila
od smlouvy.

Mgr. Židek
Domníval jsem se, že zde bude přizván Mgr. Lukáš Přinda a naši i jejich právníci, abychom zde
schválili závěr, na kterém se oni shodnou, a abychom poté danou věc mohli přinést na naše kluby
k projednání. Můžeme tu totiž něco připravit, ale pak nám právníci řeknou, že je to špatně. Zadruhé
nesouhlasím s tím, abychom to schvalovali v podobě, v jaké to je nyní, protože víme, že jsou k tomu
připomínky a jsou zde dvě varianty. Nebudu tedy hlasovat pro materiál, s nímž druhá strana nebude
souhlasit a který my budeme měnit, to ho raději stáhněme.

Ing. Karban
Asi bychom to měli poslat do zastupitelstva, protože je lepší materiál, o kterém se bude diskutovat,
než žádný. Otázkou je znění dodatku, tedy jak dlouho bude pomoc trvat. S variantou, že to bude trvat
3 měsíce a stát 10 mil. Kč, vyjádřil souhlas náš klub, druhá možnost je návrh Mgr. Přindy, upravoval
to pan Mgr. Hlavička, v tom případě je dotace vratná. Na základě včerejšího jednání předsedů klubů
přemýšlím nad tím, že bychom to provozovali my. Moc velkou radost mi to nedělá. Výpověď
ze strany SFM Liberec, s. r. o., je možná, pak budeme mít sportoviště a zejména arénu, to znamená
především hokej, z toho jsou nezanedbatelné příjmy pro provozovatele. Aby zde byl extraligový
hokej, musí ho někdo podporovat, to se dnes děje, stojí to nějaké peníze. Jako první bychom hledali
někoho, kdo by si pronajal halu za účelem provozování extraligového hokeje, musela by se udělat
koncese. Někdo by se přihlásil, zřejmě stávající klub Bílí Tygři Liberec, ale nevíme, za jakých
podmínek by to bylo. Nyní SFM Liberec, s. r. o., platí 12 mil Kč, byli bychom za stejnou částku rádi,
4

ale asi by uvažovali jinak a třeba by nám dali menší částku, nic nebo by ještě chtěli, abychom jim
platili my. Z toho jsem se orosil, rozhodně bych tedy nechtěl arénu přebírat, musíme si všechna tato
rizika uvědomit. Nehledě na to, že i kdyby SFM Liberec, s. r. o., dál provozovalo arénu, bude to
s ohledem na nastalou situaci větší problém než doposud. Musíme to mít tedy promyšlené. Chtěl bych,
aby arénu provozoval někdo, kdo to umí, a nevstupoval bych do zmíněných rizik.

Mgr. Šolc
Souhlasím s tím, abychom to posunuli do zastupitelstva města alespoň na vědomí a výrazně
označili pasáže, které jsou k domluvení. Jestliže nad 95 % dokumentu panuje shoda, budeme v zásadě
řešit jen dvě sporné věci, a to si myslím, že se během dnešního odpoledne a středečního dopoledne
domluvit dá. Budeme moci zastupitelům říci, nad čím vším již byla shoda a nad čím je shoda nová.
Chtěl bych se vyhnout tomu, že jim to dáme na stůl. Po zkušenostech se Sportovním areálem Ještěd,
a. s., bych byl velmi nerad, aby arénu provozovalo město, bylo by to pro něj horší a dražší.

Mgr. Židek
Souhlasím s tím, co řekl pan Ing. Karban. Myslím, že jsme postaveni před otázku, kdy si musíme
jasně říci, že buď máme jistotu, že nás jako město provozování našeho areálu bude v této nelehké době
stát 10 mil. Kč do konce listopadu, nyní vycházím z dodatku pana Mgr. Přindy, nebo bude schválen
protistranou návrh od naší partnerské advokátní kanceláře, ale podle toho, jak vypadal minulý
komentář, tak si myslím, že to SFM Liberec, s. r. o., neudělá. Pokud je rozpol na těchto dvou bodech,
přizval bych k jednání rady Mgr. Přindu a zeptal se ho, co bude znamenat, když budeme trvat na tom,
aby ty dva body měly tuto podobu. Je to jednoduchá otázka a oni na ni podle mě mají odpověď, buď
akceptují, nebo odchází. Na to není potřeba čekat, stačí zjistit jejich postoj a podle toho zaujmeme
stanovisko.

Ing. Zámečník
Souhlasím, toto sdělení od pana Mgr. Přindy bych také uvítal, protože toto stanovisko zatím
nemám.

P. Břeňová
Zmínila bych i záležitosti, které jsou důležité z pohledu rodičů. SFM Liberec, s. r. o., připravuje
například i letní příměstské tábory pro děti, pokud skončí, tak tyto tábory, které jsou na sportovištích
nasmlouvané, asi nebudou, zkomplikujeme tak situaci i rodičům. Nemluvím o dalších přípravkách,
které tam jsou.

Mgr. Židek
Je velmi dobře, že SFM Liberec, s. r. o., má chuť a chce s námi dál spolupracovat na projektu,
který tu funguje pro mnoho dětí, dospělých a sportovních klubů. Je to pro ně srdcovka, je to zajímavé
už jenom kvůli Bílým tygrům. Na druhou stranu mohli udělat tu nejjednodušší věc, a to přijít a říci,
model nám to umožňuje, odcházíme. Mnoho subjektů by to udělalo, kdyby vidělo, že se jednání
prodlužují a musí to stále platit, každý den, aniž bychom my došli k nějakému závěru, totiž areál stojí
peníze. To, že nechtějí propouštět lidi, že to chtějí udržet a dál pracovat na projektu, svědčí o tom, že
jsou tam správně a že je jejich přístup k tomu pozitivní. Pro nás je jedině dobře, že můžeme jednat.
Když nám to vrátí, nebude nás to stát stejné peníze, ale mnohem větší. Mohlo by se to sice obhájit tím,
že městské peníze budeme dávat do městského areálu bez prostředníka, ale jsem přesvědčený o tom,
že jestli se chceme chovat jako řádný hospodář, měli bychom přihlížet zvláště k ekonomické
výhodnosti, protože v příštích měsících budeme muset řešit ještě hodně potíží, myslím si, že
s provozem města budou obrovské problémy.

Mgr. Bc. Markéta Žáčková
V mezičase jsem si přečetla zpětný komentář Mgr. Hlavičky. Podle mě je nutný výklad právníka,
ale za mě je tam několik základních věcí. Byl návrh zahrnout do možných nákladů i náklady na
opravu, údržbu a obnovu, on to však vyčlenil, nevím z jakého důvodu, možná to tam nemá patřit.
Další věcí je princip vyúčtování open book. Návrh SFM Liberec, s. r. o., bylo omezit to pouze na
relevantní osobní náklady, energie, úprava, údržba, pan Mgr. Hlavička ale navrhuje zahrnout zpátky
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úplně všechny doklady. Dále se vyjadřoval k vrácení příspěvku v případě odstoupení od smlouvy
a k článku týkající se výpovědi.

Mgr. Židek
Jestli jsem to dobře pochopil, na jednu stranu říkáme, že nemůžou zahrnovat všechny výdaje, ale na
druhou stranu chceme vědět, jaké všechny příjmy mají, např. i pro hotel. Nevím tedy, jestli je to za nás
v pořádku, chceme totiž vědět všechno, ale zaplatíme jenom něco. Dává to logiku? Právníci říkají, že
bychom to chtít mohli. Já to posoudit nemohu, jen na to pohlížím z pohledu druhého.

Mgr. Lukáš Přinda, jednatel SFM Liberec, s. r. o.
Po návštěvě a analýze Moore Czech Republic, s. r. o., přišel návrh pouze nezbytně nutných nákladů
vynaložených s provozem areálu a zajišťováním dostupnosti a veřejné služby, dívali se totiž i na
předpokládané příjmy za období březen až červen a proti nim i běžících nákladů, které nejsou
v tabulce a neobsahují ekonomickou analýzu. Byl to model Radovana Hauka z Moore Czech
Republic, s. r. o., a my jsme na něj přistoupili. Ekonomická analýza by měla potvrdit neznevýhodnění
nás jako provozovatele v rámci analýzy, byla to první věc, na kterou upozorňovala kancelář HAVEL
& PARTNERS, s. r. o. Jsem přesvědčen, že by Moore Czech Republic, s. r. o., měli říct, že to tak je.
S tím spojená věc je i preambule dodatku, dodatek se může otevřít, pokud zakázka nepřesahuje
50 % původní hodnoty smlouvy, tím je dodržen Zákon o zadávání veřejných zakázek 134/2016 Sb.
Tolik za mě k open booku k zjednodušení a přehlednosti, abychom se vyhnuli postupně naskakujícím
nákladům s otevíráním různých částí areálu a s tím spojených naskakujících příjmů. Stáhli to na tyto
vynucené limitní náklady, z tohoto důvodu se dodatek orientuje na náklady. Jsem přesvědčen, že tam
byly dva či tři body, které pan Mgr. Hlavička ještě nezaregistroval. Vrácení peněz a příspěvku bylo
předmětem jednání na jednotlivých klubech, v tuto chvíli je to vynucený náklad, který souvisí
s provozem celého areálu. Jinými slovy budete je mít stejně, i když my v areálu nebudeme. V tom
případě není nutné je vracet, kdybychom 1. 9. 2020 využili možné výpovědi. Když budeme nyní
muset z vlastních zdrojů zaplatit chod areálu městského majetku, nezbývá nám nic jiného než
odstoupit od smlouvy, což znovu říkám, není cíl, a nenést riziko za další měsíce. Naskakuje to každý
den, je to od nás velký závazek.

Ing. Zámečník
Navrhoval bych, abychom během dnešního a zítřejšího dne dál o jednotlivých bodech jednali.
Nejsme právníci, každý odstavec je potřeba podrobně analyzovat a vědět, co jednotlivé změny pro nás
znamenají. Seznámíme s tím členy rady ve středu odpoledne nebo na připravovaném semináři
a případně svoláme mimořádnou radu města před zastupitelstvem, kde odsouhlasíme konečné znění.

Mgr. Šolc
Zaznamenal jsem čtyři křižovatky, na kterých musíme vyjádřit většinovou vůli rady. Také jsem
pochopil, že chceme mít ujištění od právníků, že ta naše výhybka je legální. Až poté to můžeme
posunout do zastupitelstva. Navrhoval bych tedy probrat, jaký máme jako rada na jednotlivé sporné
body většinový názor, a podle toho instruovat právní kancelář, aby to zapracovala, pokud to
samozřejmě není v rozporu s právem.

Mgr. Lukáš Přinda
Ke čtyřem bodům, které jsou předmětem debaty. Náklady na opravu a údržbu považuji pouze za
procesní záležitost, to pouze vypadlo Moore Czech Republic, s. r. o. Je to oprávněný náklad, který
vyplývá i z koncesní smlouvy a má být vztažený k dodatku. Jen se, prosím, nelekejte, v tabulce je
v součtu větší částka, než je uvedena v dodatku, protože je tam započítaný celý březen, kdy byly
v provozu i ledy. Tato částka ale bude ponížená o náklady od 1. 3. do 13. 3. 2020. Jsem tedy
přesvědčen, že to odpovídá dohodám, které byly. Co se týče open booku, Moore Czech Republic,
s. r. o., tedy vámi najatá společnost, dostala přístup do všech dokumentů, dopracovala tabulky
a potvrzovala náš oprávněný návrh, který jsme specifikovali v žádosti, aby bylo zřejmé, že nežádáme
o nesmyslné částky. V žádosti jsme uváděli 14 mil. Kč, nebyl zde totiž ještě započítán program
Antivirus, dnešní částka je jen cca 9 mil Kč. V danou chvíli, kdy přijímáme model Moore Czech
Republic, s. r. o., pro návrh krytí vynucených nákladů, jsme se dohodli, že budeme k vyúčtování
přistupovat „ala grant“, tj. máme částku, která pokrývá dané období, a musíme zdokladovat jednotlivé
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výdaje za dané období na úroveň zaplaceného dokladu. Je to nejtransparentnější model vykazování
spotřeby. Na základě této věty naši právníci poupravili dva body v rámci dodatku. Troufám si říci, že
si myslím, že pan Mgr. Hlavička je jen ještě nezaregistroval. Ohledně vrácení příspěvku vezměte na
vědomí, že jsme v situaci, kdy podnikatelským rizikem není sanovat provoz městského majetku
z vlastních zdrojů, když je koncesní model znemožněný, tedy nemůžeme generovat příjmy. Za dané
měsíce je to tak velká částka, kterou nejsme schopni akceptovat ani v kontextu dohod, které jsme
učinili. Co se týká výpovědi a možnosti vystoupení ze smlouvy, je to jen obava z možného limitování
fungování koncesního projektu k 1. 9. 2020. Pokud nebude fungovat aréna, což je hlavní zdroj příjmů
i na fungování celého areálu, je to opět limitování koncesního projektu. Z tohoto důvodu jsme navrhli
určitou dobu pro možnost odstoupení od smlouvy, která je v dodatku zapracována tak, aby se ani jedna
strana nedostala do krizového scénáře. Naopak je to pro to, abychom uměli převést nebo dohodnout
spolupráci s městem tak, že si město přebere areál, my plynule vystoupíme a budeme mít čas
komunikovat s jednotlivými subjekty, které v areálu fungují. Vše by proběhlo v rámci vzájemné
spolupráce. My navíc v rámci výpovědi neseme riziko, že v září, říjnu a listopadu budeme provozovat
areál z vlastních zdrojů v souladu s koncesní smlouvou. Bojíme se druhé vlny pandemie, za mě je to
logická ochrana. Naším cílem není vystoupit v září ze smlouvy, chceme se postarat o hokej, připravit
extraligu a sehnat peníze na sport. Vás žádáme, abyste na sebe v tento moment nouzového režimu
vzali provoz vlastního majetku. Jestli je pro vás podstatné potvrzení toho, že bez vaší pomoci
a dohody to nejsme schopni dál zrealizovat, je to tak. Není to vyhrožování, je to ekonomická realita.
Chceme dostát všem závazkům, kterým jsme se zavázali, ale při nabouraném modelu fungování to
není reálné. Kdyby byla vůle, tedy ze strany rady resumé, které dostane Mgr. Hlavička nebo vaše
právní strana, jsou naši právníci připraveni si sednout a dát to do právních intencí. Budu rád, když se
na těch čtyřech bodech dohodneme.

Mgr. Šolc
Pokud to chápu dobře, v září by to tedy již nebylo o dalším příspěvku města. Zastupitelům tedy
můžeme říct, že ta částka je finální, mluvíme jen o tom ponechat tam možnost vystoupení ke konci
listopadu, ale bez nároku na peníze. A pokud dohoda s městem nebude, končí dohoda výpovědí z vaší
strany.

Ing. Zámečník
Když jsem po telefonu hovořil s Mgr. Hlavičkou, zákonný důvod odstoupit od smlouvy z důvodu
vyšší moci je platný i po 30. 4. 2020 pro obě strany. Domnívám se, že i 30. 6. 2020 je tedy dobou, kdy
může jedna nebo druhá strana dát výpověď. To platí pro nynější stav, v dodatku to může být upraveno.

Mgr. Židek
To ale platí pro situaci, kdyby se dodatek neuzavíral, protože ten tuto možnost eliminuje?

Ing. Zámečník
Ano, přesně tak.

Mgr. Židek
To znamená, že by sportovní areál fungoval dál, nás by to nestálo peníze a provozovatel by se
musel během května rozhodnout, jestli odejde. Takto je to myšlené?

Ing. Zámečník
Ne, jen říkám, co by nastalo, kdyby nedopadlo jednání třeba i na detailu ve smlouvě.

Mgr. Židek
Jen mě zajímá, zda to vnímáme stejně. Pokud jsem Mgr. Přindu pochopil správně, ve chvíli, kdy
my se nedomluvíme na dodatku, na jasném fungování od 1. 5. 2020, může to znamenat, že s největší
pravděpodobností SFM Liberec, s. r. o., areál opustí. Je to tak?

Mgr. Lukáš Přinda
Ano, pochopil jste to naprosto správně. Důvod k odstoupení od smlouvy má dvě roviny, jedna je
právní a druhá je, že od 13. 3. 2020 to platíme ze svého. Je pro nás důležité vědět, že jsme schopni se
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do 30. 4. 2020 na této pomoci dohodnout. Nemůžeme čekat déle. Právní výklad do 30. 5. 2020 bych
po včerejšku… nebudu ho zpochybňovat, ale úplně to tak není. Druhá rovina je ekonomická,
od 13. 3. 2020 to platíme ze svého. Vedeme všechny kroky k tomu, abychom zastávali kontinuální
názor, že cíl je domluvit se na dodatku, včetně přípravy lidí, veškerého účetnictví atd. Pokud se věc na
tomto zastupitelstvu nevyřeší, je pro nás riziko extrémně veliké. Z tohoto důvodu jsme nepřistoupili
ani na půjčku, ta nám totiž nic nevyřeší. Potřebujeme vědět, že na tento extrémní náklad spojený
s provozem areálu máme partnera.

Mgr. Židek
Navrhuji, abychom do návrhu usnesení přidali čtvrtou část bere na vědomí: „přiložený návrh
dodatku č. 1 ke koncesní smlouvě dle přílohy č. 1“ a pátou část bere na vědomí „návrh dodatku
č. 1 ke koncesní smlouvě předložený ze strany SFM dle přílohy č. 5“. A část ukládá rozdělíme na dvě
části. První ukládací část: „předložit do zastupitelstva města k projednání materiály vzaté radou města
na vědomí“ s termínem 30. 4. 2020, úkol pro PhDr. Mgr. Ivana Langra. Druhá ukládací část: „připravit
finální návrh dodatku č. 1 ke koncesní smlouvě k odsouhlasení do 4. MRM před projednáním
v Zastupitelstvu města Liberec“ s termínem 30. 4. 2020, úkol pro Mgr. Bc. Markéta Žáčková. Zároveň
bude vypuštěna část souhlasí.

Ing. Zámečník
Budeme tedy hlasovat o upraveném návrhu usnesení, v němž přibyla čtvrtá a pátá část bere na
vědomí a který nově obsahuje dvě ukládací části, naopak byla vypuštěna část souhlasí.

Hlasování o upraveném návrhu usnesení – pro – 9, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 402/2020

K bodu č. 2
Úprava stanovení úředních dnů a hodin Magistrátu města Liberec
Předkládá: Čech Martin, Ing., tajemník Magistrátu města Liberec
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Ke zvýšení zkvalitnění poskytovaných služeb a zefektivnění práce úředníků se předkládá návrh
na nové rozvržení úřední doby Magistrátu 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. 403/2020

K bodu č. 3
Různé
Předkládá: Zámečník Jaroslav, Ing., CSc., primátor statutárního města Liberec
Průběh projednávání bodu:
K tomuto bodu nebyla diskuse.
Primátor ukončil schůzi rady města v 12:36 hod.
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Přílohy:
– Program 3. mimořádné schůze RM
– Výpis přijatých usnesení

Liberec 29. dubna 2020

Zapisovatelka:

Iva Pourová v. r.

Za ověřovatele:

Ing. Zbyněk Karban v. r.

Mgr. Jiří Šolc v. r.

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

Ing. Zbyněk Karban v. r.
náměstek primátora
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