Z ÁP I S
Z 11. SCHŮZE
RADY MĚSTA LIBEREC,
KONANÉ 19. 5. 2020 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 210

Ověřovatelé:

PhDr. Mgr. Ivan Langr
Ing. Radka Loučková Kotasová

K bodu č. 1
Zahájení
Pan primátor zahájil 11. řádnou 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. Pozdější příchod ohlásil Lukáš Pohanka a RNDr. Michal Hron. Dřívější odchod
ohlásili Marek Vávra v 15:00 hodin a Petra Břeňová v 16:30 hodin.
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 4. mimořádné a 10. řádné schůze
rady města v roce 2020.
Na program schůze byly na dodatečné zařazení navrženy body č.: 30/1, 39/1, 56/1, 56/2, 59/1.
V režimu na stůl byly předloženy body č.: 4/1 – Návrh pojistné smlouvy – kolektivní pojištění
odpovědnosti při výkonu povolání, 4/2 – Předání jmění TSML, a. s., jedinému akcionáři
SML ve spolupráci s externí společností, 48/1 – Schválení výsledku VŘ na zakázku "Souvislá údržba
po opravách IS – ul. Votočkova, Liberec", 56/3 – Delegace zástupce obce na valnou hromadu
spol. SVS, a. s. Na stažení z programu dnešní schůze byl předkladatelem navržen bod
č.: 50 – Poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec na podporu sportovního veletrhu
SPORT LIVE 2020.
Navržený program byl schválen poměrem: pro – 8, proti – 0, zdržel se – 0

K bodu č. 2
Návrh rozpočtového opatření č. 5A) 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 71 339 574 Kč. Jedná
se o přijaté dotace z MPSV – Výkon sociální práce ve výši 2 863 906 Kč, Sociálně právní ochrana dětí
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ve výši 10 450 300 Kč, OP Zaměstnanost – projekt Liberec plánuje chytře a zodpovědně ve výši
2 133 451 Kč, dotace z MMR – Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ 5. května – I. stupeň
ve výši 43 783 696 Kč, Územní studie krajiny pro správní obvod s rozšířenou působností ve výši
1 018 352 Kč, dotace z KÚLK – Modernizace divadla F. X. Šaldy ve výši 3 900 000 Kč a další.
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. 434/2020

K bodu č. 3
Návrh rozpočtového opatření č. 5B)
2020 v kompetenci zastupitelstva města

změny

rozpočtu

SML

na

rok

Předkládá: Jokl Zdeněk, Ing., vedoucí odboru ekonomiky
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Tímto rozpočtovým opatřením se celkové příjmy a výdaje navyšují o 2 152 801 Kč. Navýšení
příjmů tvoří splátka půjčených prostředků od obecně prospěšné společnosti, přijaté vratky transferů,
pojistné události a přijatý neinvestiční dar. Přijaté finanční prostředky ve stejné výši jsou rozděleny do
výdajů odborů.
Průběh projednávání bodu:

Ing. Karban
Mám pozměňovací návrh. S ohledem na to, že byla odhlasována podpora 9 285 298 Kč pro
SFM Liberec, s. r. o., doplňujeme do tohoto rozpočtového opatření následující. Na stranu příjmů přijde
částka 9 285 298 Kč a na straně výdajů tato částka půjde na odbor cestovního ruchu, kultury a sportu,
aby se vyrovnalo to, co oni nyní zaplatili z položky, kterou tam nyní mají. Tímto my jim tu částku
vrátíme. Mění se tedy tento materiál i materiál do zastupitelstva města.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 9, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 435/2020

K bodu č. 4
Návrh rozpočtového opatření č. 5C)
2020 v kompetenci zastupitelstva města

změny

rozpočtu

SML

na

rok

Předkládá: Jokl Zdeněk, Ing., vedoucí odboru ekonomiky
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Tímto rozpočtovým opatřením statutární město Liberec snižuje své výdaje v souvislosti se
snížením sdílených daní a dalších příjmů z důvodu ekonomických následků koronavirové krize. Jeho
obsahem je tedy razantní úspora finančních prostředků ve výši 88 991 744 Kč. Jediné navýšení příjmů
Městské policie je navýšení dle veřejnoprávní smlouvy města Frýdlant.
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Průběh projednávání bodu:

Ing. Karban
Jedná se o první krok opatření souvisejícího s koronavirovou krizí. Musíme totiž reagovat na
pokles daňových příjmů. Celkově jsme identifikovali úspory zhruba za 90 mil. Kč, v materiálu je to
detailně popsáno, z toho 60 mil. Kč je snížení výdajů v jednotlivých odborech, 19 mil. Kč je z fondu
rozvoje a 10 mil. Kč jsou dotační fondy. V dalším kroku, který na vedení města nyní připravujeme
a který půjde do červnového zastupitelstva města, budeme navrhovat další úsporu tak, abychom se
celkově dostali zhruba na 260, 270 mil. Kč, což je zatím očekávaný pokles příjmů města. Zde je
důležité si uvědomit, že ve druhém kroku bude neméně důležitou částkou zapojení zůstatku
z minulého roku, který bude schvalovat zastupitelstvo, v dalším zastupitelstvu se to tedy sejde. Pro
vaši informaci to je 53 mil. Kč, myslím, že tato částka už se nezmění. Ještě před čtvrt rokem jsem si
myslel, že budeme rozdělovat na další akce, které jsme si řekli, že budeme do rozpočtu doplňovat, ale
bude tomu naopak, použijeme je na to, abychom vyrovnali a nemuseli tolik škrtat. Tedy materiál
ohledně dalšího kroku budete mít v příští radě a v příštím zastupitelstvu města. Na zítřejší tiskovou
konferenci připravuji ještě souhrnnou tabulku, budou tam celková čísla a jednotlivé etapy. Pro vaši
informaci ohledně nejvyšších částek, snažili jsme se snižovat ty bezbolestné, jedná se například
o příspěvek na energie a provoz škol, který byl, myslíme si, nadsazen, zde jsme to tedy zreálnili, dále
se jedná o zimní údržbu TSML, a. s., která se ušetřila, poté parkovací místa, která bohužel nejsme
schopni realizovat, infrastruktura Zoologické zahrady Liberec asi za 3 mil. Kč, modernizace pavilonu
LVT asi za 4 mil. Kč, můstky za 7,5 mil. Kč, dohromady je to zmíněná částka.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 10, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 436/2020

K bodu č. 4/1
Návrh pojistné smlouvy – kolektivní pojištění odpovědnosti při výkonu povolání
Předkládá: Jokl Zdeněk, Ing., vedoucí odboru ekonomiky
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Odbor ekonomiky předkládá ke schválení návrh obnovy pojištění zaměstnanecké odpovědnosti
u stávajícího pojistitele, stávající smlouva č. 41821884-66, končí 31. 5. 2020.
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. 437/2020

K bodu č. 4/2 /STAŽENO
Předání jmění TSML, a. s., jedinému akcionáři SML ve spolupráci s externí
společností
Předkládá: Jokl Zdeněk, Ing., vedoucí odboru ekonomiky
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Stručný obsah předkládaného materiálu:
Schválení výjimky ze směrnice č. 3RM pro zadání veřejné zakázky "Fyzické předání
dlouhodobého hmotného majetku a zásob TSML, a. s., akcionáři SML k 30. 6. 2020".
Průběh projednávání bodu:

Ing. Zámečník
Od pana Mgr. Lukáše Hýbnera, vedoucího odboru správy veřejného majetku, jsem měl avizováno,
že tento materiál podepsal s nesouhlasným stanoviskem.

Ing. Karban
Z toho, že jsem předkladatelem tohoto materiálu, nemám velkou radost. Sami víte, jak je
transformace z akciové společnosti na příspěvkovou organizaci složitá a že to již řešíme velmi dlouho.
Rada a zastupitelstvo rozhodli, že k 1. 7. 2020 tato transformace proběhne, i když jsme k tomu měli
velké výhrady, nyní mluvím za odbor ekonomiky, protože transformace k pololetí je problematická,
byl by to problém ve všech firmách, ale ve městě je ještě větší. Nakonec já sám jsem trošku nepodržel
odbor ekonomiky, převážily u mě zájmy co nejrychlejší transformace, od čehož si slibuji pozitiva.
S tímto souvisí různé technické věci, jednou z nich je převzetí majetku, kde se odbor ekonomiky
iniciativně, protože za další zainteresované odbory nebyla od samého začátku sebemenší chuť se na
tom podílet, to musím říct, na některých jednání jsem byl, ujal toho, že oslovil a vybral externí
společnost, která by byla schopná pomoci v převzetí majetku. Podotýkám, že to není inventura, jak si
možná někdo mylně myslí. Nedovedu si představit, že by se v tomto převzetí majetku neangažoval
odbor, pod jehož gesci společnost TSML spadá, nyní nebudu mluvit o tom, že není schválena
organizační struktura, beru to jako formalitu, protože v tuto chvíli si nedovedu představit, že by
společnost TSML byla pod jiným odborem, než je odbor správy veřejného majetku. My bychom tedy
byli rádi, kdyby tento odbor byl tím, který se na tom bude podílet ve spolupráci s danou společností,
kterou jsme navrhli. Odbor ekonomiky určitě bude mít podporu, má svých starostí dost, bude dělat
mimořádnou závěrku města, o tom jsme hovořili minule, to víte. Jen pro vaši informaci, Pavel Kaiser,
vedoucí oddělení informační soustavy a daní, byl v nemocnici, nyní je v pracovní neschopnosti, což je
další velké oslabení, ale budeme se s tím muset poprat. Snažili jsme se, vycházíme vstříc, ale přístup
pana Mgr. Hýbnera se mi nelíbí, jeho absolutní odmítání nechápu. Jen na závěr kdyby k tomu takto
přistupoval třeba odbor majetkové správy, když se převáděl majetek Ještědské Sportovní, s. r. o., tak
by se nic nepřevedlo, to samé když jsme si přebírali DDM Větrník. Mrzí mě, že to tu musíme probírat.

Mgr. Šolc
Pokusím se to vysvětlit podrobně, protože to ukazuje na jistou míru nefunkčnosti a nepochopení.
To, že má odbor správy veřejného majetku v gesci práci společnosti TSML, neznamená, že má v gesci
vlastní nakládání s majetkem společnosti. Odbory magistrátu fungují podle organogramu, nakládání
a dispozice s majetkem, inventurami, nabýváním, pozbýváním, účetními uzávěrkami je v gesci odboru
ekonomiky. Protože pan Mgr. Hýbner, jeho odbor a já jako politický náměstek máme na starosti jen
výkon činností, tzn., jsme zodpovědní za práci, kterou někdy dobře, někdy méně dobře dělá společnost
TSML, nikoli za nakládání s jejich majetkem. Mluvil jsem o tom měsíc zpátky, volal jsem po tom, aby
na odboru ekonomiky bylo ustanoveno oddělení majetkových dispozic, které by zodpovídalo za to, co
která společnost má nebo nemá. Toto opravdu nemůžeme chtít po panu Mgr. Hýbnerovi, protože i na
jeho odboru lidé dramaticky velmi dlouhodobě chybí, například pan Mgr. Hýbner, který je novým
vedoucím odboru za zesnulého Bc. Davida Novotného, dodnes za svou původní pracovní pozici nemá
náhradu. Tedy nakládat jim další povinnosti není vhodné. Mgr. Hýbner odůvodnění svého nesouhlasu
poslal e-mailem, předpokládám, že bude součástí projednávaného materiálu, aby to bylo zjevné.
Materiál nemohu podpořit. Když jsme se o tom bavili asi měsíc zpátky, byla jasná dohoda, že odbor
ekonomiky vybere zpracovatelskou firmu, což udělali, děkuji jim za to, a vlastní inventuru bude na
základě pověření řídit nově vybraný ředitel příspěvkové organizace, potažmo předseda představenstva
akciové společnosti pan Ing. Peter Kračun. Pokud do toho nějakým násilným způsobem chceme
namontovat pana Mgr. Hýbnera, je potřeba změnit organogram a dát mu k tomu přiměřené personální
zdroje. Vzhledem k tomu, že se jedná o kompetenční spor dvou vedoucích odborů, myslím si, že to
musí rozhodnout tajemník.
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Ing. Karban
S tím, co jste řekl naposledy, souhlasím. Myslím, že je to zde zanedbané od samého počátku. Je to
potřeba narovnat, takové dohadování na radu města nepatří. Je to pod naši rozlišovací schopnost.

Tento bod byl stažen z programu schůze rady města.

K bodu č. 5
Majetkoprávní operace – záměry prodeje pozemků – část 1C
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:
K tomuto bodu nebyla diskuze.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 10, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 438/2020

K bodu č. 6 /STAŽENO
Majetkoprávní operace – záměry prodeje pozemků – část 2C
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. Karban
I na poradě vedení jsme si řekli, že bychom chtěli vytipovávat pozemky, které z nějakého důvodu
měly za poslední období nesouhlasné stanovisko a nebyly schváleny v orgánech města. Včera
s Ing. Jaroslavem Schejbalem, vedoucím odboru majetkové správy, jsme si to prošli a nyní bychom
rádi udělali schůzku i s Mgr. Šolcem. Tento bod navrhuji na stažení z programu schůze rady města,
bude zařazen do balíku k jiným materiálům a žadatelé budou vyrozuměni později.

Ing. Zámečník
Dobře, tento materiál stahuji z programu schůze rady města.

Tento bod byl stažen z programu schůze rady města.
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K bodu č. 7
Majetkoprávní operace – změna usnesení – záměr prodej pozemku
Předkládá: Schejbal Jaroslav, Ing., vedoucí odboru majetkové správy
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Rada města dne 17. 9. 2019 souhlasila a zastupitelstvo města dne 26. 9. 2019 schválilo záměr
prodeje pozemku p. č. 3817/25, k. ú. Liberec s malou úpravou geometrického plánu. Úprava se týkala
pozemku souvisejícího, ale při novém geometrickém přeměření, musel geodet změnit čísla pozemků.
Z toho důvodu musí být provedena změna usnesení, aby nové číslo pozemku souhlasilo s platným
geometrickým plánem a následně mohl být případný prodej zapsán do katastru nemovitostí.
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. 439/2020

K bodu č. 8
Majetkoprávní operace – směna pozemků – k. ú. Ruprechtice
Předkládá: Schejbal Jaroslav, Ing., vedoucí odboru majetkové správy
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Jedná se o majetkoprávní vypořádání komunikace a části zahrady v ul. Hrabalova – směna
pozemku p. č. 1039/38 o výměře 1 m2, (odděleného z pozemku p. č. 1039/36) k. ú. Ruprechtice,
v soukromém vlastnictví, za pozemek p. č. 1029/8 o výměře 6 m2, (odděleného z pozemku
p. č. 1029/3) k. ú. Ruprechtice, ve vlastnictví statutárního města Liberec.
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. 440/2020

K bodu č. 9
Majetkoprávní operace – pronájem pozemku
Předkládá: Schejbal Jaroslav, Ing., vedoucí odboru majetkové správy
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Jedná se o projednání žádosti o pronájem pozemku, ve vlastnictví statutárního města Liberec, za
účelem parkování firemních vozidel. Roční pachtovné by činilo 13 510 Kč.
Průběh projednávání bodu:
K tomuto bodu nebyla diskuze.
6

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 10, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 441/2020

K bodu č. 10
Majetkoprávní operace – výpůjčka pozemku – Společnost pro Jizerské hory,
o. p. s.
Předkládá: Schejbal Jaroslav, Ing., vedoucí odboru majetkové správy
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Jedná se o projednání žádosti o výpůjčku části pozemku ve vlastnictví statutárního města Liberec
za účelem vybudování soustavy rybníčků se záměrem podpořit volnočasové a krátkodobé rekreační
aktivity místních obyvatel z veřejně prospěšného projektu kombinovaného z Operačního programu
životní prostředí, Nadace Ivana Dejmala, popř. dalších dotačních zdrojů.
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. 442/2020

K bodu č. 11
Majetkoprávní operace – změna nájemní smlouvy
Předkládá: Schejbal Jaroslav, Ing., vedoucí odboru majetkové správy
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Jedná se o projednání žádosti Okresního stavebního bytového družstva o aktualizaci nájemní
smlouvy, spočívající ve změně čísel a výměr pozemků a přepočtu výše ročního nájemného. Odbor
MS aktualizaci nájemní smlouvy doporučuje. Výše ročního nájemného by nově činila 5 355 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. 443/2020

K bodu č. 12
Majetkoprávní operace – služebnosti
Předkládá: Schejbal Jaroslav, Ing., vedoucí odboru majetkové správy
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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. 444/2020

K bodu č. 13
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
(3 případy) a změna ceny v souvislosti s faktickým uložením inženýrské sítě (3 případy).
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. 445/2020

K bodu č. 14
Schválení dohody o investici a nájemní smlouvy k projektu GreenNet
Předkládá: Schejbal Jaroslav, Ing., vedoucí odboru majetkové správy
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Teplárna Liberec, a. s. (dále také TLI), zahájila v roce 2018 projekt s názvem „Revitalizace
CZT Liberec – GreenNet“, jehož předmětem je přestavba části primární parní tepelné sítě soustavy
CZT Liberec na horkovodní. TLI provádí v rámci projektu také přestavbu výměníkových stanic
(VS) pro zajištění funkce VS na novém médiu. Pro udržení podpory v rámci projektu OPPIK je nutné
zajistit s vlastníkem prostor a zařízení (SML) uzavření nájemní smlouvy a dohody o investici. Tyto
návrhy projednané vedeními TLI, SML, právním odborem SML a externími právníky předkládáme
Radě města Liberec ke schválení.
Průběh projednávání bodu:

Ing. Karban
Tento materiál jsme na radě měli již minulý rok, ale RNDr. Hron rozporoval jeho daňové dopady
a možnosti jeho dopadů na Teplárnu Liberec, a. s., a proto byl stažen z programu rady města. Nyní je
tedy tento materiál dopracován ve spolupráci s RNDr. Hronem a obavy, které tu byly, by měly být
rozptýleny.
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Ing. Jaroslav Schejbal, vedoucí odboru majetkové správy
Předtím to bylo řešeno jednou smlouvou, nyní jsou dvě, nemohou fungovat samostatně jedna bez
druhé, je to popsáno v každé smlouvě zvlášť. Jedná se o dohodu o investici ve výši
4,256 mil. Kč a smlouva o nájmu prostor.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 10, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 446/2020

K bodu č. 15
Schválení výsledku zadávacího řízení – zajištění úklidových služeb na vybraných
objektech SML
Předkládá: Schejbal Jaroslav, Ing., vedoucí odboru majetkové správy
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Lhůta pro podání nabídek na veřejnou zakázku s názvem "Zajištění úklidových služeb na
vybraných objektech statutárního města Liberec" byla stanovena do 7. 2. 2020. Následně proběhlo
posouzení nabídek a komunikace zadavatele s vybraným účastníkem za účelem doložení
požadovaných podkladů. Nyní je Radě města Liberec, v souladu s jejím usnesením č. 1196/2019 ze
dne 3. 12. 2019, předkládán výsledek zadávacího řízení ke schválení.
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. 447/2020

K bodu č. 16
Majetkoprávní operace – nabytí nemovitosti od ČR-ÚZSVM – k. ú. Vesec
u Liberce
Předkládá: Schejbal Jaroslav, Ing., vedoucí odboru majetkové správy
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) nabízí k bezúplatnému převodu
pozemek p. č. 449/2 v k. ú. Vesec u Liberce. Dle vyjádření odboru správy veřejného majetku se jedná
o část místní komunikace (Poštovní náměstí) zařazené do pasportu komunikací. Záměr nabytí byl
odsouhlasen RM 21. 5. 2019 a schválen ZM 30. 5. 2019. Nyní je předkládána již smlouva
o bezúplatném převodu vlastnického práva.
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. 448/2020
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K bodu č. 17
Vypsání veřejné zakázky na obnovu vnějšího pláště budovy – výměnu
80 původních oken ve 2. NP objektu historické budovy radnice
Předkládá: Schejbal Jaroslav, Ing., vedoucí odboru majetkové správy
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Předkládáme radě města ke schválení vypsání veřejné zakázky na obnovu vnějšího pláště budovy –
výměnu 80 původních oken ve 2. NP objektu historické budovy radnice – IV. etapa. Veřejná zakázka
bude vypsána dle zákona o zadávání veřejných zakázek v režimu zjednodušeného podlimitního řízení.
Zadávací dokumentace byla projednána komisí veřejných zakázek a bez připomínek členů komise
odsouhlasena.
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. 449/2020

K bodu č. 18
Žádost o posun smluvního termínu ZŠ Lesní M3 Stavby
Předkládá: Schejbal Jaroslav, Ing., vedoucí odboru majetkové správy
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Odbor majetkové správy jako zástupce objednatele v plnění veřejné zakázky s názvem ZŠ Lesní,
Liberec – projektová příprava na modernizaci šaten a sociálního zázemí u tělocvičny II obdržel žádost
zhotovitele o prodloužení termínu k předání dokumentace ke stavebnímu povolení o 40 kalendářních
dnů z důvodu probíhajících omezení proti šíření nákazy onemocnění Covid-19. Odbor majetkové
správy předkládá tuto žádost k odsouhlasení.
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. 450/2020

K bodu č. 19
Žádost o ukončení smlouvy dohodou
Předkládá: Schejbal Jaroslav, Ing., vedoucí odboru majetkové správy
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Odbor majetkové správy jako zástupce objednatele v plnění veřejné zakázky s názvem Projektová
příprava – modernizace a energetické úspory objektu Na Výšinách 451/9 obdržel žádost zhotovitele
o ukončení smluvního vztahu dohodou smluvních stran. Žádost zdůvodňuje omezením možností
dlouhodobé koordinace řemesel, která pramení z omezení proti výskytu nemoci Covid-19. Odbor
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majetkové správy nedoporučuje žádosti vyhovět a nabízí jiné východisko. To je popsáno v důvodové
zprávě.
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. 451/2020

K bodu č. 20
Schválení výsledku zadávacího řízení na výměnu vodoměrů a kalorimetrů na
bytových domech SML
Předkládá: Schejbal Jaroslav, Ing., vedoucí odboru majetkové správy
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Lhůta pro podání nabídek na veřejnou zakázku s názvem "Bytové domy – výměna vodoměrů
a měřičů tepla II." byla stanovena do 23. 3. 2020. Následně proběhlo posouzení nabídek a komunikace
zadavatele s vybraným účastníkem za účelem doložení požadovaných podkladů. Nyní je Radě města
Liberec, v souladu s jejím usnesením č. 51/2020 ze dne 21. 1. 2020, předkládán výsledek zadávacího
řízení ke schválení.
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. 452/2020

K bodu č. 21
Jmenování ředitelky ZŠ, Liberec, nám. Míru 212/2, příspěvkové organizace
Předkládá: Kalous Pavel, Mgr., vedoucí odboru školství a sociálních věcí
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Na základě konkurzního řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky Základní
školy, Liberec, nám. Míru 212/2, příspěvkové organizace a usnesení konkurzní komise jmenuje rada
města ředitelku Základní školy, Liberec, nám. Míru 212/2, příspěvkové organizace.
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. 453/2020
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K bodu č. 22
Jmenování ředitele ZŠ, Liberec, Kaplického 384, příspěvkové organizace
Předkládá: Kalous Pavel, Mgr., vedoucí odboru školství a sociálních věcí
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Na základě konkurzního řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky Základní
školy, Liberec, Kaplického 384, příspěvkové organizace a usnesení konkurzní komise jmenuje rada
města ředitele Základní školy, Liberec, Kaplického 384, příspěvkové organizace.
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. 454/2020

K bodu č. 23
Výsledek konkurzního řízení na ředitele ZŠ, Vrchlického 262/17, příspěvkové
organizace
Předkládá: Kalous Pavel, Mgr., vedoucí odboru školství a sociálních věcí
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Na základě konkurzního řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky Základní
školy, Liberec, Vrchlického 262/17, příspěvkové organizace, předkládáme radě města usnesení
konkurzní komise včetně případného opětovného vyhlášení.
Průběh projednávání bodu:

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

Hlasování o návrhu usnesení ve variantě B – pro – 10, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl
přijat.
Rada města přijala usnesení č. 455/2020

K bodu č. 24
Vyhlášení konkurzního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele mateřské školy
Předkládá: Kalous Pavel, Mgr., vedoucí odboru školství a sociálních věcí
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Na základě oznámení o odstoupení z funkce ředitelky mateřské školy a dalšího vývoje konkurzního
řízení předkládá odbor školství a sociálních věcí radě města opakovaně ke schválení vyhlášení
konkurzního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky mateřské školy.
Průběh projednávání bodu:
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K tomuto bodu nebyla diskuze.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 10, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 456/2020

K bodu č. 25
Prodloužení nájmu 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 a prodloužení smlouvy o ubytování nízkého standardu.
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. 457/2020

K bodu č. 26
Změna zápisu v rejstříku škol a školských zařízení a aktualizace zřizovací listiny
Základní školy, Liberec, U Soudu 369/8, p. o.
Předkládá: Kalous Pavel, Mgr., vedoucí odboru školství a sociálních věcí
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Na základě žádosti ředitele školy dochází s účinností od 1. 9. 2020 ke změně zápisu v rejstříku škol
a školských zařízení – poskytování základního vzdělávání (ZŠ) a zájmového vzdělávání (ŠD) v obou
budovách škol: U Soudu 369/8, Liberec a U Soudu 531/9, Liberec. V souvislosti s touto změnou
dochází k aktualizaci zřizovací listiny, která je v souladu s aktuálními legislativními změnami. Nová
zřizovací listina je předkládána ve formě úplného znění.
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. 458/2020

K bodu č. 27
ZOO Liberec – souhlas s dohodou dědiců o rozdělení pozůstalosti
Předkládá: Kalous Pavel, Mgr., vedoucí odboru školství a sociálních věcí
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Stručný obsah předkládaného materiálu:
ZM dne 26. 9. 2019 vyslovilo usnesením č. 275/2019 souhlas s přijetím dědictví a s nabytím
nemovitosti Zoologickou zahradou Liberec z pozůstalosti paní Jiřiny Němečkové. Následně došlo
v prosinci 2019 k dohodě dědiců o rozdělení pozůstalosti, o jejíž odsouhlasení nyní žádáme radu
města.
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. 459/2020

K bodu č. 28
Záměr podání žádosti o dotaci na navazující projekt "Asistenti prevence
kriminality Liberec 2"
Předkládá: Kalous Pavel, Mgr., vedoucí odboru školství a sociálních věcí
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Statutární město Liberec od roku 2018 realizuje projekt "Asistenti prevence kriminality Liberec",
který je financován z Operačního programu zaměstnanost z výzvy MPSV č. 03_16_052 - Podpora
sociálního začleňování v SVL 3. výzva a získalo na něj dotaci 6 048 293,75 Kč, přičemž spoluúčast
SML činí 318 331,25 Kč. Po dobu necelých tří let může zaměstnávat SML pět asistentů prevence
kriminality a využívat jejich přítomnosti v sociálně vyloučených a potencionálně rizikových
lokalitách. Předpokládané ukončení realizovaného projektu je 28. 2. 2021. Statutární město Liberec
může podat žádost, na navazující projekt do výzvy MPSV č. 03_16_052 - Podpora sociálního
začleňování v SVL 3. výzva a zajistit tak rozšíření z 5,0 úvazku na 10,0 úvazku a financování asistentů
prevence kriminality až do 30. 6. 2022.
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. 460/2020

K bodu č. 29
Dotace z rozpočtu SML pro poskytovatele sociálních služeb na rok 2020
Předkládá: Kalous Pavel, Mgr., vedoucí odboru školství a sociálních věcí
Stručný obsah předkládaného materiálu:
V návaznosti na vyhlášení dotačního titulu na financování sociálních služeb v roce
2020 a v souladu s Pravidly pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Liberec na podporu
financování sociálních služeb poskytovaných na území města Liberec předkládá odbor školství
a sociálních věcí Radě a následně Zastupitelstvu města Liberec návrh na přidělení dotace pro
30 poskytovatelů sociálních služeb v celkové výši 7 000 000 Kč.
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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. 461/2020

K bodu č. 30
Poskytnutí dotace obecně prospěšné společnosti Hospic sv. Zdislavy a uzavření
veřejnoprávní smlouvy
Předkládá: Kalous Pavel, Mgr., vedoucí odboru školství a sociálních věcí
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Na základě žádosti ředitelky o. p. s. Hospic sv. Zdislavy předkládá odbor školství a sociálních věcí
Radě a následně Zastupitelstvu města Liberec návrh na schválení poskytnutí dotace ve výši
480 210 Kč na úhradu části nákladů vzniklých při provozu lůžkového hospice v roce 2020.
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. 462/2020

K bodu č. 30/1
Souhlas se zapojením škol a školských zařízení zřizovaných SML do projektu
financovaného z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
Předkládá: Kalous Pavel, Mgr., vedoucí odboru školství a sociálních věcí
Stručný obsah předkládaného materiálu:
MŠMT vyhlásilo dne 31. března 2020 výzvu č. 02_20_080 Šablony III (výzva je určena pro území
mimo hlavní město Praha). Cílem výzvy je podpořit činnost mateřské a základní školy formou
projektů zjednodušeného vykazování. Aktivity jsou zaměřeny na osobnostně profesní rozvoj pedagogů
a zvyšování kvality vzdělávání v mateřských a základních školách prostřednictvím sdílení zkušeností
pedagogů, spolupráce s odborníky z praxe, zahraničních stáží pedagogů a na pomoc školám při
společném vzdělávání dětí a žáků, a to možností personálního posílení o školního asistenta, školního
psychologa, speciálního pedagoga, sociálního pedagoga a chůvu. Míra spolufinancování z vlastních
zdrojů žadatele je stanovena na 0 % celkových způsobilých výdajů projektu. Výše finanční podpory
závisí na počtu dětí/žáků školy.
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. 463/2020
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K bodu č. 31
Zpráva o výsledku veřejnosprávních kontrol za I. čtvrtletí 2020
Předkládá: Vozobulová Marie, Ing., vedoucí odboru kontroly a interního auditu
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Odbor kontroly a interního auditu předkládá čtvrtletní zprávu z kontrol vykonaných v I. čtvrtletí
2020. V souladu s plánem kontrol na rok 2020 bylo v I. Q 2020 vykonáno 6 veřejnosprávních kontrol.
Protokoly z nich jsou přílohou tohoto dokumentu. Předkládaná zpráva shrnuje výsledky jednotlivých
kontrol a závěry z nich, uvádí data zahájení a ukončení veřejnosprávních kontrol v souladu
s procesními postupy stanovenými kontrolním řádem. Provedenými kontrolami nebylo zjištěno
nehospodárné nakládání s příspěvkem zřizovatele, které by bylo takovým porušením rozpočtové
kázně, že by se jednalo o závažná zjištění ve smyslu ustanovení § 22 odst. 5 zákona
č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě.
Průběh projednávání bodu:

Ing. Marie Vozobulová, vedoucí odboru kontroly a interního auditu
Pro letošní rok máme hotové dotace. U Potravinové banky Liberec, z. s., je vše v pořádku,
Technické muzeum Liberec připravilo doklady v druhém termínu, Kino Varšava, z. s., byl připraven.
U ZŠ Lesní jsme kontrolovali především doplňkovou činnost, jednalo se o následnou kontrolu, zjistili
jsme, že to dali do pořádku. U MŠ Rosnička nám nesprávně zobrazili a zúčtovali doplňkovou činnost,
ve výkazech je přiložen pouze výnos, není tam náklad, s tím již nelze nic dělat, paní ředitelka však již
přijmula určitá opatření. V MŠ Korálek jsme se dohodli na revizi výpočtu výše nájemného. Porušení
rozpočtové kázně nebo jiné problémy nebyly.

Mgr. Židek
Vy jste to teď asi řekla v té poslední větě, ale jaký je rozdíl mezi „podmínky dotace byly dodrženy“
a „nápravná opatření nebyla stanovena“? Druhý případ znamená, že tam nebyly dodrženy podmínky
dotace? Je to u MŠ Korálek Liberec a ZŠ Lesní Liberec.

Ing. Marie Vozobulová
Nápravná opatření se stanovují, když je porušen zákon.

Mgr. Židek
Šlo tedy o jiný typ kontroly, než u těch, kde se dávala dotace?

Ing. Marie Vozobulová
Ano, tam nemůžeme stanovit nápravná opatření, protože je tam porušení rozpočtové kázně
v případě, že není dodrženo smluvní ujednání.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 10, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 464/2020

K bodu č. 32
Revokace usnesení Vyhlášení programů dílčího Fondu rozvojové spolupráce
Dotačního fondu SML pro rok 2020
Předkládá: Maturová Michaela, Ing., vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Předmětem materiálu je zrušení vyhlášení programů dílčího Fondu rozvojové spolupráce pro rok
2020.
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Průběh projednávání bodu:

Ing. Michaela Maturová, vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací
Rada města souhlasila s vyhlášením Fondu rozvojové spolupráce, ovšem poté nastala koronavirová
pandemie a nebylo zastupitelstvo. Tento materiál tedy zrušuje usnesení rady města o vyhlášení tohoto
zmíněného dílčího fondu.

Ing. Loučková Kotasová
Je to v souvislosti s tím, že jsme se dohodli, že budeme hledat úspory. Bylo to projednáno i na
poradě vedení.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 10, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 465/2020

K bodu č. 33
Vypsání ZŘ na stavební práce a podání dotační žádosti projektu "Zvýšení kvality
vzdělávání ZŠ Na Výběžku"
Předkládá: Maturová Michaela, Ing., vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Vypsání ZŘ na dodavatele stavebních prací v rámci projektu IPRÚ „Zvýšení kvality vzdělávání
ZŠ Na Výběžku“, spolufinancovaného z Evropské Unie a podání žádosti projektu v rámci 28. výzvy
IPRÚ – Infrastruktura pro vzdělávání. Veřejná zakázka bude zadávána formou zjednodušeného
podlimitního řízení s předpokládanou hodnotou 24 000 000 Kč bez DPH (29 040 000 Kč včetně
DPH).
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. 466/2020

K bodu č. 34
Návrh postupu zrušení Centra pro výzkum energetického využití litosféry
Předkládá: Maturová Michaela, Ing., vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Návrh postupu na zrušení veřejné výzkumné instituce „Centrum pro výzkum energetického využití
litosféry, v. v. i.“, z důvodu dlouhodobého neplnění své funkce, pro kterou byla instituce statutárním
městem Liberec založena a zřízena, čímž naplňuje podmínky pro zrušení.
Průběh projednávání bodu:

Ing. Zámečník
Budeme hlasovat o návrhu usnesení ve variantě A.
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Hlasování o návrhu usnesení ve variantě A – pro – 10, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl
přijat.
Rada města přijala usnesení č. 467/2020

K bodu č. 35
Uplatnění smluvní pokuty v rámci projektu "Rozvoj cyklistické dopravy –
Cyklotrasa Odra Nisa, úsek za ČOV Liberec"
Předkládá: Maturová Michaela, Ing., vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací
Stručný obsah předkládaného materiálu:
V rámci projektu Integrovaného plánu rozvoje území aglomerace Liberec – Jablonec nad Nisou
"Rozvoj cyklistické dopravy – Cyklotrasa Odra Nisa, úsek za ČOV Liberec" byla dne
28. 2. 2018 uzavřena smlouva o dílo č. DS201800229 (dále "smlouva") se zhotovitelem stavebních
prací 1. jizerskohorská stavební společnost, s. r. o., IČ 49904884 (dále "zhotovitel") s termínem plnění
do 30. 9. 2018. Z důvodu nesprávného provedení podélného spádu cyklostezky a závad na mostní
konstrukci nebyla stavba v řádném termínu dokončena. Po odstranění závad díla, které bránily vydání
kolaudačního souhlasu, byla dne 24. 3. 2020 zhotovitelem vystavena závěrečná faktura ve výši
1 015 527,16 Kč. Problematika byla projednávána za účasti externího právního poradce města se
zhotovitelem. Po posouzení byla vyčíslena smluvní pokutu za prodlení s dokončením a předáním
celého díla ve výši 1 760 000 Kč a za prodlení s předáním dokumentace dokončené stavby ve výši
50 000 Kč. V souladu s čl. 14.11 smlouvy byla městem smluvní pokuta uplatněna ve výši vystavené
faktury (1 015 527,16 Kč) a dne 22. 4. 2020 započtena vůči závěrečné faktuře zhotovitele. Zbývající
výše smluvní pokuty činní 794 472,84 Kč. Dle dosavadních vyjádření zhotovitele tento považuje výši
smluvní pokuty za spornou a nehodlá doplatit ani její zůstatek. Na základě těchto skutečností je nutné
zvážit možnosti dalšího postupu, a to zejména s ohledem na možné náklady řízení v případě
neúspěchu v soudním sporu.
Průběh projednávání bodu:

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

Hlasování o návrhu usnesení ve variantě A – pro – 11, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl
přijat.
Rada města přijala usnesení č. 468/2020

K bodu č. 36
Smlouva o poskytnutí příspěvku v rámci projektu "Revitalizace fotbalového
stadionu Vesec"
Předkládá: Maturová Michaela, Ing., vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Zastupitelstvo města schválilo dne 24. 10. 2019 poskytnutí finančního příspěvku spolku TJ Sokol
Doubí, z. s., IČ 46744592 (dále "spolek") v maximální výši 4,5 mil. Kč v případě schválení žádosti
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o podporu na projekt „Revitalizace fotbalového stadionu Vesec“, která byla předložena Ministerstvu
školství, mládeže a tělovýchovy (dále "poskytovatel dotace") dne 30. 10. 2019. Na základě
vyhodnocení podané žádosti byl projekt navržen k financování v rámci Programu 133 530 Podpora
materiálně technické základny sportu 2017 až 2024. Spolek se zavázal ke spolufinancování ve výši
499 999 Kč. Statutární město Liberec poskytne spolku, na základě smlouvy o finančním příspěvku,
částku ve výši 3,5 mil. Kč, a to po vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace.
Průběh projednávání bodu:
K tomuto bodu nebyla diskuze.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 11, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 469/2020

K bodu č. 37
Sociální bydlení města Liberce Bytový dům F – žádost o prominutí smluvní
pokuty
Předkládá: Maturová Michaela, Ing., vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Společnost STAV-AGENCY, s. r. o., která byla zhotovitelem stavebních prací v rámci projektu
IPRÚ "Sociální bydlení města Liberce – Bytový dům F" nesplnila na základě smlouvy o dílo
č. DS201801608 termín ukončení realizace stavby. Na základě nedodržení termínu o 52 dní, byla
vyměřena smluvní pokuta ve výši 520 000 Kč. Zhotovitel, firma STAV-AGENCY, s. r. o., zažádal
o její prominutí.
Průběh projednávání bodu:

Ing. Loučková Kotasová
Navrhuji úpravu návrhu usnesení, část souhlasí by se měla změnit na nesouhlasí.

Ing. Zámečník
Dobře, budeme hlasovat o upraveném návrhu usnesení, v němž se část souhlasí změnila na
nesouhlasí. Tímto bude změněn i návrh usnesení v materiálu do zastupitelstva města na neschvaluje.

Hlasování o upraveném návrhu usnesení – pro – 10, proti – 0, zdržel se – 1, návrh byl
přijat.
Rada města přijala usnesení č. 470/2020

K bodu č. 38
Uzavření dodatku č. 6 ke smlouvě o dílo na zhotovení územního plánu Liberec
Předkládá: Kolomazník Petr, Ing., vedoucí odboru územního plánování
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Předmětem tohoto materiálu je schválení dodatečných prací schválené a prováděné nadlimitní
veřejné zakázky na zpracování dokumentace nově pořizovaného územního plánu Liberec, kterou na
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základě výběrového řízení a dle uzavřené smlouvy o dílo zpracovává firma SAUL, s. r. o., zastoupená
Ing. arch. Jiřím Plašilem. Dodatečné práce spočívají ve vypracování dokumentace nového návrhu
územního plánu pro opakované veřejné projednání dle stavebního zákona, které je nezbytné pro
úspěšné schválení a vydání územního plánu. Součástí zakázky je také uvedení nově pořizovaného
územního plánu do souladu s metodikou Ministerstva pro místní rozvoj ČR Standard vybraných částí
územního plánu. Zadání dodatečných prací je v souladu s ustanovením § 222 odst. (4) zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
Průběh projednávání bodu:

Ing. Petr Kolomazník, vedoucí odboru územního plánování
Pro to, abychom mohli dokončit pořizování nového územního plánu, je potřeba vypracovat
dokumentaci pro opakované veřejné projednání. Dokumentace tak, jak je obsaženo v materiálu, bude
uzpůsobena na standardy, které Ministerstvo pro místní rozvoj připravuje, Liberec je prioritním
projektem. Konzultovali jsme způsob zadání této zakázky s právním odborem, do 10 % se může
zakázka rozšířit bez jakéhokoli zdůvodnění, protože už jsme u zakázky téměř na 30 %, použili jsme
§ 222 Zákona o zadávání veřejných zakázek, 134/2016 Sb. Zakázku zadáváme jedinému uchazeči, je
to firma SAUL, s. r. o., a to z toho důvodu, aby byla zachována kontinuita díla a aby se zakázka
i územní plán daly dokončit. Výše ceny 1,440 mil. Kč bez DPH je způsobena tím, že se uzpůsobuje na
standardy, které Ministerstvo pro místní rozvoj bude běžně u nově vydávaných územních plánů
vyžadovat.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 11, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 471/2020

K bodu č. 39
Výjimka ze stavební uzávěry – stav. úpravy č. p. 860, změna v užívání v části
1. NP na ubytovací jednotky
Předkládá: Kolomazník Petr, Ing., vedoucí odboru územního plánování
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Žadatel žádá o udělení výjimky ze stavební uzávěry na území SML, která se vztahuje na ubytovací
zařízení. Jedná se o záměr "Stávající budova č. p. 860, změna užívání v části 1. nadzemního podlaží –
ubytovací jednotky, stavební úpravy“ ul. Tatranská č. p. 860, Liberec III-Jeřáb" spočívající v přesunu
ubytovacích prostor v rámci objektu na pozemku parc. č. 3986/2 v katastrálním území Liberec.
Žadatelem je spol. SHANEX, s. r. o., IČ 477 83460, Tatranská č. p. 860/77, Liberec III-Jeřáb,
460 07 Liberec 7.
Průběh projednávání bodu:
K tomuto bodu nebyla diskuze.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 11, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 472/2020

K bodu č. 39/1
Schválení výjimky ze směrnice č. 3RM Zadávání veřejných zakázek na
"urbanisticko-architektonický návrh řešení Tržního náměstí"
Předkládá: Janďourek Jiří, Ing. arch. Ing., vedoucí odboru kancelář architektury města
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Rada města usnesením 16/2020 schválila výsledek veřejné zakázky a výběr nejvhodnějšího návrhu,
který podal účastník ov-architekti, s. r. o., se sídlem: Badeniho 29/5, 160 00 Praha
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6, IČO: 24758094, a uložila pokračovat v přípravě projektu a předložit výjimku z čl. 5.12 směrnice
rady č. 3RM Zadávací veřejných zakázek statutárním městem Liberec pro zpracování projektové
dokumentace vybranou společností ov architekti, s. r. o., Badeniho 29/5 Praha 6, 160 00.
IČO: 24758094, s nabídkovou cenou 1 730 000 Kč bez DPH.
Průběh projednávání bodu:

Ing. arch. Ing. Jiří Janďourek, vedoucí odboru kancelář architektury města
Rada města tento materiál již jednou schválila, zůstávají zde všechny parametry, cena i čas, právní
oddělení však ještě doporučilo vám samostatně předložit smlouvu.

Mgr. Šolc
Já jsem byl tenkrát členem hodnoticí komise, rád bych si to tedy ujasnil, jedná se o všechny stupně
dokumentace až po skutečné provedení stavby a my podle této dokumentace pak můžeme soutěžit? Ta
studie a dokumentace jsou podklady, abychom si mohli žádat revitalizaci veřejných prostranství z ITI?

Ing. arch. Ing. Jiří Janďourek
Ano, za nás je to čistě jen formálně vzatá smlouva, poslechli jsme právní oddělení, které nám řeklo,
abychom si ještě zvlášť schválili smlouvu na stejné parametry.

Mgr. Židek
Byly tam zapracovány připomínky obyvatel Tržního náměstí, s nimiž mělo probíhat jednání
a jejichž připomínky se měly zapracovat? Jestli ano, tak jakým způsobem?

Ing. arch. Ing. Jiří Janďourek
Máme od ov architekti, s. r. o., zapracované připomínky, čekáme, až se na nás dostane čas na
poradu vedení, abychom to mohli představit. Tedy připomínky obyvatel jsme se snažili integrovat
a máme je připravené. Jen velmi krátce změny se týkaly organizace dopravy, zatím jsme tedy
režimově pustili individuální automobilovou dopravu před bazénem, což v původní koncepci nebylo.
Až začne fungovat Nová Pastýřská ulice, zkusíme to dopravními značkami vrátit do původní
koncepce, uvidíme intenzity, bude to zkouška praxí. Dále tam byly drobnosti ohledně cestní sítě
a přemístění odpadového hospodářství od objektů domů. Vše uvidíte, až vám předložím dvě verze,
jedna je ta vysoutěžená, druhá ta, kterou připravili po diskuzích s obyvateli. Nyní v rámci smlouvy
pracujeme se zapracovanou verzí.

Mgr. Šolc
Vzhledem k tomu, že máme problém s vlastníky autorských práv v parku Jablonecká, kde město
chce udělat úpravy, ale oni je nechtějí povolit, měl bych otázku k licenčnímu ujednání v této
předkládané smlouvě na Tržní náměstí. Zhotovitel nám tu říká, že nám předá autorskou licenci, ale
zeptám se, třeba za 10 let, až stavba bude hotová, bude to tam fungovat a zde bude jiná politická
reprezentace a rozhodne se na tom náměstí udělat něco jinak, jak se to bude chovat ve vztahu
k autorským právům? Bude moci někdo na tom náměstí udělat něco jinak?

Ing. arch. Ing. Jiří Janďourek
Je to složitá právní otázka z hlediska autorských práv, dostáváme licenci z hlediska nakládání
s autorským dílem, to je zcela nepochybné. Ale autorské dílo platí 70 let, tedy osobnostně autorské
dílo budou stále mít tito autoři, to platí v rámci autorského zákona. Předávají nám tedy licenci na
uskutečnění tohoto díla, abychom s ním mohli pracovat, ale podle mě jsme spíše na úrovni etické než
právní. Myslím si, že pokud se bude měnit koncepce, původní autoři by se měli oslovit a mělo by se
s nimi jednat, jestli a za jakým účelem lze předělávat. Kdybych byl já zhotovitelem, byl bych rád, aby
ke mně ti investoři takto přistupovali, tedy aby se mnou zásahy do díla byly diskutovány. Autorský
zákon platí, nemůžeme ho zrušit.
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Mgr. Šolc
Tedy i po 50 letech, když bude chtít někdo něco změnit, musí žádat o souhlas zhotovitele?
Popřípadě mohou říci, že nám to za nějakou částku přepracují? Město se s nimi tedy na 70 let dává do
vztahu, z něhož není úniku.

Ing. arch. Ing. Jiří Janďourek
Autorský zákon platí na všechna díla, sochy, malířská díla, knihy i architektonická díla. Beru to
spíš jako etickou věc, otázku kultury než nějaký dogma. Myslím, že ov architekti, s. r. o., jsou
solidním partnerem, když jsme jim řekli, aby na základě občanských požadavků zasáhli do díla, tak
neváhali a požadavky zapracovali. Pokud něco spadá pod autorský zákon a zde tomu tak je, platí
zákony České republiky.

Mgr. Židek
Autorské dílo je projekt jako takový. Když tam něco vznikne a někdo za 20 let přijde a řekne, že
tam chce něco jiného, tak to přeci není tak, že by nemohl. To bychom nemohli nyní ani změnit
zastávku, která tam je, protože tam nestojí již 70 let.

Mgr. Šolc
Ptám se na to po zkušenostech s jednáním s architekty na Jablonecké, skoro jsou připraveni se
s městem soudit, protože úpravy jsou proti jejich vizi. A toto je stejná situace.

Mgr. Židek
Můžeme tedy zasáhnout do toho vzhledu, který tam nyní je? Já se domnívám, že to lze, jinak
bychom to nemohli předělávat.

Ing. arch. Ing. Jiří Janďourek
Rozlišujme, co je osobnostní autorské právo výkonu a co je majetkové právo. Koupili jsme si
k tomu právo, s majetkem můžeme nakládat, je jen etickou otázkou, zda se s autorem dohodnu, jestli
změnu mohu provést. Já bych se toho nebál.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 11, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 473/2020

K bodu č. 40
Revokace usnesení Vyhlášení programů dílčího fondu Ekofondu Dotačního fondu
SML pro rok 2020
Předkládá: Sládková Lucie, Ing., vedoucí odboru ekologie a veřejného prostoru
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Předmětem materiálu je zrušení vyhlášení programů dílčího fondu Ekofondu pro rok 2020.
Průběh projednávání bodu:
K tomuto bodu nebyla diskuze.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 11, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 474/2020
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K bodu č. 41
Vyhlášení dotačního programu na podporu domovních čistíren odpadních vod
Předkládá: Sládková Lucie, Ing., vedoucí odboru ekologie a veřejného prostoru
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Předmětem materiálu je vyhlášení městského dotačního programu (mimo samostatný Dotační fond
SML) na podporu výstavby domovních čistíren odpadních vod, včetně projektových prací.
Průběh projednávání bodu:

Ing. Lucie Sládková, vedoucí odboru ekologie a veřejného prostoru
Toto je již vyhlášení programu, chtěli bychom podpořit vyčištění Harcovského potoka tím, že si
lidé v jeho povodí pořídí domovní čistírny, a tak dojde ke snížení znečištění. První etapa se týká
projektové dokumentace, zde je maximální výše dotace 15 tis. Kč, druhá etapa je samotná realizace,
zde je maximální výše dotace 110 tis. Kč na základě ekvivalentního počtu obyvatel v daném objektu.
Ekvivalentní občan je takový, který denně vyprodukuje 150 litrů odpadní vody, na základě tohoto se
to propočítá, bude to rozlišeno tak, že se určitá částka bude dávat od 1 až 5 občanům, od 6 do 15, a od
16 do 50. Všechny kroky jsou v současné době probírány s Vodoprávním úřadem Liberec, ten s tím
takto souhlasí.

Mgr. Šolc
V roce 2022–2025 by mělo dojít k velkému čištění Harcovské přehrady. Z toho důvodu, že kvalita
vody na přítoku zcela zásadním způsobem ovlivňuje její kvalitu vody, chceme stihnout maximálním
možným způsobem pročistit vstupy. Již minulé vedení si s touto myšlenkou pohrávalo, je to jedna ze
základních věcí, kterou podporuje i skupina Rodiče pro klima.

Ing. Lucie Sládková
V současné chvíli objednáváme i monitoring usazovací nádržky, která je před vstupem do
přehrady, abychom věděli znečištění nyní a pak po realizaci zmíněných opatření.

Ing. Zámečník
Budeme hlasovat o upraveném návrhu usnesení, v němž vyjmeme třetí část souhlasí. Dále dle
připomínky RNDr. Hrona dojde k úpravě příloh, do nichž bude doplněno SVJ a budou upraveny
žádosti. Takto bude upraven i materiál do zastupitelstva města.

Hlasování o upraveném návrhu usnesení – pro – 11, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl
přijat.
Rada města přijala usnesení č. 475/2020

K bodu č. 42
Schválení projektového záměru – Retence vody v intravilánu města Liberec –
lokalita Hlávkova
Předkládá: Sládková Lucie, Ing., vedoucí odboru ekologie a veřejného prostoru
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Odbor ekologie a veřejného prostoru překládá radě města ke schválení projektový záměr na projekt
"Retence vody v intravilánu města Liberec – lokalita Hlávkova".
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Průběh projednávání bodu:

Ing. Lucie Sládková, vedoucí odboru ekologie a veřejného prostoru
Jedná se o podporu boje proti suchu rozšířením biodiverzity v dané lokalitě. Měly by se zřídit
tůňky v oblasti louky, která je nad lesoparkem Hlávkova, je tam již vybudována stará vodní nádržka.
Chtěli bychom tamní travinoruderální porost, který je nyní intenzivně sečen, změnit v květnatou
louku, která bude přívětivější k bezobratlým i drobným vodním živočichům. Náklady jsou asi
1,120 mil. Kč, ale rádi bychom požádali o dotace 700 tis Kč u krajského úřadu, město by tedy platilo
420 tis. Kč.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 11, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 476/2020

K bodu č. 43
Žádost o výjimku z interního předpisu pro zřizování služebností pro Povodí
Labe, státní podnik
Předkládá: Hýbner Lukáš, Mgr., vedoucí odboru správy veřejného majetku
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Předmětem materiálu je žádost Povodí Labe, státní podnik, o výjimku při stanovení ceny za zřízení
služebnosti z důvodu nesouhlasu z výpočtem ceny služebnosti.
Průběh projednávání bodu:

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

Hlasování o návrhu usnesení ve variantě B – pro – 11, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl
přijat.
Rada města přijala usnesení č. 477/2020

K bodu č. 44
Oprava veřejného osvětlení ulice Českolipská
Předkládá: Hýbner Lukáš, Mgr., vedoucí odboru správy veřejného majetku
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Předmětem tohoto materiálu je schválení udělení výjimky ze směrnice rady č. 3RM Zadávání
veřejných zakázek statutárním městem Liberec (dále jen „směrnice“) na opravu veřejného osvětlení
v souvislosti s rekonstrukcí NN společností ČEZ Distribuce, a. s., v ulici Českolipské,
a to prostřednictvím společnosti Energetická montážní společnost Liberec, s. r. o.
Průběh projednávání bodu:

Ing. Zámečník
Budeme hlasovat o upraveném návrhu usnesení, v němž ve druhé a třetí části schvaluje nahradíme
slovo „rekonstrukce“ slovem „oprava“.
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Hlasování o upraveném návrhu usnesení – pro – 10, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl
přijat.
Rada města přijala usnesení č. 478/2020

K bodu č. 45
Oprava veřejného osvětlení ulice Karlovská I a II
Předkládá: Hýbner Lukáš, Mgr., vedoucí odboru správy veřejného majetku
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Předmětem tohoto materiálu je schválení udělení výjimky ze směrnice rady č. 3RM Zadávání
veřejných zakázek statutárním městem Liberec (dále jen „směrnice“) na opravu veřejného osvětlení
v souvislosti s rekonstrukcí NN společností ČEZ Distribuce, a. s., v ulici Karlovské I a II,
a to prostřednictvím společnosti BIMONT, s. r. o. Liberec.
Průběh projednávání bodu:

Ing. Zámečník
Budeme hlasovat o upraveném návrhu usnesení, v němž ve všech částech schvaluje nahradíme
slovo „rekonstrukce“ slovem „oprava“.

Hlasování o upraveném návrhu usnesení – pro – 10, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl
přijat.
Rada města přijala usnesení č. 479/2020

K bodu č. 46
Sdružené opravy komunikací s vlastníky inženýrských sítí na rok 2021
Předkládá: Hýbner Lukáš, Mgr., vedoucí odboru správy veřejného majetku
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Předkládaný materiál navrhuje plán oprav komunikací ve spolupráci s vlastníky technické
infrastruktury na další období, konkrétně na rok 2021. Rozsah připravovaných investic byl
projednáván na koordinačních schůzkách mezi zástupci města a vlastníky technické infrastruktury
a upřesněn při jednání na odboru správy veřejného majetku v únoru 2020.
Průběh projednávání bodu:

Ing. Zámečník
Jedná se o důležitý materiál, je to příprava projektových dokumentací. Nás se bude týkat ve všech
sedmi případech oprava povrchů, tedy je budeme soutěžit a musíme si je narozpočtovat v roce 2021.

Mgr. Lukáš Hýbner, vedoucí odboru správy veřejného majetku
Eventuálně je nemusíme soutěžit, pokud bychom je zadávali z ruky společnosti TSML. Na základě
rozpočtu stavby vyplyne, zda ta akce je zákonná nebo jestli se jedná o veřejnou zakázku malého
rozsahu, v tom druhém případě to dáme napřímo společnosti TSML. Samozřejmě i tak si budeme
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muset nárokovat prostředky, pokud takováto stavba nebude v příspěvku zahrnuta. Nemusíme to nutně
přesoutěžovat.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 10, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 480/2020

K bodu č. 47
Bezplatné vydání 2 ks parkovacích karet pro Centrum zdrav. a soc. péče Liberec
Předkládá: Hýbner Lukáš, Mgr., vedoucí odboru správy veřejného majetku
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Organizace Centrum zdravotní a sociální péče Liberec, p. o., žádá o bezplatné vydání 2 kusů
servisních parkovacích karet pro vozidla, která jsou využívána v rámci náplně práce dané organizace.
Dle dokumentu „Všeobecné podmínky pro vydávání parkovacích karet ve statutárním městě Liberec“,
kde jsou uvedeny podmínky pro vydání servisních karet, mohou žádat o vydání těchto karet
organizace a společnosti zajišťující na území města sociální služby registrované dle zákona
č. 108/2006 Sb., a to pečovatelskou službu (§40) a osobní asistenci (§39). Dle tohoto dokumentu jsou
automaticky tato vozidla osvobozena od ročního poplatku za stání v zóně regulovaného stání,
konkrétně v zóně rezidentsko-abonentní, k čemuž je potřeba schválení rady města pro jejich vydání.
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. 481/2020

K bodu č. 48
Schválení výsledku ZŘ na zakázku "Souvislá údržba po opravách IS –
ul. Zahradní, Liberec"
Předkládá: Hýbner Lukáš, Mgr., vedoucí odboru správy veřejného majetku
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Předkládaný materiál je podkladem ke schválení výsledku zadávacího řízení na zhotovitele stavby
"Souvislá údržba po opravách inženýrských sítí – ul. Zahradní, Liberec".
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. 482/2020
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K bodu č. 48/1
Schválení výsledku VŘ na zakázku "Souvislá údržba po opravách IS –
ul. Votočkova, Liberec"
Předkládá: Hýbner Lukáš, Mgr., vedoucí odboru správy veřejného majetku
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Předkládaný materiál je podkladem ke schválení výsledku výběrového řízení na zhotovitele stavby
"Souvislá údržba po opravách IS – ul. Votočkova, Liberec".
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. 483/2020

K bodu č. 49
Likvidace zboží ze skladu propagace a ze skladu informačního centra
Předkládá: Žáčková Markéta, Mgr. Bc., vedoucí odboru cestovního ruchu, kultury a sportu
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Zboží v obou skladech v přiložených přílohách je předkládáno do likvidační komise z důvodu
poškození, zastarání nebo prošlé expirace.
Průběh projednávání bodu:
K tomuto bodu nebyla diskuze.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 11, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 484/2020

K bodu č. 50 /STAŽENO
Poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec na podporu sportovního
veletrhu SPORT LIVE 2020
Předkládá: Žáčková Markéta, Mgr. Bc., vedoucí odboru cestovního ruchu, kultury a sportu
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Poskytnutí dotace ve výši 50 000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi statutárním městem
Liberec a SFM Liberec, s. r. o., se sídlem Jeronýmova 570/22, Liberec VII – Horní Růžodol,
460 07 Liberec, IČ: 44568118.
Průběh projednávání bodu:
K tomuto bodu nebyla diskuze.

Tento bod byl stažen z programu schůze rady města.
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K bodu č. 51
Návrh na přidělení dotací z dílčího Sportovního Dotačního fondu SML pro rok
2020
Předkládá: Žáčková Markéta, Mgr. Bc., vedoucí odboru cestovního ruchu, kultury a sportu
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Předmětem tohoto bodu jednání je návrh na přidělení dotací z dílčího Sportovního Dotačního fondu
SML 2020 žadatelům v souladu s vyhlášením dvou programů 6.1 a 6.2, příloha č. 5, statutem fondu,
příloha č. 4. Uzávěrka pro podávání žádostí o dotace byla stanovena na 20. 3. 2020, 12:00 hodin.
V souvislosti a následnými opatřeními proti šíření onemocnění koronaviru SARS CoV-2 navrhl odbor
cestovního ruchu, kultury a sportu krácení 50 % programu 6.1 Pravidelná sportovní činnost dětí
a mládeže a 100% krácení programu 6.2 Veřejné jednorázové sportovní akce. Správce programu
kontroloval formální a administrativní správnost žádostí programu 6.1. Návrh na přidělení konkrétních
dotací programu 6.1 byl zpracován pro odsouhlasení radou města a schválení zastupitelstvem města.
Průběh projednávání bodu:
K tomuto bodu nebyla diskuze.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 11, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 485/2020

K bodu č. 52
Návrh na přidělení dotací z dílčího Fondu kultury a cestovního ruchu Dotačního
fondu SML žadatelům pro rok 2020
Předkládá: Žáčková Markéta, Mgr. Bc., vedoucí odboru cestovního ruchu, kultury a sportu
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Předmětem tohoto bodu jednání je návrh na přidělení dotací z dílčího Fondu kultury a cestovního
ruchu Dotačního fondu SML žadatelům v roce 2020. Vyhlášení programů 5. 1, 5. 2 a 5. 3 je přiloženo
v příloze č. 3, statut fondu pak v příloze č. 4. Uzávěrka pro podávání žádostí o dotace byla stanovena
na 20. 3. 2020, 12.00 hodin. V souvislosti s výskytem onemocnění koronaviru SARS
CoV-2 a následnými opatřeními proti šíření onemocnění koronaviru SARS CoV-2 navrhl odbor
cestovního ruchu, kultury a sportu krácení Fondu kultury a cestovního ruchu. Zároveň navrhl
zachování některých akcí, u kterých je jejich realizace reálná. Správce programu kontroloval formální
a administrativní správnost žádostí programu 5.1. Návrh na přidělení konkrétních dotací byl zpracován
pro odsouhlasení radou města a schválení zastupitelstvem města.
Průběh projednávání bodu:
K tomuto bodu nebyla diskuze.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 11, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 486/2020
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K bodu č. 53
Návrh smlouvy o využívání ochranné známky – Regionální produkt Jizerské hory
Předkládá: Žáčková Markéta, Mgr. Bc., vedoucí odboru cestovního ruchu, kultury a sportu
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Městské informační centrum Liberec se osvědčilo jako regionální prodejna a získalo povolení
k využívání ochranné známky "Regionální produkt Jizerské hory". Vzhledem k tomu, že jsou
regionální výrobky oblíbeným turistických suvenýrem a v současné době bude vhodné podporovat
místní podnikatele, chce informační centrum certifikaci regionální prodejny zachovat i pro další
období do 31. 12. 2022.
Průběh projednávání bodu:
K tomuto bodu nebyla diskuze.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 11, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 487/2020

K bodu č. 54
Poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec na činnost poboček
Krajské vědecké knihovny a na nákup fondu
Předkládá: Žáčková Markéta, Mgr. Bc., vedoucí odboru cestovního ruchu, kultury a sportu
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Finanční dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi statutárním městem Liberec a Krajskou
vědeckou knihovnou v Liberci, příspěvkovou organizací, Rumjancevova 1362/1, Liberec I – Staré
Město, 460 01 Liberec, IČO 00083194 o poskytnutí dotace na činnost poboček Krajské vědecké
knihovny v Liberci a na nákup fondu (akvizici) na městskou funkci knihovny pro rok 2020.
Průběh projednávání bodu:
K tomuto bodu nebyla diskuze.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 11, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 488/2020

K bodu č. 55
Poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec na projekt plánované
kultivace pozemku
Předkládá: Žáčková Markéta, Mgr. Bc., vedoucí odboru cestovního ruchu, kultury a sportu
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Finanční dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi statutárním městem Liberec a společností
ARCHA 13, o. p. s., sídlo Rumjancevova 637/3a, Liberec I, 460 01, IČ 22891161 o poskytnutí dotace
na projekt plánované kultivace pozemku, p. č. 1437/1 v k. ú. Růžodol I., za účelem vytvoření
venkovní polyfunkční plochy zeleně s historickým, kulturním, vzdělávacím, branně-sportovním
a relaxačním významem.
Průběh projednávání bodu:
K tomuto bodu nebyla diskuze.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 11, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
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Rada města přijala usnesení č. 489/2020

K bodu č. 56
Návrh na udělení Medaile města Liberec v roce 2020/ II.
Předkládá: Langr Ivan, PhDr., Mgr., náměstek primátora pro kulturu, školství, sociální věci a cestovní
ruch
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Rezort kultury, školství, sociálních věcí a cestovního ruchu podává po projednání ve výboru pro
kulturu a cestovní ruch 2. návrh na udělení Medaile města Liberec v roce 2020.
Průběh projednávání bodu:

Ing. Zámečník
Budeme hlasovat odděleně, nejprve tedy o první části souhlasí.

Oddělené hlasování o návrhu udělení medaile Mgr. Věře Vohlídalové – pro – 9, proti – 0,
zdržel se – 2, návrh byl přijat.

Ing. Zámečník
Nyní budeme hlasovat o zbytku návrhu usnesení.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 11, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 490/2020

K bodu č. 56/1
Memorandum o spolupráci mezi SML a LK – Zeyerova 831/31
Předkládá: Langr Ivan, PhDr., Mgr., náměstek primátora pro kulturu, školství, sociální věci a cestovní
ruch
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Statutární město Liberec a Liberecký kraj uzavírají memorandum k připravované smlouvě
o dlouhodobé výpůjčce objektu Zeyerova 831/31 pro potřeby speciálního vzdělávání, resp. navýšení
kapacity ZŠ a MŠ pro tělesně postižené v Lužické ulici, zřizované LK, a otevření jejího odloučeného
pracoviště na výše uvedené adrese. Momentálně již nevyužívaný objekt má od roku 1996 vypůjčen
příspěvková organizace LK (Domov mládeže Liberec, později Střední škola strojní, stavební
a dopravní) pro potřeby provozování ubytovacího zařízení studentů středních škol a učilišť.
Průběh projednávání bodu:

PhDr. Langr
Toto memorandum je výsledkem dvouletého jednání s Libereckým krajem. Usilujeme o to, a také
jsme do toho trochu tlačili kraj, aby v bývalém chlapeckém internátu, který je již 2 roky prázdný, zřídil
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speciální základní školu, která by se zabývala dětmi s poruchou autistického spektra, které jsou dle
našich zkušeností velmi těžko zařaditelné do běžného vzdělávacího proudu z důvodu své diagnózy.
Liberecký kraj se této myšlence od začátku nebránil, ale hledali jsme cestu, jak ubytovací budovu
změnit tak, aby se z ní stal školský objekt, je nutné do budovy investovat, aby splňovala hygienické
požadavky, ale i požadavky na zázemí, které budou mít jednotlivé třídy. Kraj je připraven vložit až
75 mil. Kč, ale rád by si investici řádně odbydlel, z toho důvodu se i v memorandu předpokládá, že
budoucí smlouva o výpůjčce bude poměrně dlouholetá, navrhuje se 50 let. Předpokládám totiž, že
zájem prodat a koupit není ani na jedné straně. Městu by nadále zůstalo vlastnictví, když by tedy
někdy v budoucnu kraj z účelu speciální základní školy ustoupil, museli bychom se investičně
vyrovnat na základě znaleckého posudku. Dnes však schvalujeme jen memorandum, nikoli samotnou
výpůjčku.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 11, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 491/2020

K bodu č. 56/2
Modernizace KNL – Etapa č. 1 – dodatek akcionářské smlouvy č. 2
Předkládá: Mejsnar Jiří, Ing., vedoucí odboru kancelář primátora
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Dodatek č. 2 ke smlouvě mezi akcionáři Krajské nemocnice Liberec, a. s., ze dne 6. 11. 2013 –
nové financování projektu „Modernizace KNL – Etapa č. 1“
Průběh projednávání bodu:

Ing. Zámečník
Tento materiál se připravoval poslední 2, 3 měsíce, záměrem většinového akcionáře, což je
Liberecký kraj, je navýšit základní jmění o 1,68 mld. Kč a odložit svá akcionářská práva až do roku
2024. Pak by došlo k tomu, že bychom v dozorčí radě měli už jen jednoho člověka, nemuseli bychom
navyšovat základní jmění, od roku 2024 by se nám snížila procenta adekvátně podle vložených peněz,
vkládáme mimo základní kapitál 84 mil. Kč včetně roku 2024, to by byl ten poslední rok, kdybychom
tam 11 mil. Kč posílali. Původně jsme je měli posílat plných 20 let, další peníze od roku 2025 si tedy
můžeme investovat do dopravní infrastruktury.

Mgr. Šolc
V materiálu se to nemá jak promítnout, ale měl jsem jednání s panem Ing. Filipem Galnorem,
vedoucím oddělení provozu a správy majetku KNL, a. s., a Ing. Janem Raisem, MBA, technickým
ředitelem, mají plánovanou výstavbu parkovacího domu a projevili zájem o pozemky, které souvisejí
s ulicí U Novostavby, aby ho mohli mít větší. Ale zatím mi neposlali žádný oficiální dokument, bylo
to pouze ve verbální rovině. Za mě by to možné bylo a ideálně tak, abychom to započetli vůči
povinným platbám, a tak abychom si v rozpočtu rozvolnili ruce o něco dříve.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 11, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 492/2020
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K bodu č. 56/3
Delegace zástupce obce na valnou hromadu spol. SVS, a. s.
Předkládá: Mejsnar Jiří, Ing., vedoucí odboru kancelář primátora
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Severočeská vodárenská společnost, a. s., ve které je město společníkem, zaslala pozvánku na
konání řádné valné hromady společnosti, která se koná dne 18. 6. 2020 v 10,00 hodin
v Krušnohorském divadle v Teplicích.
Průběh projednávání bodu:

Ing. Zámečník
V pátek v odpoledních hodinách nám do datové schránky dorazila pozvánka na valnou hromadu
SVS, a. s. Já tam sice vstoupit mohu, ale kvůli spisové službě to nemám doporučené, a tak jsme se
k tomu dostali až v pondělí. Omlouvám se tedy, že je materiál v režimu na stůl, ale zastupitelstvo musí
rozhodnout, když by to nebylo na dnešní řádné radě, bylo by to na mimořádné, ale v tom případě by to
nemohlo být v materiálech na zastupitelstvo, a tak bych asi šel osobně s materiálem tak, jako vždy
dáváme delegace na valné hromady, dal bych to tam zastupitelsky. Tedy pokud se dnes na materiálu
nedohodneme, stejně půjde v této podobě přímo pod mým jménem jako zastupitelský. V minulém
týdnu jsem na základě diskuze s jinými akcionáři v okrese Liberec, je jich 38, došel k názoru, že bych
to měl být já, kdo bude akcionáře za okres Liberec v dozorčí radě zastupovat. Pokud je to pro někoho
překvapením, tak se za to omlouvám, ale došel jsem k této úvaze z toho důvodu, že nás jako město
Liberec čeká řada velkých investic, a to zejména rekonstrukce Šaldova náměstí, inženýrské sítě,
Sokolská, to bylo dnes v materiálech, ta bude pokračovat Jabloneckou, dále hodně kolem vysoké školy
v kampusu. Dobře víte, jak to bylo s ulicí Dr. Milady Horákové, stížnosti na dlouhou dobu výstavby
jsem odnášel zejména já, ale byla to akce SVS, a. s., nechci tedy již dovolit, abych já dál do budoucna,
a když už tak oprávněně, prosím, odnášel stížnosti občanů na to, že třeba SVS, a. s., dlouho podniká
výstavbu a opravy sítí. Dalším z důvodů je, že bych rád osobně ohlídal některé budoucí investiční
akce, například vodojem, rád bych totiž, aby se SVS, a. s., v případě vodojemu v Ruprechticích více
angažovala, než tomu bylo doposud, dobře víte, že ta akce stojí, je nehnutá. SVS, a. s., má ve svých
stanovách napsáno, že není společností, která je investičně rozvojovou developerskou, pouze přejímá
majetek a provozuje, rád bych se tedy s ostatními akcionáři přímo v dozorčí radě bavil třeba o budoucí
možnosti změny tohoto zaměření a také o tom, že si myslím, že některé věci typu vodárna by měly být
součástí investičních záměrů SVS, a. s., protože třeba právě vodárna je posílení dodávky vody pro
stávající odběratele. Samozřejmě vodovody a kanalizace v nových rozvojových oblastech by stále
měly být, si myslím, věcí SVS, a. s., i o tomto jsem se bavil s akcionáři, to bych rád prosazoval.
Z těchto důvodů vás žádám, abyste mi dali důvěru, abych mohl jako primátor města liberecké
akcionáře zastupovat.

Mgr. Židek
Samozřejmě s první částí, aby byl pan primátor nominován na valnou hromadu, zcela souhlasím.
S druhou částí mám problém, protože ano, pro mě je to překvapením, vím o tom, že se to od pátku
děje, že zde dochází ke kontaktu se starosty obcí a diskuzi s nimi, že bychom to mohli změnit.
Vnímám to tak, že je to určité vyrovnání si účtů za ten článek, který ODS měla jako tiskovou zprávu
ke družstvům. Samozřejmě se asi očekává, že to budeme vnímat jako porušení dohod, nepsaných
dohod zdůrazňuji, kdy jsme všichni věděli, že máme právo na nominanta, tím nominantem by pan
Ing. Jiří Kittner. Ty důvody, které říká pan primátor, znějí velmi pěkně. Já se domnívám, že pan
Ing. Kittner odvedl a odvádí skvělou práci ve prospěch města a obcí v okrese, jsem přesvědčen o tom,
že má historicky velkou zkušenost v té společnosti a že je velmi důležitá i znalost prostředí společnosti
tak, aby nás tam dobře někdo hájil, aby tam jezdil včas, aby byl připraven a aby nějakým způsobem
reprezentoval a pomohl k tomu, abychom dosáhli cílů pro naše město, ale i v rámci okresu pro ostatní
obce v okolí. Tady si myslím, že je nezpochybnitelné, že to pan Ing. Kittner dělá dobře. Ano, není to
populární s ohledem na to, co je nějaká vlna veřejného mínění, já se dívám především na odbornou
znalost. Pokud bychom před 14 dny přišli k tomu, že je pro vás pro všechny to jméno
neakceptovatelné, čemuž tak při nominaci nebylo, myslím si, že by ODS ve svých řadách hledala
jméno jiné, protože pokud se nepletu, dle našich dohod tuto nominaci obsazovala ODS. To, jak bude
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nyní hlasování vypadat, asi něco ukáže. Já samozřejmě, jak jsem již řekl, nesouhlasím s tím druhým
bodem, a tak bych chtěl oddělené hlasování, první o nominaci osoby na valnou hromadu a druhé
o druhém bodu. Zároveň bych chtěl říct, že to vnímám jako jeden z mezníků, který tu nastává, ale
s ohledem na to, že v koalici, nejenom tady v radě, je mnoho velmi slušných a pracovitých lidí,
kterých si vážím, budu samozřejmě dál pracovat v koalici proto, abych nejen já, ale všichni moji
kolegové jsme město posouvali nějakým směrem, o kterém jsem přesvědčen, že jedna tato věc to
nemůže úplně nabourat. Trochu mě mrzí, že to byla věc, která koaličně byla domluvená na rozdíl od
těch družstev, u nichž ano, přiznávám, nešťastným způsobem, kdy došlo k nějakým nejasnostem, byla
zveřejněna naše zpráva za ODS Liberec, nicméně jsem přesvědčen o tom, že bych to udělal stejně,
i kdybychom o tom diskutovali, protože postoj ODS i můj osobní v této věci všichni znáte.

Ing. Zámečník
Mohu znovu opakovat, že mým záměrem je pracovat pro město a pro akcionáře. Myslím si, že
zastupování akcionářů primátorem města Liberec, ať to již je kdokoli, bylo dříve zvykem, rád bych se
k tomuto zvyku opět vrátil, protože je to prospěšné. Nyní přistoupíme k oddělenému hlasování,
budeme tedy hlasovat odděleně nejprve o části bere na vědomí.

Oddělené hlasování o bere na vědomí pozvánku na řádnou valnou hromadu SVS, a. s. –
pro – 11, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.

Ing. Zámečník
Nyní budeme hlasovat odděleně o části doporučuje.

Oddělené hlasování o doporučení delegovat Ing. Jaroslava Zámečníka – pro – 11, proti – 0,
zdržel se – 0, návrh byl přijat.

Ing. Zámečník
Nyní budeme hlasovat odděleně o části zrušuje.

Oddělené hlasování o zrušení usnesení č. 347/2020 – pro – 9, proti – 2, zdržel se – 0, návrh
byl přijat.

Ing. Zámečník
Nyní budeme hlasovat odděleně o části navrhuje.

Oddělené hlasování o návrhu do funkce člena dozorčí rady SVS, a. s., Ing. Jaroslava
Zámečníka – pro – 9, proti – 2, zdržel se – 0, návrh byl přijat.

Ing. Zámečník
Nyní budeme hlasovat odděleně o ukládací části.

Oddělené hlasování o uložení předložit materiál ZM ke schválení – pro – 9, proti – 1, zdržel
se – 1, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 493/2020

K bodu č. 57
Plnění usnesení rady města za měsíc duben 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.
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Průběh projednávání bodu:
K tomuto bodu nebyla diskuze.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 11, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 494/2020

K bodu č. 58
Hodnocení 4. ZM – 30. 04. 2020
Předkládá: Zámečník Jaroslav, Ing., CSc., primátor statutárního města Liberec
Průběh projednávání bodu:
K tomuto bodu nebyla diskuze.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 11, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 495/2020

K bodu č. 59
Organizační zajištění 5. ZM – 28. 5. 2020
Předkládá: Zámečník Jaroslav, Ing., CSc., primátor statutárního města Liberec
Průběh projednávání bodu:

Ing. Zámečník
Budeme hlasovat o návrhu usnesení, v němž došlo k vyškrtnutí bodu Majetkoprávní operace –
záměry prodeje pozemků – část 2C a naopak k doplnění Delegace zástupce obce na valnou hromadu
spol. SVS, a. s.

Hlasování o upraveném návrhu usnesení – pro – 10, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl
přijat.
Rada města přijala usnesení č. 496/2020

K bodu č. 59/1
Benchmarkingová iniciativa
Předkládá: Čech Martin, Ing., tajemník Magistrátu města Liberec
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Benchmarkingová iniciativa 2005 (BI 2005) je neformální sdružení obcí s cílem zvyšovat kvalitu
prostřednictvím benchmarkingového porovnávání a sdílení dobrých praxí. Je založena na dobrovolné
aktivní spolupráci měst a obcí, které společně v takzvaných minitýmech tvoří metodiku dat
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a ukazatelů pro vzájemné porovnávání v mnoha oblastech výkonu přenesené a samostatné působnosti,
jakož i personálních a provozních agend.
Průběh projednávání bodu:
K tomuto bodu nebyla diskuze.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 11, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 497/2020

K bodu č. 60
Různé
Předkládá: Zámečník Jaroslav, Ing., CSc., primátor statutárního města Liberec
Průběh projednávání bodu:
K tomuto bodu nebyla diskuze.
Primátor ukončil schůzi rady města v 13:27 hod.
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Přílohy:
– Program 11. řádné schůze RM
– Výpis přijatých usnesení

Liberec 21. 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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