Z ÁP I S
Z 4. MIMOŘÁDNÉ SCHŮZE
RADY MĚSTA LIBEREC,
KONANÉ 30. 4. 2020 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 210

Ověřovatelé:

Ing. Radka Loučková Kotasová
PhDr. Mgr. Ivan Langr

K bodu č. 1
Zahájení
Pan primátor zahájil 4. 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. Radku Loučkovou Kotasovou
a PhDr. Ivana Langra. Ze schůze se omluvili Petra Břeňová a Lukáš Pohanka.
Návrh na zapisovatele a ověřovatele zápisu byl schválen poměrem: pro – 9, proti – 0, zdržel se – 0.
Pan primátor konstatoval, že nezaznamenal námitky k zápisu z 9. řádné schůze rady města v roce
2020.
V režimu na stůl byl předložen bod č. 2/1 – Uzavření dodatku č. 1 ke koncesní smlouvě na
provozování sportovního areálu Liberec.
Navržený program byl schválen poměrem: pro – 9, proti – 0, zdržel se – 0

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

PhDr. Langr
Z 10. RM stahuji materiál č. 14 – Ukončení přerušení provozu mateřských škol zřizovaných SML.
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Hlasování o návrhu usnesení – pro – 9, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 404/2020

K bodu č. 2/1
Uzavření dodatku č. 1 ke koncesní smlouvě na provozování sportovního areálu
Liberec
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:
K tomuto bodu nebyla diskuse.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 9, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 405/2020

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 11:35 hod.
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Přílohy:
– Program 4. mimořádné schůze RM
– Výpis přijatých usnesení

Liberec 4. května 2020

Zapisovatelka:

Iva Pourová v. r.

Za ověřovatele:

Ing. Radka Loučková Kotasová 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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