Z ÁP I S
Z 12. SCHŮZE
RADY MĚSTA LIBEREC,
KONANÉ 2. 6. 2020 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 210

Ověřovatelé:

Ing. Zbyněk Karban
Mgr. Jiří Šolc

K bodu č. 1
Zahájení
Pan primátor zahájil 12. řádnou schůzi rady města v roce 2020 a konstatoval, že je přítomno
10 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.
Pozdější příchod ohlásil Lukáš Pohanka.
Návrh na zapisovatele a ověřovatele zápisu byl schválen poměrem: pro – 10, proti – 0, zdržel se – 0.
Pan primátor konstatoval, že nezaznamenal námitky k zápisu z 11. řádné schůze rady města v roce
2020.
Na program schůze byly na dodatečné zařazení navrženy body č.: 17/1, 20/1, 32/1, 35/1, 35/2.
V režimu na stůl byl předložen bod č.: 14/1 – Schválení výsledku zadávacího řízení na veřejnou
zakázku s názvem "Projektové řízení rekonstrukce Městského plaveckého bazénu v Liberci". Na
stažení z programu dnešní schůze byly předkladateli navrženy body č.: 16 – Návrh na podání výpovědi
z nájmu bytu ve vlastnictví SML – Vrchlického, Liberec 14 a 17/1 – Zápis nového místa
poskytovaného vzdělávání ZŠ Kaplického.
Navržený program byl schválen poměrem: pro – 10, proti – 0, zdržel se – 0

K bodu č. 2
Využití kladného hospodářského výsledku Botanické zahrady Liberec, p. o., za
rok 2019
Předkládá: Studnička Miloslav, RNDr., CSc., ředitel p. o. Botanická zahrada Liberec
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Na základě žádosti ředitele Botanické zahrady Liberec, příspěvkové organizace, je radě města
předkládán návrh na využití kladného hospodářského výsledku organizace za rok 2019. Částka
695 769,30 Kč bude rozdělena do rezervního fondu a fondu odměn příspěvkové organizace. Cílem je
zvyšování kvality služeb obecného hospodářského zájmu.
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Průběh projednávání bodu:

Ing. Zámečník
Jak se, RNDr. Studničko, daří Botanické zahradě Liberec?

RNDr. Miloslav Studnička, CSc., ředitel Botanické zahrady Liberce
V Botanické zahradě Liberec je vše v pořádku, 11. 6. 2020 bude vernisáž výstavy Tři dekády
úspěchů Botanické zahrady Liberec. Momentálně předvádíme opravdu to nejlepší, viktorie i další
exponáty jsou letos opravdu rekordní a skvostné rostliny jsou letos o měsíc dříve.

Ing. Zámečník
Z hospodářského výsledku 695 769,30 Kč navrhujete 139 169,30 Kč do rezervního fondu
a 556 600 Kč fondu odměn.

RNDr. Miloslav Studnička, CSc.
Ano, tak to je. V době, kdy jsme absolvovali těžké období a sotva držíme provoz, dát peníze lidem
vypadá absurdně, ale máme 125. výročí, které se již nevrátí, a musí se podotknout, že botanická
zahrada se dopracovala tam, kde dnes je, tedy k opravdu světovému věhlasu, nejenom díky moderním
dobře vymyšleným skleníkům, ale je tam důležitý i lidský tým. To musí být lidé kvalitní a vybičovaní
k vysokému výkonu tak, aby 8,5 tis. druhů dostalo denně kvalifikovanou péči a expozice nějak
vypadaly. Já tím, že mohu dát odměny jen tehdy, když se na ně ušetří tím, že někdo onemocněl, tak
tomu, kdo dělá dva úseky, dělá práci navíc, to zaplatíme jako odměnu, to dělám celá léta. Řekl jsem si
tedy, že při tomto výročí by byla dobrá příležitost dát ne jednu, ale několik menších dávek odměn.
Metaforicky to vyjadřuji tím, že stále leštíme na autě karoserii, lijeme do auta benzín, ale zapomeneme
na to, že se tam musí dát také olej, a tak motor začne zlobit a výkon již nikdy nebude takový, a to je
moje situace, pod jejímž vlivem jsem tuto žádost chtěl přednést.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 9, proti – 0, zdržel se – 1, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 499/2020

K bodu č. 3
MO Vratislavice nad Nisou – služebnosti
Předkládá: Pohanka Lukáš, starosta MO Vratislavice nad Nisou
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Služebnosti se zřizují na základě žádostí.
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. 500/2020
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K bodu č. 4
Žádost o udělení souhlasu s výmazem Podniku služeb města Liberec
z obchodního rejstříku
Předkládá: Jokl Zdeněk, Ing., vedoucí odboru ekonomiky
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Statutární město Liberec je zřizovatelem organizace Podnik služeb města Liberec, státní podnik
„v likvidaci“, IČO: 399 795, se sídlem v Liberci 6, Hodkovická 333/12, 460 06. Dne
21. 1. 2020 usnesením 25/2020 ve 2. RM byla schválena roční závěrka a schváleno zahájení prací na
ukončení likvidace podniku a výmazu z obchodního rejstříku. Likvidátor podniku pan Kamil Mejsnar
nyní předložil žádost o udělení souhlasu s výmazem podniku z Obchodního rejstříku.
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. 498/2020

K bodu č. 5
Majetkoprávní operace – výpůjčky pozemků
Předkládá: Schejbal Jaroslav, Ing., vedoucí odboru majetkové správy
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Celkem se jedná o 4 případy žádostí o výpůjčku pozemků 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. 501/2020

K bodu č. 6
Majetkoprávní operace – změna smlouvy o výpůjčce
Předkládá: Schejbal Jaroslav, Ing., vedoucí odboru majetkové správy
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Jedná se o projednání žádosti Sboru dobrovolných hasičů Horní Hanychov (dále jen SDH)
o aktualizaci smlouvy na výpůjčku pozemků, spočívající ve změně rozsahu výpůjčky, změně
parcelních čísel a výměr pozemků. Odbor MS aktualizaci smlouvy o výpůjčce doporučuje.
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. 502/2020
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K bodu č. 7
Majetkoprávní operace – služebnosti
Předkládá: Schejbal Jaroslav, Ing., vedoucí odboru majetkové správy
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. 503/2020

K bodu č. 8
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
(4 případy) a změna ceny v souvislosti s faktickým uložením inženýrské sítě (5 případů).
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. 504/2020

K bodu č. 9
Majetkoprávní operace – schválení pronájmu cizího pozemku – k. ú. Machnín
Předkládá: Schejbal Jaroslav, Ing., vedoucí odboru majetkové správy
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Manželé [osobní údaj odstraněn] žádají, prostřednictvím odboru správy veřejného majetku,
o legalizaci stavu uzavření nájemní smlouvy na části pozemků v jejich vlastnictví, které statutární
město Liberec historicky užívá jako otočku autobusů MHD. S pronájmem částí pozemků souhlasily
všechny odbory, odbor MS ho též doporučuje. Výměra částí pozemků byla geodeticky zaměřena.
Roční nájemné tak činí částku 8 015 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. 505/2020
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K bodu č. 10
Schválení výjimky ze směrnice č. 3RM Zadávání veřejných zakázek statutárním
městem Liberec, technická výpomoc při projektování MPB Liberec
Předkládá: Schejbal Jaroslav, Ing., vedoucí odboru majetkové správy
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Radě města je předložen materiál ke schválení výjimky ze směrnice 3RM za účelem technické
výpomoci při kontrole projektové dokumentace na akci s názvem "Rekonstrukce a stavební úpravy
Městského plaveckého bazénu v Liberci".
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. 506/2020

K bodu č. 11
Schválení výjimky ze směrnice č. 3RM – Divadlo F. X. Šaldy v Liberci – repase
historických dveří a oken
Předkládá: Schejbal Jaroslav, Ing., vedoucí odboru majetkové správy
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Radě města Liberec je předložen materiál ke schválení výjimky ze směrnice 3RM Zadávání
veřejných zakázek statutárním městem Liberec na renovaci vybraných historických dveří a oken na
Divadle F. X. Šaldy v Liberci. Na tuto akci je podaná žádost na Liberecký kraj o dotaci. S ohledem na
specifické požadavky zadavatele a dohlížejících orgánů státní správy oslovil odbor majetkové správy
ve spolupráci s divadlem 3 firmy, které mohou renovovat historické památky. Po výběru vhodné firmy
žádáme radu města o schválení výjimky ze směrnice k uzavření smluvního vztahu na provádění
renovačních prací.
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. 507/2020

K bodu č. 12
Schválení výjimky ze směrnice č. 3RM – ZŠ Na Výběžku – rozšíření zadání
a dopracování projektové dokumentace
Předkládá: Schejbal Jaroslav, Ing., vedoucí odboru majetkové správy
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Stručný obsah předkládaného materiálu:
Radě města Liberec je předložen materiál ke schválení výjimky ze směrnice 3RM Zadávání
veřejných zakázek statutárním městem Liberec na projektové práce spojené s úpravou a doplněním
projektové dokumentace k akci s původním názvem ZŠ Liberec, Na Výběžku optimalizace kapacit.
Odbor majetkové správy jako zadavatel původního projektu po dohodě s odborem strategického
rozvoje a dotací poptal u zhotovitele rozšíření projektové dokumentace a její dopracování, aby bylo
možné co nejlépe a v maximální výši využít dotační zdroje z IPRÚ. Jelikož byla původní smlouva
ukončena řádným předáním dokumentace v červnu 2019, žádáme nyní radu města o schválení
výjimky ze směrnice k uzavření smluvního vztahu na rozšíření a dopracování dokumentace.
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. 508/2020

K bodu č. 13
Schválení výsledku zadávacího řízení na modernizaci kuchyně ZŠ Husova –
stavba
Předkládá: Schejbal Jaroslav, Ing., vedoucí odboru majetkové správy
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Lhůta pro podání nabídek na veřejnou zakázku s názvem „ZŠ Husova – modernizace kuchyně –
stavba" byla stanovena do 6. 4. 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. 217/2020 ze dne 3. 3. 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. 509/2020

K bodu č. 14
Schválení výjimky ze směrnice č. 3RM – ZŠ Liberec, 5. května – Projektová
příprava na opravu fasády a střechy objektu 2. stupně
Předkládá: Schejbal Jaroslav, Ing., vedoucí odboru majetkové správy
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Radě města Liberec je předložen materiál ke schválení výjimky ze směrnice 3RM Zadávání
veřejných zakázek statutárním městem Liberec k vypracování projektové dokumentace na opravu
fasády a střechy objektu 2. stupně základní školy 5. května. Žádáme radu města o schválení výjimky
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ze směrnice k uzavření smluvního vztahu na vypracování projektové dokumentace s vybraným
zhotovitelem, dle důvodové zprávy.
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. 510/2020

K bodu č. 14/1
Schválení výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem "Projektové
řízení rekonstrukce Městského plaveckého bazénu v Liberci"
Předkládá: Schejbal Jaroslav, Ing., vedoucí odboru majetkové správy
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Lhůta pro podání nabídek na veřejnou zakázku zadávanou formou otevřeného nadlimitního
zadávacího řízení s názvem „Projektové řízení rekonstrukce Městského plaveckého bazénu v Liberci“
byla stanovena do 13. 4. 2020 do 10:00 hodin. Následně proběhlo hodnocení a posouzení nabídek
a komunikace zadavatele se zhotovitelem za účelem doložení požadovaných podkladů. Nyní je Radě
města Liberec, v souladu s jejím usnesením č. 155/2020 ze dne 18. 2. 2020, předkládán výsledek
zadávacího řízení ke schválení.
Průběh projednávání bodu:

Ing. Jaroslav Schejbal, vedoucí odboru majetkové správy
Omlouvám se, že je tento materiál předložen v režimu na stůl, ale komise zasedala teprve včera,
protože účastník, kterého jsme vyzývali na doplnění informací k veřejné zakázce, nám je podal minulý
týden. Včera na zasedání jsme rozhodli o výběru společnosti Varia, s. r. o., za cenu 8 933 200 Kč bez
DPH. To, jak probíhalo zasedání jednotlivých hodnoticích komisí, je přílohou materiálu.

Mgr. Židek
Jako účastník komise bych i za kolegy doplnil, že jsme šli do detailů, abychom zjistili to, co jsme
zjistit chtěli. Stanovisko je nakonec takové, jaké je, i když se nám cena zdálo výrazně nízká jako
u kanceláře na projekt bazénu, ale účastník zadávacího řízení to odůvodnil způsobem, který jsme
akceptovali, a proto jsme se rozhodli ho doporučit.

Ing. Zámečník
Z původně předpokládané ceny přes 20 mil. Kč bez DPH jsme se dostali na 9 mil. Kč bez DPH, na
jednu stranu jsem rádi za ušetřené prostředky, na druhou stranu doufáme, že společnost splní vše, co
bylo předmětem zadávacího řízení, na výbornou.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 10, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 511/2020
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K bodu č. 15
Jmenování ředitelky ZŠ, Liberec, ul. 5. května 64/49, 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, ul. 5. května 64/49, příspěvkové organizace a usnesení konkurzní komise jmenuje rada
města ředitelku Základní školy, Liberec, ul. 5. května 64/49, příspěvkové organizace.
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. 512/2020

K bodu č. 16 /STAŽENO
Návrh na podání výpovědi z nájmu bytu ve vlastnictví SML – Vrchlického,
Liberec 14
Předkládá: Kalous Pavel, Mgr., vedoucí odboru školství a sociálních věcí
Stručný obsah předkládaného materiálu:
V souladu s ust. § 2291 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, je předkládán radě města návrh
na ukončení nájemního vztahu výpovědí bez výpovědní doby s uživatelkou městského bytu, která
nezaplatila nájemné a náklady za služby za dobu tří měsíců.
Průběh projednávání bodu:
K tomuto bodu nebyla diskuze.

Tento bod byl stažen z programu schůze rady města.

K bodu č. 17
Pracovní pozice na odboru školství a sociálních věcí
Předkládá: Kalous Pavel, Mgr., vedoucí odboru školství a sociálních věcí
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Na základě přidělené dotace statutárnímu městu Liberec ve výši 73 085 469,02 Kč na projekt
"Férové školy v Liberci II" reg. č. CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_075/0016358, předkládáme žádost o zrušení
stávající pracovní pozice na odboru SK a zřízení dvou nových pozic, a to od 1. 7. 2020 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. 513/2020
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K bodu č. 17/1 /STAŽENO
Zápis nového místa poskytovaného vzdělávání ZŠ Kaplického
Předkládá: Kalous Pavel, Mgr., vedoucí odboru školství a sociálních věcí
Stručný obsah předkládaného materiálu:
V souladu s usnesením rady města č. 1285/2018 ze dne 4. 12. 2018 žádá ředitel školy radu města
o souhlas se zápisem nového místa poskytovaného vzdělávání do rejstříku škol a školských zařízení,
a to v objektu TUL na adrese Studentská 1324, blok E, Liberec I – Staré Město. Jedná se o náhradní
prostory pro výuku waldorfského vzdělávání, a to do doby, kdy budou připraveny prostory v objektu
TUL na ulici Mařanova 650, jejichž užívání bylo schváleno usn. rady města č. 632/2019 z 18. 6. 2019.
Náhradní prostory budou smluvně poskytnuty v období 1. 9. 2020 – 31. 1. 2021. Nájemné po dobu
smluvního vztahu bude hrazeno SML.
Průběh projednávání bodu:
K tomuto bodu nebyla diskuze.

Tento bod byl stažen z programu schůze rady města.

K bodu č. 18
Organizační struktura a Plán přípravy projektu SUMP
Předkládá: Maturová Michaela, Ing., vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Plán přípravy projektu "Plán udržitelné městské mobility Liberec – Jablonec nad Nisou
2021–2030 (SUMP)" představuje všechny podstatné informace o jednotlivých fázích projektu včetně
organizační struktury, jejíž složky budou v souladu s Plánem přípravy vykonávat jednotlivé projektové
aktivity.
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. 514/2020

K bodu č. 19
Schválení dodatku č. 3 k SoD na stavbu MŠ Motýlek
Předkládá: Maturová Michaela, Ing., vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací
Stručný obsah předkládaného materiálu:
V rámci průběhu plnění SoD na provedení stavebních prací projektu IPRÚ „Navýšení kapacit
MŠ Motýlek“ spolufinancovaného z Integrovaného regionálního operačního programu došlo
k dodatečným stavebním pracím. SoD byla uzavřena se společností Čekro CZ, s. r. o., ve výši
10.419.235,17 Kč bez DPH (12.607.274,56 Kč včetně DPH). Dodatek č. 3 zohledňuje změnový list
č. 3 a nemá vliv na celkovou cenu díla.
9

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. 515/2020

K bodu č. 20
Podání žádosti o podporu projektu "Mateřská škola Ostašov – retenční nádrž"
Předkládá: Maturová Michaela, Ing., vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Schválení podání žádosti o podporu projektu „Mateřská škola Ostašov – retenční nádrž“ v rámci
Operačního programu Životního prostředí 2014–2020 do 144. výzvy Ministerstva životního prostředí.
Hlavním cílem projektu je vybudování retenční nádrže a tím zlepšení efektivního nakládání
s dešťovými vodami.
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. 516/2020

K bodu č. 20/1
Vypořádání námitek k ZŘ na služby v rámci projektu "Plán udržitelné městské
mobility Liberec–Jablonec nad Nisou 2021–2030"
Předkládá: Maturová Michaela, Ing., vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Rada města schválila usnesením č. 166/2020 výsledek zadávacího řízení na služby zadávaného
formou zjednodušeného podlimitního řízení na zpracování Plánu udržitelné městské mobility,
koncepčního dokumentu na roky 2021–2030. Proti tomuto výsledku byly podány námitky.
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. 517/2020
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K bodu č. 21
Výjimka ze stavební uzávěry – Polyfunkční dům Letka
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 „Polyfunkční objekt“ v Liberci XI – Růžodol I na pozemcích
parc. č. 566/1 a 567 v katastrálním území Růžodol I. Žadatelem je spol. FILAPA,
s. r. o., IČ 005 54 197, Jeronýmova č. p. 62/24, Liberec VII-Horní Růžodol, 460 07 Liberec 7, kterou
zastupuje Ing. arch. Vojtěch Pánek, IČ 868 43 788, Jivina č. p. 44, 463 44 Vlastibořice.
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. 518/2020

K bodu č. 22
Dohoda o ukončení smlouvy o dílo č.49/2006 správa digitální mapy města Liberec
Předkládá: Kolomazník Petr, Ing., vedoucí odboru územního plánování
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Žádost o schválení dohody o ukončení smlouvy o dílo č. 49/2006 správa digitální mapy města
Liberce uzavřené mezi statutárním městem Liberec, správci sítí, Technickými službami města Liberce,
a. s. a Libereckou IS, a. s. Na základě rozvoje e-Governmentu v Libereckém kraji, projektu digitální
technické mapy digitální mapy veřejné správy Libereckého kraje, byly stávající smluvní vztahy
nahrazeny smluvními vztahy plynoucími z řídících dokumentů a smluvních vztahů v rámci tohoto
projektu.
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. 519/2020

K bodu č. 23
Dohoda o ukončení smlouvy o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě
digitálních mapových podkladů města Liberec
Předkládá: Kolomazník Petr, Ing., vedoucí odboru územního plánování
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Žádost o schválení DOHODY O UKONČENÍ SMLOUVY (Č. UK 7110/04/0019)
O SPOLUPRÁCI PŘI TVORBĚ, AKTUALIZACI A SPRÁVĚ DIGITÁLNÍCH MAPOVÝCH
PODKLADŮ MĚSTA LIBEREC uzavřené mezi statutárním městem Liberec a správci sítí. Na
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základě rozvoje e-Governmentu v Libereckém kraji projektu digitální technické mapy digitální mapy
veřejné správy Libereckého kraje, byly stávající smluvní vztahy nahrazeny smluvními vztahy
plynoucími z řídících dokumentů a smluvních vztahů v rámci tohoto projektu.
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. 520/2020

K bodu č. 24
Záměr zřízení Programu adopce zeleně
Předkládá: Sládková Lucie, Ing., vedoucí odboru ekologie a veřejného prostoru
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Předmětem materiálu je záměr zřízení Programu adopce ploch veřejné zeleně ve městě Liberci, kdy
by následnou údržbu adoptovaných pozemků prováděli sami žadatelé, či finančními prostředky
přispívali na rozvoj ploch zeleně.
Průběh projednávání bodu:

Mgr. Šolc
Tento a následující bod jsou konkrétními výstupy námi zřízené pracovní skupiny Rada pro klima.
Ti lidé se poctivě scházejí, při koronaviru se domlouvali prostřednictvím e-mailu a je třeba, aby se
věci, které se tam domluví, přenášely do rady města. Tento první bod považuji za dobrý, můžeme ho
bez problému odhlasovat. Je to „marketingový remake“ našich výpůjček, jejich praxe již běží 20 let,
když někdo má pocit, že se chce starat o kus obecního pozemku, a našim odborům to dává smysl, do
výpůjčky jim to dají a lidé se starají. Je ale asi pochopitelné, že je třeba tomu dát nový marketingový
oděv, aby to bylo pro lidi atraktivnější. Stejnou praxi dělají např. v Brně a umí to dobře prodat, to
bychom asi také uměli dělat. Navíc je tam jedna novinka, kterou jsme do teď nedělali, a to je to, že by
město mělo transparentní účet, na který by lidé mohli posílat své finanční prostředky, např. mohou
„adoptovat“ konkrétní strom. Poznamenám, že s tím následně bude spojeno například to, že bude třeba
TSML, p. o., říkat, kde sekat trávu mohou a kde již ne, protože daný úsek má někdo „adoptovaný“.

Ing. Čech
Mám jednu připomínku, v celém materiálu je třeba nahradit slovo „komise“ souslovím „pracovní
skupina“, protože Rada pro klima je pracovní skupinou, nikoli komisí. Je to třeba opravit v tomto
materiálu i v následujícím.

Ing. Zámečník
Budeme tedy hlasovat u upraveném návrhu usnesení, v němž slovo „komise“ nahradíme souslovím
„pracovní skupina Rada pro klima“.

Hlasování o upraveném návrhu usnesení – pro – 11, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl
přijat.
Rada města přijala usnesení č. 521/2020
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K bodu č. 25
Záměr zřízení nové pracovní pozice energetického manažera – podnět pracovní
skupiny Rada pro klima
Předkládá: Sládková Lucie, Ing., vedoucí odboru ekologie a veřejného prostoru
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Předmětem materiálu je záměr zřízení nové pracovní pozice energetického manažera v rámci
organizační struktury magistrátu; a to na základě podnětu pracovní skupiny Rada pro klima.
Průběh projednávání bodu:

Mgr. Šolc
Nejvíce dává logiku to, aby tato nová pracovní pozice byla na odboru majetkové správy, protože
tam pečují o energeticky nejnáročnější provozy a tam se také plánují a realizují EPC projekty, které
vyžadují velký dohled. Jiná věc je, to je nutné vykomunikovat s tajemníkem, zda je vhodnější, aby to
byla pozice na plný úvazek, na dohodu nebo externista.

Ing. Zámečník
Budeme tedy hlasovat u upraveném návrhu usnesení, v němž slovo „komise“ nahradíme souslovím
„pracovní skupina Rada pro klima“.

Hlasování o upraveném návrhu usnesení – pro – 10, proti – 0, zdržel se – 1, návrh byl
přijat.
Rada města přijala usnesení č. 522/2020

K bodu č. 26
Částečné prominutí nájemného za umístění kontejnerů na textil
Předkládá: Sládková Lucie, Ing., vedoucí odboru ekologie a veřejného prostoru
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Žádost společnosti DIMATEX CS, spol. s r.o. o částečné prominutí nájemného za umístění
kontejnerů na textil v době pandemie SARC-CoV-2.
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. 523/2020

K bodu č. 27
Vyhodnocení zimní údržby komunikací ve městě Liberci za období 2019/2020
Předkládá: Hýbner Lukáš, Mgr., vedoucí odboru správy veřejného majetku
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Stručný obsah předkládaného materiálu:
Předmětem tohoto materiálu je vyhodnocení zimní údržby na komunikacích v Liberci včetně
statistických dat za zimní období 2019/2020.
Průběh projednávání bodu:

Mgr. Lukáš Hýbner, vedoucí odboru správy veřejného majetku
Oproti zimě 2018/2019 máme za zimní údržbu komunikací v Liberci nižší částku o necelých
18 mil. Kč.

Mgr. Šolc
Doplním, i když byla mírnější zima, už samotná alokace kapacit něco stojí, tzn., že na začátku
října, nevíme, jaká bude zima, a tak společnost TSML je připravena, pak buď bude zima, nebo nebude.
Když bude, tak se jezdí, sype a stojí to peníze, když zima není, musíme „platit pohotovost“, dodělávají
se věci, které se během léta nestihly, a ve finále vždy nějaká zima přijde. Bohužel ekonomické zázraky
nejsou možné, nemůžeme si kupovat službu jen tehdy, když by sníh byl, v té chvíli by totiž tato služba
byla podstatně dražší, protože i ten někdo jiný by náklady na alokaci zdrojů musel zaplatit.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 11, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 524/2020

K bodu č. 28
Smlouva o zřízení věcného břemene – "Residenční výstavba Liberec Františkov,
Švermova/Tovární"
Předkládá: Hýbner Lukáš, Mgr., vedoucí odboru správy veřejného majetku
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Předkládaný materiál souvisí s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene. Potřeba uzavření
smlouvy je vyvolána ze strany statutárního města Liberec (jako oprávněný) z důvodu realizace
stavební akce „Residenční výstavba Liberec Františkov, Švermova/Tovární".
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. 525/2020

K bodu č. 29
Záměr zveřejnění pronájmu pozemků p. č. 1985, 1986, 1987, k. ú. Vesec u Liberce
a p. č. 1147/1,1148/2,1154/3, k. ú. Dlouhý Most
Předkládá: Hýbner Lukáš, Mgr., vedoucí odboru správy veřejného majetku
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Stručný obsah předkládaného materiálu:
Předmětem materiálu je zveřejnění záměru pronájmu pozemků p. č. 1985, 1986, 1987, k. ú. Vesec
u Liberce, a pozemků p. č. 1147/1, 1148/2, 1154/3, k. ú. Dlouhý Most, v Rekreačním a sportovním
areálu Vesec za účelem provozování motokrosové trati.
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. 526/2020

K bodu č. 30
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti a nájmu
pozemků s Lesy České republiky, s. p.
Předkládá: Hýbner Lukáš, Mgr., vedoucí odboru správy veřejného majetku
Stručný obsah předkládaného materiálu:
V souvislosti s likvidací nadzemního vedení společnosti ČEZ Distribuce, a. s. V ulici Českolipské
je zde nutno provést i úpravu veřejného osvětlení. Jelikož trasa je vedena cca 25 m v komunikaci,
patřící Lesům České republiky, s. p., je nutné dořešit smluvní vztah a majetkoprávní vypořádání
s vlastníkem pozemku, Lesy České republiky, s. p., aby mohl být projekt dokončen. Je připravena
k podpisu smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a nájmu pozemků.
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. 527/2020

K bodu č. 31
Založení příspěvkové organizace Technické služby – aktualizace zřizovací listiny
Předkládá: Šolc Jiří, Mgr., náměstek primátora pro technickou správu města a informační technologie
Stručný obsah předkládaného materiálu:
V návaznosti na usnesení Zastupitelstva města Liberec č. 301/2019, kterým byla schválena
transformace společnosti Technické služby města Liberce, a. s. na příspěvkovou organizaci
a v souvislosti se schválením projektu přeměny z TSML, a. s. na TSML, p. o. a v návaznosti na
schválenou smlouvu o převodu činností usnesením Zastupitelstva města Liberec č. 74/2020, je
předkládána ke schválení aktualizovaná zřizovací listina společnosti Technické služby města Liberec,
p. o.
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Průběh projednávání bodu:

Mgr. Židek
Je to tak, že ve zřizovací listině je veřejné osvětlení zapsané, ale neznamená to, že společnost
TSML, p. o., to musí dělat, je to tedy jen připravené na to, kdyby to dělala, protože ještě nevíme, kdo
to bude dělat, zda dopravní podnik nebo právě TSML, p. o.?

RNDr. Hron
Je to ve zřizovací listině, žádné podmínky tam nejsou.

Mgr. Šolc
Otázka spíše směřuje na to, co by se stalo, kdyby ve zřizovací listině bylo něco, co by se nedělalo,
to samozřejmě možné je. Záležitost veřejného osvětlení budeme muset ve velmi krátké době
rozlousknout, smlouva s Eltodo osvětlení, s. r. o., končí příští rok, takže subjekt, který ho bude nově
vykonávat, se na to musí koncem tohoto roku připravit. Máme předloženy kalkulace, dáme je na
poradu vedení a rozhodneme to.

RNDr. Hron
Je to spojeno s transformací společnosti TSML, je to základní předmět, chceme se dostat přes
in-house, jestliže TSML, p. o. nedáme veřejné osvětlení, tak se k té debatě budeme opět vracet?
Nechápu, proč by společnost TSML, p. o., neměla mít veřejné osvětlení, dříve ho tam měla, proč se tu
najednou otevírá debata, proč by ho mít neměla? Zastupitelstvo města o tom již jednou rozhodlo, proč
se to opět otvírá?

Mgr. Židek
Jde o to, že dopravní podnik by to byl také schopen dělat a pro nás je důležité, aby to někdo dělal
za lepší cenu, ta je pro nás důležitá. Je mi jedno, kde osvětlení bude, ale chci, aby to bylo tam, kde to
bude efektivní. Zajímaly by mě ještě dvě věci. Zaprvé bych chtěl vědět, zda jsou vedeny proti nám
nebo my vedeme proti někomu soudní spory, co se týká společnosti TSML, protože ty přejdou na
město. Zajímá mě tedy, kolik jich je, s kým jsou a o čem jsou. Zadruhé bych chtěl informaci o tom,
kolik bylo přesoutěžených výběrových řízení a na kolik nás přesoutěžení vyšlo.

Ing. Zámečník
Prosím tedy, náměstka Mgr. Šolce, aby zajistil odpovědi. V materiálu dojde k úpravě přílohy
č. 1, čl. X, bod 3, bude uvedeno: „Tato zřizovací listina nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2020 a byla
aktualizována usnesením zastupitelstva města č. …/2020 ze dne 25. 6. 2020.“ Hlasujeme tedy
o návrhu usnesení materiálu, v němž došlo k úpravě přílohy č. 1.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 10, proti – 0, zdržel se – 1, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 528/2020

K bodu č. 32
Schválení vyhrazených stání pro invalidy
Předkládá: Hýbner Lukáš, Mgr., vedoucí odboru správy veřejného majetku
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Předmětem tohoto materiálu je schválení vyhrazeného parkovacího místa pro držitele průkazu
ZTP a ZTP/P p. [osobní údaj odstraněn] a p. [osobní údaj odstraněn]. Žádosti splňují podmínky
interního předpisu města Liberce ve věci zřizovaných vyhrazených parkovacích míst pro osoby ZTP.
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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. 529/2020

K bodu č. 32/1
Předání jmění TSML, a. s., jedinému akcionáři SML
Předkládá: Hýbner Lukáš, Mgr., vedoucí odboru správy veřejného majetku
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Předmětem tohoto materiálu je na základě úkolu z 11. schůze rady města konané dne
19. 5. 2020 pověření předsedy představenstva TSML, a. s. a současně ředitele TSML, p. o. Ing. Petera
Kračuna k převzetí jmění po zanikající společnosti TSML, a. s. za statutární město Liberec (dále jen
SML).
Průběh projednávání bodu:
K tomuto bodu nebyla diskuze.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 9, proti – 0, zdržel se – 1, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 530/2020

K bodu č. 33
Schválení výjimky ze směrnice rady č. 3RM Zadávání veřejných zakázek SML na
kulturní akci "LÉTO NA NÁMĚSTÍ 2020" a uzavření smlouvy o spolupráci se
společností ELSET, s. r. o.
Předkládá: Žáčková Markéta, Mgr. Bc., vedoucí odboru cestovního ruchu, kultury a sportu
Stručný obsah předkládaného materiálu:
V době letních prázdnin se na náměstí Dr. E. Beneše koná akce "LÉTO NA NÁMĚSTÍ 2020", tato
akce je dlouhodobě systematicky zkvalitňována a v loňském roce měla pozitivní ohlas u veřejnosti,
z tohoto důvodu odbor cestovního ruchu, kultury a sportu žádá o schválení výjimky a uzavření
smlouvy o spolupráci se zhotovitelem.
Průběh projednávání bodu:

Ing. Zámečník
V tomto materiálu doplníme do části schvaluje maximální částku, část schvaluje tedy bude
znít: „schvaluje uzavření smlouvy o spolupráci se společností ELSET, s. r. o., IČ: 254 217 27,
Masarykova 455/34, 460 01 Liberec na spoluorganizování akce "Léto na náměstí 2020" do maximální
výše 600 000 Kč včetně DPH, dle přílohy č. 1.“ Nyní hlasujeme o upraveném návrhu usnesení,
v němž došlo k úpravě části schvaluje.

Hlasování o upraveném návrhu usnesení – pro – 11, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl
přijat.
Rada města přijala usnesení č. 531/2020
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K bodu č. 34
Uzavření dodatku smlouvy o dílo se společností Elset, s. r. o., na pořádání akce
Liberecký jarmark 2020
Předkládá: Žáčková Markéta, Mgr. Bc., vedoucí odboru cestovního ruchu, kultury a sportu
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Přesun realizace tradiční akce Liberecký jarmark z původního termínu od soboty
13. 6. 2020 do neděle 14. 6. 2020 na náhradní termín od soboty 15. 8. 2020 do neděle
16. 8. 2020. Důvodem posunu termínu jsou mimořádná opatření Vlády ČR (COVID-19).
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. 532/2020

K bodu č. 35
Poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec na organizaci
a administraci soutěže Stavba roku 2020
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 ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r. o., sídlo: U Jezu 525/4, Liberec IV – Perštýn,
460 01 Liberec, IČ: 48267210 o poskytnutí dotace na organizaci a administraci Soutěže Karla
Hubáčka – Stavba roku Libereckého kraje 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. 533/2020

K bodu č. 35/1
Schválení realizace přeložky optické sítě Gagarinova
Předkládá: Vavřina Zbyněk, Ing., vedoucí odboru vnitřních věcí
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Předkládaný materiál popisuje realizaci přeložky metropolitní optické sítě Liberec v ulici
Gagarinova na základě požadavku statutárního města Liberec. Přeložka telekomunikačního vedení
byla navržena na základě konzultací s majiteli pozemků a správci inženýrských sítí v předmětné
oblasti. Tento materiál je současně žádostí o schválení výjimky ze směrnice rady města č. 3RM –
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Zadávání veřejných zakázek – kap. 7, čl. 7.12 (Všeobecná výjimka pro radu města) s účinností
od 1. 1. 2020.
Průběh projednávání bodu:

Mgr. Šolc
Jedná se o nápravu stavu. V rámci úsporných opatření jsme hovořili o tom, že některé naše věci
převezme Liberecká IS, a. s., ze svého rozpočtu tak, abychom my mohli trochu pomoci našemu
rozpočtu.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 11, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 534/2020

K bodu č. 35/2
Rozšíření stávajícího GIS Marushka o nástroj WebPasport a vytvoření datového
modelu pro nový pasport zeleně
Předkládá: Vavřina Zbyněk, Ing., vedoucí odboru vnitřních věcí
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Předkládaný materiál řeší požadavek statutárního města Liberec na rozšíření GIS Marushka
o nástroj WebPasport a o datový model pro nový pasport zeleně pro potřeby odboru ekologie
a veřejného prostoru. Tento materiál je současně žádostí o schválení výjimky ze směrnice rady města
č. 3RM – Zadávání veřejných zakázek, kap. 7, článek 7.12 (Všeobecná výjimka pro radu města)
s účinností od 1. 1. 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. 535/2020

K bodu č. 36
Různé
Předkládá: Zámečník Jaroslav, Ing., CSc., primátor statutárního města Liberec
Průběh projednávání bodu:
K tomuto bodu nebyla diskuze.
Primátor ukončil schůzi rady města v 11:09 hod.
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Přílohy:
– Program 12. řádné schůze RM
– Výpis přijatých usnesení

Liberec 5. června 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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