Z ÁP I S
Z 14. SCHŮZE
RADY MĚSTA LIBEREC,
KONANÉ 16. 6. 2020 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 210

Ověřovatelé:

Ing. Radka Loučková Kotasová
Mgr. Jiří Šolc

K bodu č. 1
Zahájení
Pan primátor zahájil 14. řádnou schůzi rady města v roce 2020 a konstatoval, že je přítomno
8 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 Mgr. Jiřího Šolce. Ze schůze se omluvil Ing. Zbyněk Karban. Dřívější odchod v 15:30 ohlásila Petra
Břeňová. Pozdější příchod ohlásili Lukáš Pohanka a Marek Vávra.
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 12. a 13. řádné schůze rady města
v roce 2020.
Na program schůze byly na dodatečné zařazení navrženy body č.: 41/1, 69/1–69/3, 73/1, 81/1
a 87/1. V režimu na stůl byl předložen bod č.: 14/1 – Schválení technické podpory a maintenance
software FISO. Na stažení z programu dnešní schůze byly předkladateli navrženy body č.: 44 –
Vyloučení účastníka ZŘ na dodávku vnitřního vybavení k projektu MŠ Pastelka, 59 – Plánovací
smlouva – Výstavba 5 RD, Horní Hanychov a 37 – Sleva 30 % z ceny nájmu za duben až červen 2020
nájemcům nebytových prostor ve vlastnictví SML.
Navržený program byl schválen poměrem: pro – 8, proti – 0, zdržel se – 0

K bodu č. 2
MO Vratislavice nad Nisou – prodej p. p. č. 635_5, 635_6, 635_7 a 635_8
Předkládá: Pohanka Lukáš, starosta MO Vratislavice nad Nisou
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Na základě žádosti předkládáme prodej p. p. č. 635/5, 635/6, 635/7 a 635/8, při ul. Krajová,
v k. ú. Vratislavice n. N.
Průběh projednávání bodu:
K tomuto bodu nebyla diskuze.
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Hlasování o návrhu usnesení – pro – 8, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 541/2020

K bodu č. 3
MO Vratislavice nad Nisou – směna p. p. č. 1421 a 1408 (SML) za p. p. č. 1409_4,
1407_2, 1407_3, 1407_4, 1407_5 a 1431_4
Předkládá: Pohanka Lukáš, starosta MO Vratislavice nad Nisou
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Za účelem narovnání majetkoprávních vztahů předkládáme směnu p. p. č. 1421 a 1408 (SML) za
p. p. č. 1409/4, 1407/2, 1407/3, 1407/4, 1407/5 a 1431/4 (TJ Jiskra) v k. ú. Vratislavice n. N.
Průběh projednávání bodu:
K tomuto bodu nebyla diskuze.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 8, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 542/2020

K bodu č. 4
Závěrečný účet statutárního města Liberec za rok 2019 a účetní závěrka
statutárního města Liberec za rok 2019
Předkládá: Hrbková Hana, Ing., vedoucí oddělení poplatků a pohledávek, pověřena zastupováním
vedoucího odboru ekonomiky
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Závěrečný účet podrobně popisuje hospodaření statutárního města Liberec (dále jen „města“)
v roce 2019. Zachycuje veškeré příjmy a výdaje města v členění dle rozpočtové skladby, čerpání
a splácení úvěrů, hospodaření fondů města a všechny další související finanční transakce, které se
v daném roce uskutečnily. V rozvaze je zachycen dopad majetkových operací. Materiál obsahuje
rovněž základní informace o hospodaření zřízených příspěvkových organizací a založených
obchodních společností. Součástí závěrečného účtu je zpráva auditora o výsledku přezkoumání
hospodaření.
Průběh projednávání bodu:
K tomuto bodu nebyla diskuze.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 8, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 543/2020
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K bodu č. 5
Návrh rozpočtového opatření č. 6A) zařazení dotací do rozpočtu SML v roce
2020 v kompetenci rady města
Předkládá: Hrbková Hana, Ing., vedoucí oddělení poplatků a pohledávek, pověřena zastupováním
vedoucího odboru ekonomiky
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Tímto rozpočtovým opatřením se navyšují celkové příjmy a výdaje města o 42 297 466 Kč. Jedná
se o přijaté dotace z MPSV – OP Zaměstnanost – Asistent prevence kriminality ve výši
970 136 Kč, OP Zaměstnanost – Kontaktní sociální práce Liberec 2018 – 2020 ve výši
1 116 962 Kč, dotace z MMR – Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ 5. května – II. stupeň ve výši
8 333 425 Kč, dotace z MZe – Zmírnění dopadů kůrovcové kalamity ve výši 271 684 Kč, dotace
z MŽP – Stavební úpravy pro energetické úspory ZŠ 5. května I. a II. stupeň ve výši
16 559 262 Kč, Snížení energetické náročnosti ZŠ Nám. Míru 5.1a a 5.1b ve výši
12 759 754 Kč, dotace z KÚLK – Podpora nadregionálních služeb pro ZOO Liberec ve výši
1 350 000 Kč, Ochrana a prevence COVOD 19 pro DPMLJ ve výši 924 243 Kč a další.
Průběh projednávání bodu:
K tomuto bodu nebyla diskuze.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 8, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 544/2020

K bodu č. 6
Návrh rozpočtového opatření č. 6B)
2020 v kompetenci zastupitelstva města

změny

rozpočtu

SML

na

rok

Předkládá: Hrbková Hana, Ing., vedoucí oddělení poplatků a pohledávek, pověřena zastupováním
vedoucího odboru ekonomiky
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Odbor ekonomiky předkládá návrh rozpočtového opatření, jehož hlavním předmětem je vypořádání
závěrečného účtu SML za rok 2019 a promítnutí úspor II v důsledku koronavirových opatření.
Průběh projednávání bodu:

Mgr. Šolc
U projektu ulice U Opatrovny vznikl nový požadavek od kanceláře architektury města na změnu
projektové dokumentace, tato změna nám byla doručena minulý týden. Rozdíl v projektových
částkách je 1,7 mil. Kč, nicméně včera jsme provedli úpravy v rozpočtu a ve výsledku poprosíme
o navýšení rozpočtu odboru správy veřejného majetku pouze o 500 tis. Kč. Vedoucím tohoto odboru
je sice Mgr. Lukáš Hýbner, ale požadavek vznikl od Ing. arch. Ing. Jiřího Janďourka, vedoucího
odboru kancelář architektury města.

Ing. Čech
Připojím se s dalším pozměňovacím návrhem. Na personálním oddělení je potřeba přesunout
částku 828 tis. Kč z položky platy a odvody na položku péče o zaměstnance.

Ing. Zámečník
Budeme hlasovat o původním návrhu usnesení a do materiálu zastupitelstva města, budou
zapracovány zmíněné dva pozměňovací návrhy.
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Hlasování o návrhu usnesení – pro – 9, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 545/2020

K bodu č. 7
Schválení účetních závěrek za rok 2019 – příspěvkové organizace zřízené
statutárním městem Liberec – mateřské školy
Předkládá: Hrbková Hana, Ing., vedoucí oddělení poplatků a pohledávek, pověřena zastupováním
vedoucího odboru ekonomiky
Stručný obsah předkládaného materiálu:
V souladu s vyhláškou ministerstva financí č. 220/2013 Sb. o požadavcích na schvalování účetních
závěrek některých vybraných účetních jednotek (dále jen "vyhláška") a na základě „Metodiky pro
schvalování řádných účetních závěrek PO“, schválené usnesením rady města č. 159/2015 ze dne
3. 3. 2015, předkládá odbor ekonomiky radě města účetní závěrky školských příspěvkových
organizací – mateřských škol za rok 2019.
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. 546/2020

K bodu č. 8
Schválení účetních závěrek za rok 2019 – příspěvkové organizace zřízené
statutárním městem Liberec – kulturní, zdravotní, sociální a Městské lesy Liberec
Předkládá: Hrbková Hana, Ing., vedoucí oddělení poplatků a pohledávek, pověřena zastupováním
vedoucího odboru ekonomiky
Stručný obsah předkládaného materiálu:
V souladu s vyhláškou ministerstva financí č. 220/2013 Sb. o požadavcích na schvalování účetních
závěrek některých vybraných účetních jednotek (dále jen "vyhláška") a na základě „Metodiky pro
schvalování řádných účetních závěrek PO“ schválené usnesením rady města č. 159/2015 ze dne
3. 3. 2015 předkládá odbor ekonomiky radě města účetní závěrky 7 příspěvkových organizací za rok
2019 – Botanické zahrady Liberec, Zoologické zahrady Liberec, Divadla F. X. Šaldy Liberec,
Naivního divadla Liberec, Centra zdravotní a sociální péče Liberec, Komunitního střediska
KONTAKT Liberec a Městských lesů Liberec.
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. 547/2020
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K bodu č. 9
Schválení účetních závěrek za rok 2019 – příspěvkové organizace zřízené
statutárním městem Liberec – základní školy a DDM Větrník
Předkládá: Hrbková Hana, Ing., vedoucí oddělení poplatků a pohledávek, pověřena zastupováním
vedoucího odboru ekonomiky
Stručný obsah předkládaného materiálu:
V souladu s vyhláškou Ministerstva financí č. 220/2013 Sb. o požadavcích na schvalování účetních
závěrek některých vybraných účetních jednotek (dále jen "vyhláška") a na základě „Metodiky pro
schvalování řádných účetních závěrek PO“ schválené usnesením rady města č. 159/2015 ze dne
3. 3. 2015 předkládá odbor ekonomiky radě města účetní závěrky dvaceti dvou školských
příspěvkových organizací – základních škol a Domu dětí a mládeže Větrník, Liberec (příspěvková
organizace školského typu) za rok 2019.
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. 548/2020

K bodu č. 10 /STAŽENO
Schvalování návrhu rozpočtu příspěvkové organizace Technické služby města
Liberec na rok 2020
Předkládá: Hrbková Hana, Ing., vedoucí oddělení poplatků a pohledávek, pověřena zastupováním
vedoucího odboru ekonomiky
Stručný obsah předkládaného materiálu:
V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů, odbor ekonomiky předkládá radě města ke schválení návrh rozpočtu příspěvkové
organizace Technické služby města Liberec na rok 2020.
Průběh projednávání bodu:

Ing. Zámečník
Při sestavování rozpočtu příspěvkové organizace se řediteli dává limit osobních nákladů, který je
vždy závazný. U příspěvkových organizací vždy jako první věnuji pozornost počtu pracovníků na
minulý a stávající rok, tarifům a dále průměrnému platu. Z těchto údajů vycházím, a tak vím, jak se
ředitel pro další rok rozhodl ohledně úpravy tarifů a počtu pracovníků, s nimiž bude zajišťovat služby
pro svého zřizovatele. Z toho vyjde, zda bude nějaký nárůst nebo jiný pohyb. Ovšem z tabulek
v návrhu rozpočtu v části č. 4 Pracovníci a mzdy, fondy 2020 jsem nemohl nic moc vyčíst. Uvedenou
průměrnou měsíční mzdu 34 580 Kč ze mzdových nákladů jsem si nemohl srovnat s minulým rokem.
Lze odhadnout, jak to vypadá s průměrným platem za rok 2018?

Petr Syrový, místopředseda představenstva společnosti TSML, a. s
Porovnání by bylo možné připravit, byly by to celkové náklady vydělené počtem zaměstnanců.
Toto číslo však nemám u sebe.
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Ing. Zámečník
V položkovém rozpočtu ve mzdových nákladech je uvedena na rok 2020 částka 33,6 mil. Kč, ta
ovšem nesouhlasí s částkou 35,8 mil. Kč uvedenou v části č. 4 Pracovníci a mzdy, fondy 2020 v řádku
mzdové náklady celkem. Pokud si čísla v jednotlivých tabulkách neodpovídají, lze o tomto materiálu
stěží hlasovat.

Petr Syrový
Jsou tam totiž ještě připočítány ostatní osobní náklady, které nejsou zahrnuty v řádku mzdových
nákladů.

Ing. Zámečník
Tento materiál stahujeme z programu schůze rady města, budeme o něm jednat na mimořádné radě
města.

Tento bod byl stažen z programu schůze rady města.

K bodu č. 11
Schválení střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2021–2023 školských
příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Liberec – mateřských
škol
Předkládá: Hrbková Hana, Ing., vedoucí oddělení poplatků a pohledávek, pověřena zastupováním
vedoucího odboru ekonomiky
Stručný obsah předkládaného materiálu:
V souladu s novelou zákona č. 250/2000 Sb., ve znění zákona č. 23/2017 Sb. předkládá odbor
ekonomiky radě města ke schválení střednědobé výhledy školských příspěvkových organizací
zřízených statutárním městem Liberec – mateřských škol na roky 2021 až 2023 dle přílohy.
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. 549/2020

K bodu č. 12
Schválení střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2021–2023 školských
příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Liberec – základní školy
+ Dům dětí a mládeže Větrník
Předkládá: Hrbková Hana, Ing., vedoucí oddělení poplatků a pohledávek, pověřena zastupováním
vedoucího odboru ekonomiky
Stručný obsah předkládaného materiálu:
V souladu s novelou zákona č. 250/2000 Sb., ve znění zákona č. 23/2017 Sb. předkládá odbor
ekonomiky radě města ke schválení střednědobé výhledy školských příspěvkových organizací
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zřízených statutárním městem Liberec – základních škol a Domu dětí a mládeže Větrník na roky
2021–2023 dle přílohy.
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. 550/2020

K bodu č. 13
Harmonogram přípravy a zpracování návrhu rozpočtu statutárního města
Liberec na rok 2021
Předkládá: Hrbková Hana, Ing., vedoucí oddělení poplatků a pohledávek, pověřena zastupováním
vedoucího odboru ekonomiky
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Odbor ekonomiky předkládá časový plán se stanovením jednotlivých kroků v rámci přípravy
návrhu rozpočtu statutárního města Liberec na rok 2021.
Průběh projednávání bodu:

Mgr. Šolc
Podotýkám, že zde postupujeme zcela konzervativním způsobem tak jako vždy. Tedy pokud to
takto schválíme, postupujeme tak, jak jsme zvyklí.

Ing. Zámečník
Na poradách vedení se tedy pokusíme najít ještě jiný postup. Kdyby nám to ale nevycházelo, máme
harmonogram a známe tak data, do kterých se musí něco uskutečnit.

Ing. Loučková Kotasová
Já bych se přimlouvala za debatu buď na politické úrovni, mezi náměstky, kteří vědí, co je potřeba
a čemu dávají priority, nebo tu také máme programové prohlášení. Myslím, že bychom to měli probrat
a poté vyslat určitý signál, mělo by to jít z obou stran a někde se potkáme.

Ing. Zámečník
Navrhuji, abychom nyní schválili harmonogram, a budeme hledat kombinaci obou postupů. Na
úrovni vedení města si tedy musíme říct, jaké akce chceme dělat, a to by poté mělo ovlivnit limity.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 9, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 551/2020

K bodu č. 14
Návrh aktualizace směrnice 1ZM Rozpočtová pravidla pro statutární město
Liberec
Předkládá: Hrbková Hana, Ing., vedoucí oddělení poplatků a pohledávek, pověřena zastupováním
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vedoucího odboru ekonomiky
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Odbor ekonomiky předkládá návrh kompletní aktualizace směrnice 1ZM – Rozpočtová pravidla
pro statutární město Liberec.
Průběh projednávání bodu:

Ing. Čech
V materiálu do zastupitelstva města se upraví odkazy, které jsou v textu směrnice, čísla budou
nahrazeny přímo danou definicí zákona, aby již ze samotné věty bylo jasné, o co se jedná.

Ing. Zámečník
Budeme hlasovat o původním návrhu usnesení a do materiálu zastupitelstva města, bude
zapracována úprava směrnice dle pokynu tajemníka.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 9, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 552/2020

K bodu č. 14/1
Schválení technické podpory a maintenance software FISO
Předkládá: Hrbková Hana, Ing., vedoucí oddělení poplatků a pohledávek, pověřena zastupováním
vedoucího odboru ekonomiky
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Rada města je tímto materiálem požádána o schválení zajištění technické podpory a maintenance
software FISO, společnosti AQE advisors, a.s. Tento software využívá ekonomický odbor při tvorbě
rozpočtu, střednědobého výhledu rozpočtu, pro průběžné vyhodnocení plnění různých příjmů a výdajů
a cash-flow např. sdílených daní. Tento materiál je současně žádostí o schválení výjimky ze směrnice
rady města č. 3RM – Zadávání veřejných zakázek – kap. 7, čl. 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 – 9, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 553/2020

K bodu č. 15
Majetkoprávní operace – směna pozemků – k. ú. Krásná Studánka
Předkládá: Schejbal Jaroslav, Ing., vedoucí odboru majetkové správy
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Jedná se o směnu pozemku p. č. 1269 (odděleného z pozemku st. p. č. 126 dle
GP č. 1266-113/2019) v soukromém vlastnictví o výměře 4 m2 za pozemek st. p. č. 393 ve vlastnictví
města o výměře 5 m2, vše k. ú. Krásná Studánka, a to na základě žádosti.
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Průběh projednávání bodu:
K tomuto bodu nebyla diskuze.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 8, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 554/2020

K bodu č. 16
Majetkoprávní operace – výkup pozemku p. č. 214/5, k. ú. Horní Hanychov
Předkládá: Schejbal Jaroslav, Ing., vedoucí odboru majetkové správy
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Jedná se o výkup pozemku p. č. 214/5 o výměře 283 m2 v k. ú. Horní Hanychov, na který zasahuje
část komunikace v ul. Sáňkařská. Majetkoprávní vypořádání je prováděno na základě žádosti
s odkazem na revize Katastrálního úřadu v Liberci.
Průběh projednávání bodu:

Ing. Zámečník
Jaký je motiv výkupu? Je to totiž slepá ulice a my obecně slepé ulice, které nejsou průjezdné,
nevykupuje ani nepřebíráme.

Ing. Jaroslav Schejbal, vedoucí odboru majetkové správy
Je to v rámci revize operátu katastrálního území, dle zákona nás katastrální úřad vyzývá k tomu,
abychom tyto věci napravovali. Je na rozhodnutí zastupitelů, jak se k jednotlivému případu postaví.

Ing. Zámečník
Ovšem tato zástavba je novodobá, nikoli historická, že? Zřejmě tedy samotní vlastníci, kteří stavěli
domy, si to takto oplotili s určitou rezervou, aspoň takto to na mě působí. Pak na nás najednou padá
povinnost cokoli vně plotu vykoupit.

Mgr. Šolc
Jaké jsou sankce?

Ing. Jaroslav Schejbal
Za každý jednotlivý případ nám může katastrální úřad udělit pokutu 100 tis. Kč. V případě, že
prokážeme, že jsme konali potřebné kroky, ale úspěchu jsme nedosáhli, bude naše snaha zohledněna.

Ing. Zámečník
Budeme hlasovat o upraveném návrhu usnesení, v němž část souhlasí změníme na nesouhlasí.

Hlasování o upraveném návrhu usnesení – pro – 8, proti – 0, zdržel se – 1, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 555/2020
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K bodu č. 17
Majetkoprávní operace – prodej pozemků
Předkládá: Schejbal Jaroslav, Ing., vedoucí odboru majetkové správy
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Jedná se o prodej pozemků na základě smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy
CJ MML 198812/18. Žadatel žádá o prodej části pozemků p. č. 76/88 a p. č. 76/89 (oddělených dle
geometrického plánu č. 585-13752/2019 ze dne 11. 9. 2019 z pozemku p. č. 76/36), vše k. ú. Nové
Pavlovice. Na pozemku p. č. 76/88 se nalézá stavba bez čísla popisného nebo evidenčního, způsob
využití stavba technického vybavení, jež není nemovitou věcí ve vlastnictví statutárního města
Liberec. Stavba je zkolaudovaná dle kolaudačního souhlasu s užíváním stavby
č. j. SURR/7130/212370/19-Hor ze dne 22. 11. 2019.
Průběh projednávání bodu:
K tomuto bodu nebyla diskuze.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 556/2020

K bodu č. 18
Majetkoprávní operace – záměr prodeje pozemků – k. ú. Ostašov u Liberce
Předkládá: Schejbal Jaroslav, Ing., vedoucí odboru majetkové správy
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Jedná se o záměr prodeje pozemků na základě žádosti. Žadatelé žádají o prodej pozemku
p. č. 363/8 a části pozemku p. č. 363/9 (odděleným z pozemku p. č. 363/1 geometrickým plánem
č. 880-26/2020), vše k. ú. Ostašov u Liberce, z důvodu využití jako zahrada a ostatní plocha,
sjednocení vlastnictví. Žadatelé mají pozemky v pronájmu, pozemky udržují. Jedná se o opakovanou
žádost. Pracovní skupina vyjádřila souhlas. Odbor ÚP a kancelář AM upozorňují, že pozemky jsou
zasaženy OP vedení VVN, STL PLYNOVOD, ochranným pásmem dráhy ČD, na problematickou
výstavbu. Odbor MS prodej doporučuje.
Průběh projednávání bodu:

Ing. Zámečník
Budeme hlasovat o návrhu usnesení ve variantě č. 1.

Hlasování o návrhu usnesení ve variantě č. 1 – pro – 9, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl
přijat.
Rada města přijala usnesení č. 557/2020

K bodu č. 19
Majetkoprávní operace – záměr prodeje pozemku – k. ú. Kunratice u Liberce
Předkládá: Schejbal Jaroslav, Ing., vedoucí odboru majetkové správy
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Stručný obsah předkládaného materiálu:
Ředitelství silnice a dálnic ČR (ŘSD ČR) žádá o prodej pozemku p. č. 193/7 (odděleného
z pozemku p. č. 193/6 dle GP č. 270-4/2015 ze dne 25. 3. 2015), k. ú. Kunratice u Liberce, a to
z důvodu vhodnější obslužnosti vsakovací nádrže.
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. 558/2020

K bodu č. 20
Majetkoprávní operace – změna usnesení – budoucí prodej pozemku, k. ú. Staré
Pavlovice
Předkládá: Schejbal Jaroslav, Ing., vedoucí odboru majetkové správy
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Rada města dne 18. 2. 2020 souhlasila se záměrem prodeje části pozemku p. č. 602/231 o výměře
cca 6 m2, k. ú. Staré Pavlovice a zastupitelstvo města dne 27. 2. 2020 schválilo prodej části pozemku
p. č. 602/231 o výměře cca 6 m2, k. ú. Staré Pavlovice. ČEZ Distribuce, a. s. ve „Smlouvě o budoucí
kupní smlouvě“ uvedlo přibližnou velikost pozemku cca 25 m2. To neodpovídá zveřejněnému záměru
budoucího prodeje (6 m2), který vycházel z původního dodaného zákresu a vizualizace. Na tento
rozpor upozornilo právní oddělení a dále na skutečnost, že musí být zveřejněno, že se jedná o prodej
budoucímu kupujícímu ČEZ Distribuce, a. s. Z těchto důvodů navrhujeme zrušení původního usnesení
a předkládáme nový návrh usnesení RM a ZM.
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. 559/2020

K bodu č. 21
Majetkoprávní operace – bezúplatný převod ČR – SPÚ – k. ú. Pilínkov
Předkládá: Schejbal Jaroslav, Ing., vedoucí odboru majetkové správy
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Státní pozemkový úřad (SPÚ) nabízí k bezúplatnému převodu pozemek p. č. 263/6 – ostatní
komunikace v k. ú. Pilínkov. Dle vyjádření odboru správy veřejného majetku se na tomto pozemku
historicky nachází stavba komunikace 4. třídy, která je evidovaná v pasportu místních komunikací a je
ve vlastnictví statutárního města Liberec (dále jen SML) a z tohoto důvodu zde SML provádí
historicky údržbu včetně čištění a zimní údržby. Komunikace je užívána veřejností, a to zejména
vlastníky navazujících nemovitostí (vlastníků rodinných domů a pozemků) a jedná se rovněž o jedinou
přístupovou komunikaci pro složky IZS. Tato komunikace plynule navazuje na komunikaci 2. třídy
ul. Puškinovu, která je rovněž vedena v pasportu komunikací SML. Vzhledem k tomu, že
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od 1. 3. 2016 vstoupila v platnost novela zákona o majetku České republiky, podléhá převod pozemku
ještě schválení ministerstva financí. Po schválení majetkoprávní operace na Ministerstvu financí
ČR zašle Česká republika - Státní pozemkový úřad jako převodce nemovitostí ke schválení a podpisu
smlouvy na tento bezúplatný převod.
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. 560/2020

K bodu č. 22
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 – 9, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 561/2020

K bodu č. 23
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 rozšíření předmětu služebnosti
a úpravu ceny.
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. 562/2020
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K bodu č. 24
Schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na akci "FC Slovan Liberec – zastřešení
tribuny jih, úpravy ocelové konstrukce střechy a prosvětlení střechy"
Předkládá: Schejbal Jaroslav, Ing., vedoucí odboru majetkové správy
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Dne 16. 7. 2019 bylo usnesením č. 701/2019 schváleno uzavření smlouvy o dílo se společností
KOVOLINE, s. r. o., IČ: 27726347, na zastřešení tribuny jih, úpravy ocelové konstrukce střechy
a prosvětlení střechy. Předmětem činnosti je očištění konstrukce pískováním od starých nátěrů,
provedení úpravy stávající konstrukce, výměna deformovaných dílů příhradové konstrukce, doplnění
ztužení, opatření novým nátěrem a prosklenou konstrukcí střechy. Předkládáme ke schválení dodatek
č. 1, kterým dojde k rozšíření předmětu plnění a zvýšení ceny díla.
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. 563/2020

K bodu č. 25
Majetkoprávní operace – směna pozemků – SYNER Group, a. s.
Předkládá: Schejbal Jaroslav, Ing., vedoucí odboru majetkové správy
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Jedná se o směnu pozemků a staveb v užším centru města Liberec ve vlastnictví
spol. SYNER Group, a. s., (pozemky o celkové výměře 6935 m2, stavba čp. 271, 4x garáž) vše
k. ú. Liberec, za pozemek p. č. 159/9 o výměře 23 581 m2 a pozemek p. č. 169/6 o výměře
904 m2 (oddělené z pozemků p. č. 159/1 a 169/2 dle GP č. 307-41/2020), vše v k. ú. Kunratice
u Liberce ve vlastnictví města.
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. 564/2020

K bodu č. 26
Schválení výjimky ze směrnice č. 3RM – Malé divadlo – oprava střešního pláště
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 havarijní opravu střechy správní budovy Malého
divadla v Liberci. S ohledem na specifické požadavky zadavatele oslovil odbor majetkové správy
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ve spolupráci s divadlem 6 firem. Nyní, po zhodnocení nabídek, žádáme radu města o schválení
výjimky ze směrnice k uzavření smluvního vztahu na provedení havarijní opravy.
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. 565/2020

K bodu č. 27
Schválení výsledku zadávacího řízení na modernizaci kuchyně ZŠ Husova –
dodávka vybavení
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 –
dodávka vybavení" byla stanovena do 24. 4. 2020. Následně proběhlo posouzení nabídek
a komunikace zadavatele s účastníkem za účelem doložení požadovaných podkladů. Nyní je Radě
města Liberec, v souladu s jejím usnesením č. 218/2020 ze dne 3. 3. 2020, předkládán výsledek
zadávacího řízení ke schválení.
Průběh projednávání bodu:
K tomuto bodu nebyla diskuze.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 9, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 566/2020

K bodu č. 28
Schválení výsledku výběrového řízení na provádění výmaleb v bytových domech
SML
Předkládá: Schejbal Jaroslav, Ing., vedoucí odboru majetkové správy
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Lhůta pro podání nabídek na veřejnou zakázku s názvem "Provádění výmaleb v bytových domech
v majetku statutárního města Liberec" byla stanovena do 11. 5. 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. 327/2020 ze dne
7. 4. 2020, předkládán výsledek výběrového řízení ke schválení.
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. 567/2020
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K bodu č. 29
Majetkoprávní operace – konání Fresh festivalu Liberec v prostoru parku
Budyšínská
Předkládá: Schejbal Jaroslav, Ing., vedoucí odboru majetkové správy
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Jedná se o projednání žádosti o umožnění konání Fresh festivalu Liberec v prostoru parku
Budyšínská, který se měl konat v květnu 2020 a díky pandemii se nemohl uskutečnit na pozemku
v majetku statutárního města Liberec, proto pořadatel tohoto Fresh festivalu žádá o posunutí termínu
na září 2020. Změna termínu byla pořadatelem projednávána s představiteli města, kteří změnu
termínu odsouhlasili. S konáním Fresh festivalu vyslovil souhlas při dodržení jejich zadaných
podmínek odbor ekologie a veřejného prostoru. Odbor MS jej nedoporučuje.
Průběh projednávání bodu:

M. Vávra
Navrhuji protinávrh, v návrhu usnesení v části schvaluje se vyškrtne: „za předpokladu dodržení
podmínek stanovených odborem ekologie a veřejného prostoru.“

Ing. Zámečník
Hlasujeme o protinávrhu M. Vávry.

Hlasování o protinávrhu M. Vávry – pro – 6, proti – 0, zdržel se – 3, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 568/2020

K bodu č. 30
Souhlas s účastí Základní školy s rozšířenou výukou jazyků, Liberec, Husova
142/44, příspěvková organizace, v projektu "Dětský klub Husova II"
Předkládá: Kalous Pavel, Mgr., vedoucí odboru školství a sociálních věcí
Stručný obsah předkládaného materiálu:
V souladu se zřizovací listinou žádá ředitelka Základní školy s rozšířenou výukou jazyků, Liberec,
Husova 142/44, příspěvková organizace, zřizovatele o souhlas s účastí v projektu v rámci Operačního
programu Zaměstnanost. Cílem projektu, který navazuje na již dříve realizovaný projekt „Dětský klub
Husova“, je umožnit plnou zaměstnanost mužů a žen pečujících o děti mladšího školního věku
prostřednictvím zřízení dětského klubu.
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. 569/2020
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K bodu č. 31
Souhlas s účastí Základní
1359/19, p. o., v projektu

umělecké

školy,

Liberec,

Frýdlantská

Předkládá: Kalous Pavel, Mgr., vedoucí odboru školství a sociálních věcí
Stručný obsah předkládaného materiálu:
V souladu se zřizovací listinou žádá ředitel Základní umělecké školy, Liberec, Frýdlantská
1359/19, příspěvková organizace, zřizovatele o souhlas s účastí v projektu „Kulturní výměna mezi
pěveckými sbory Liberec – Reutlingen“ v rámci Česko-německého fondu budoucnosti. Cílem projektu
je především podpořit zájem o kulturu sousední země a prohloubit partnerskou spolupráci. Spoluúčast
příspěvkové organizace je financována z vlastních zdrojů organizace.
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. 570/2020

K bodu č. 32
Zápis nového místa poskytovaného vzdělávání a školských služeb 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 a školských služeb do rejstříku škol
a školských zařízení, a to v objektu TUL na adrese Čížkova 1324/18, 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.
Průběh projednávání bodu:

Ing. Zámečník
Hlasujeme o upraveném návrhu usnesení, v němž došlo k úpravě části schvaluje a bere na vědomí,
ulice „Studentská 1324“ bude změněna na „Čížkova 1324/18“, tato změna bude dále provedena
v perexu i v důvodové zprávě.

Hlasování o upraveném návrhu usnesení – pro – 9, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 571/2020
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K bodu č. 33
Souhlas se zapojením škol zřizovaných SML do projektu financovaného
z Operačního programu potravinové a materiální pomoci a s přijetím finančního
příspěvku
Předkládá: Kalous Pavel, Mgr., vedoucí odboru školství a sociálních věcí
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Liberecký kraj v rámci Operačního programu potravinové a materiální pomoci realizuje projekt
"Potravinová pomoc dětem v Libereckém kraji". Jedná se v pořadí již o šestou výzvu, kdy samotná
realizace proběhne ve školním roce 2020/2021. O zapojení do projektu na pozici partnera mají zájem
některé školy zřizované SML.
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. 572/2020

K bodu č. 34
Aktualizace majetkových příloh ke zřizovacím listinám školských příspěvkových
organizací
Předkládá: Kalous Pavel, Mgr., vedoucí odboru školství a sociálních věcí
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Majetkové přílohy ke zřizovacím listinám aktualizují seznam majetku svěřeného školským
příspěvkovým organizacím zřizovaným statutárním městem Liberec a jsou nedílnou součástí
zřizovacích listin. Rozsah majetku je shodný s údaji, které příspěvkové organizace potvrdily
v dokladových inventarizacích k datu 31. 12. 2019.
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. 573/2020

K bodu č. 35
Aktualizace majetkových příloh ke zřizovacím listinám kulturních příspěvkových
organizací
Předkládá: Kalous Pavel, Mgr., vedoucí odboru školství a sociálních věcí
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Majetkové přílohy ke zřizovacím listinám aktualizují seznam majetku svěřeného kulturním
příspěvkovým organizacím zřizovaným statutárním městem Liberec a jsou nedílnou součástí
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zřizovacích listin. Rozsah majetku je shodný s údaji, které příspěvkové organizace potvrdily
v dokladových inventarizacích.
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. 574/2020

K bodu č. 36
Aktualizace majetkových příloh ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací
sociálního a zdravotního zaměření
Předkládá: Kalous Pavel, Mgr., vedoucí odboru školství a sociálních věcí
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Majetkové přílohy ke zřizovacím listinám aktualizují seznam majetku svěřeného příspěvkovým
organizacím sociálního a zdravotního zaměření zřizovaným statutárním městem Liberec a jsou
nedílnou součástí zřizovacích listin. Rozsah majetku je shodný s údaji, které příspěvkové organizace
potvrdily v dokladových inventarizacích k datu 31. 12. 2019.
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. 575/2020

K bodu č. 37 /STAŽENO
Sleva 30 % z ceny nájmu za duben až červen 2020 nájemcům nebytových prostor
ve vlastnictví SML
Předkládá: Kalous Pavel, Mgr., vedoucí odboru školství a sociálních věcí
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Radě města je předkládán návrh na slevu 30 % z ceny nájmu za duben až červen 2020 nájemcům
nebytových prostor ve vlastnictví SML. Vše je řešeno v souvislosti s Programem Vlády ČR podpory
podnikatelů postižených celosvětovým šířením onemocnění COVID-19 způsobeného virem
SARS-CoV-19 COVID – NÁJEMNÉ (dále jen "COVID – Nájemné"), obsaženého v části
III materiálu Vlády ČR čj. 498/20, který je realizován na základě zákona č. 218/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Průběh projednávání bodu:
K tomuto bodu nebyla diskuze.

Tento bod byl stažen z programu schůze rady města.
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K bodu č. 38
Poskytnutí dotace na protidrogové služby a uzavření veřejnoprávní smlouvy
o poskytnutí dotace
Předkládá: Kalous Pavel, Mgr., vedoucí odboru školství a sociálních věcí
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Na základě žádosti ředitelky neziskové organizace ADVAITA, z. ú., předkládá odbor školství
a sociálních věcí Radě a následně Zastupitelstvu města Liberec návrh na schválení dotace ve výši
528 231 Kč na zajištění financování protidrogových sociálních služeb Ambulantní poradenství,
Doléčovací program a Terapeutická komunita.
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. 576/2020

K bodu č. 39
Poskytnutí dotace pro neziskovou organizaci Most k naději, z. s., na protidrogové
služby na rok 2020
Předkládá: Kalous Pavel, Mgr., vedoucí odboru školství a sociálních věcí
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Na základě žádosti neziskové organizace Most k naději, z. s., předkládá odbor školství a sociálních
věcí Radě a následně Zastupitelstvu města Liberec návrh na schválení dotace ve výši 576 252 Kč na
zajištění financování protidrogových sociálních služeb Kontaktního centra a Terénních programů na
území města Liberec.
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. 577/2020

K bodu č. 40
Žádost Naivního divadla Liberec, příspěvkové organizace, o souhlas zřizovatele
s uzavřením smlouvy o pronájmu nebytového prostoru
Předkládá: Kalous Pavel, Mgr., vedoucí odboru školství a sociálních věcí
Stručný obsah předkládaného materiálu:
V souladu se zřizovací listinou žádá ředitel Naivního divadla Liberec, příspěvkové organizace,
zřizovatele o souhlas s uzavřením smlouvy o pronájmu nebytového prostoru v budově Naivního
divadla – prodejny na adrese Moskevská 32/18, Liberec, a to na dobu neurčitou. Stávající nájemce
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ukončil nájem prostor ke dni 31. května 2020, smlouva s novým nájemcem by byla uzavřena od
1. července 2020.
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. 578/2020

K bodu č. 41
Souhlas zřizovatele s čerpáním investičního fondu Zoologické zahrady Liberec,
p. o.
Předkládá: Kalous Pavel, Mgr., vedoucí odboru školství a sociálních věcí
Stručný obsah předkládaného materiálu:
V souladu se zřizovací listinou žádá ředitel Zoologické zahrady Liberec, příspěvková organizace,
zřizovatele o souhlas s čerpáním investičního fondu organizace do výše 3 740 000 Kč. Jedná se
především o investiční akce ve vyšším stupni rozpracovanosti, případně přípravu na realizaci projektů,
u kterých se dá očekávat získání externích finančních prostředků. Cílem investic je připravit
atraktivnější prohlídku zoologické zahrady, ale také přispět k odstranění havarijního stavu části areálu
zahrady.
Průběh projednávání bodu:

MVDr. David Nejedlo, ředitel p. o. Zoologická zahrada Liberec
V důsledku koronavirové pandemie, došlo k okamžitému přehodnocení rozpočtového výhledu.
Omezily se výdaje i větší opravy a investiční akce, které byly teprve ve fázi přípravy a jejichž
realizace snesla odklad. Zoologická zahrada Liberec, p. o., by však ráda dokončila akce ve vyšším
stupni připravenosti a zahájila přípravu investičních projektů, u kterých se dá očekávat získání
externích finančních prostředků. Jde například o dokončení opravy komunikací, odstranění havarijní
situace pavilonu tropů, zvýšení bezpečnosti v pavilonu šelem atd. Ministerstvo životního prostředí se
na nás obrátilo, že by bylo rádo za vybudování kapacit pro dočasné držení státem odebraných velkých
šelem, očekávaná výše dotace je 500 tis. Kč až 5 mil. Kč na jednu žádost a podíl žadatele by měl být
pouze 10 %. Vzhledem ke skutečnosti, že dokončení projektů má být již v lednu 2022, chceme začít
s přípravou podkladů pro projektovou dokumentaci k získání nutných povolení již nyní.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 9, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 579/2020

K bodu č. 41/1
Smlouva o poskytnutí účelové dotace na projekt "Zajištění činnosti čtyř
příspěvkových organizací statutárního města Liberec nadregionálního významu
s ohledem na propad příjmů způsobený pandemií koronaviru"
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Předkládá: Kalous Pavel, Mgr., vedoucí odboru školství a sociálních věcí
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Orgánům města je předkládáno ke schválení znění Smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu
Libereckého kraje, oblast podpory: Kultura, památková péče a cestovní ruch č. OLP/1276/2020.
Uzavření smlouvy mezi Libereckým krajem a statutárním městem Liberec bude projednáno
zastupitelstvem kraje dne 23. června 2020. Předmětem je poskytnutí účelové neinvestiční dotace
z rozpočtu Libereckého kraje na projekt s názvem „Zajištění činnosti čtyř příspěvkových organizací
Statutárního města Liberec nadregionálního významu s ohledem na propad příjmů způsobený
pandemií koronaviru“.
Průběh projednávání bodu:

Ing. Zámečník
Jaký je dopad koronakrize na Zoologickou zahradu Liberec, p. o.?

MVDr. David Nejedlo, ředitel p. o. Zoologická zahrada Liberec
Situace odpovídá tabulkám, které jsme vám dávali na konci dubna. Propad je vyšší než
30 %. Nechodí k nám školy, kvůli počasí ani ostatní návštěvníci nechodí ve větších počtech a za třetí,
a tuto zkušenost mám i od jiných lidí pracujících v kulturním sektoru nebo v restauracích, lidé více
šetří. Samozřejmě chybí návštěvníci ze zahraničí, čekáme na léto, až začnou jezdit lidé, kteří přijedou
na dovolenou, tím, doufám, trochu stáhneme květen, zatím to není úplně růžové.

Mgr. Pavel Kalous, vedoucí odboru školství a sociálních věcí
Celkem můžeme proinvestovat 10 mil. Kč. Ohledně rozdělení odhadujeme, že 887 tis. Kč bude pro
Botanickou zahradu Liberec, p. o., 2,83 mil. Kč pro Divadlo F. X. Šaldy Liberec, p. o., 5,509 mil. Kč
pro Zoologickou zahradu Liberec, p. o., a 791 tis. Kč pro Naivní divadlo Liberec, p. o. Vše
samozřejmě za předpokladu 50% limitu. Skutečnost ale může být výrazně jiná.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 9, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 580/2020

K bodu č. 42
Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce movité věci
Předkládá: Maturová Michaela, Ing., vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Schválení uzavření dodatku ke smlouvě o výpůjčce s Doctrinou – základní škola a mateřská škola,
s. r. o., na movité věci pořízené z projektu „Praktické ověřování získaných znalostí na libereckých
ZŠ“ v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (registrační číslo
CZ.1.07/1.1.22/01.0026).
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. 581/2020
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K bodu č. 43
Smlouva o partnerství a vzájemné spolupráci za účelem realizace projektu IPRÚ
"Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ Aloisina výšina"
Předkládá: Maturová Michaela, Ing., vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Statutární město Liberec převzalo dne 12. 5. 2020 veškeré vybavení odborné učebny od dodavatele
SANTAL, spol. s r. o. k projektu „Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ Aloisina výšina“,
spolufinancovaného z Integrovaného regionálního operačního programu (67. výzva IROP –
Infrastruktura pro vzdělávání – Integrované projekty IPRÚ). Smlouva o partnerství a vzájemné
spolupráci upravuje správu majetku po jeho předání do užívání ZŠ Aloisina výšina, po dobu
udržitelnosti projektu, v souladu s podmínkami poskytovatele dotace.
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. 582/2020

K bodu č. 44 /STAŽENO
Vyloučení účastníka ZŘ na dodávku vnitřního vybavení k projektu MŠ Pastelka
Předkládá: Maturová Michaela, Ing., vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Vyloučení účastníka ZŘ na dodavatele vnitřního vybavení v rámci projektu „Navýšení kapacit
MŠ Pastelka“ spolufinancovaného z Evropské unie. Hodnotící komise doporučila zadavateli vyloučení
účastníka BENJAMÍN, s. r. o., se sídlem: Hradišťská 766, 687 08 Buchlovice, IČ 25523414 z důvodu
nesplnění podmínek zadavatele.
Průběh projednávání bodu:
K tomuto bodu nebyla diskuze.

Tento bod byl stažen z programu schůze rady města.

K bodu č. 45
Vyhodnocení ZŘ na dodávku vybavení kuchyně v rámci projektu MŠ Pastelka
Předkládá: Maturová Michaela, Ing., vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Vyhodnocení ZŘ na dodavatele vybavení kuchyně v rámci projektu „Navýšení kapacit
MŠ Pastelka“ spolufinancovaného z Evropské unie. Hodnotící komise doporučila zadavateli
ekonomicky nejvýhodnější nabídku, kterou podal účastník GASTRO Klimatech, s. r. o., s nabídkovou
cenou 610 000 Kč bez DPH (738 100 Kč vč. DPH).
22

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. 583/2020

K bodu č. 46
Revokace usnesení Projektový záměr Domov pro seniory
Předkládá: Maturová Michaela, Ing., vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Revokace části usnesení rady města v rámci schváleného projektového záměru "Domov pro
seniory Liberec" a vybudování velkokapacitní kuchyně na náklady statutárního města Liberec, která
by sloužila pro klienty domova pro seniory i současné pečovatelské služby.
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. 584/2020

K bodu č. 47
Schválení vypsání zadávacího řízení na zpracování projektové přípravy pro
projekt "Cyklostezka Liberec – Hodkovice n. M. (Turnov), úsek Liberec"
Předkládá: Maturová Michaela, Ing., vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Schválení vypsání zadávacího řízení na dodavatele projektových dokumentací (DÚR, DSP, DPS),
inženýrské činnosti, BOZP a autorského dozoru pro projekt "Cyklostezka Liberec – Hodkovice
n. M. (Turnov), úsek Liberec", na zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí je poskytnuta
dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje. Veřejná zakázka bude zadána v režimu zjednodušeného
podlimitního řízení s předpokládanou hodnotou 2 150 000 Kč bez 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. 585/2020
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K bodu č. 48
Návrh k pořízení 110. změny územního plánu města Liberec – návrhy č. 110/1 –
110/4
Předkládá: Kolomazník Petr, Ing., vedoucí odboru územního plánování
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Návrh na změnu územního plánu č. 110 obsahuje celkem 4 návrhy od vlastníků pozemků, kteří
uplatnili požadavek na vymezení nové zastavitelné plochy pro bydlení, v jednom případě se jedná
o požadavek na vymezení plochy pracovních aktivit umožňující výstavbu lehké průmyslové haly.
V souladu s § 46 zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) jsou
jednotlivé návrhy na změnu posouzeny a se stanoviskem pořizovatele předloženy zastupitelstvu města
k rozhodnutí.
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. 586/2020

K bodu č. 49
Podnět k pořízení 111. změny územního plánu města Liberec zkráceným
postupem (domov pro seniory v ul. Krejčího)
Předkládá: Kolomazník Petr, Ing., vedoucí odboru územního plánování
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Statutární město Liberec připravuje projektový záměr "Domov pro seniory Liberec" pro doplnění
chybějící kapacity pobytových služeb sociální péče pro cílovou skupinu seniorů a osob
s neurodegenerativním onemocněním. Jako vhodné místo pro realizaci záměru byly vytipovány
pozemky ve vlastnictví města v lokalitě mezi ulicemi Krejčího, Ševčíkova a Pod Sadem míru
v katastrálním území Rochlice u Liberce. Regulativy funkčních ploch stávajícího územního plánu
neumožňují realizaci záměru, proto je navrhováno pořídit strategickou změnu územního plánu
a změnit funkční využití plochy tak, aby záměr mohl být realizován. V souladu se stavebním zákonem
je možné tuto změnu pořídit zkráceným postupem. Z tohoto důvodu je k projednání předložen podnět
k pořízení strategické změny územního plánu zkráceným postupem včetně navrhovaného obsahu
změny.
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. 587/2020
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K bodu č. 50
Návrh odpovědi na písemnost adresovanou primátorovi statutárního města
Liberec a zastupitelstvu města
Předkládá: Kolomazník Petr, Ing., vedoucí odboru územního plánování
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Dne 5. 5. 2020 obdrželo statutární město Liberec prostřednictvím e-mailové adresy
info@magistrat.liberec.cz bez zaručeného elektronického podpisu emailovou zprávu – písemnost pana
[osobní údaj odstraněn] adresovanou primátorovi statutárního města Liberec a zastupitelstvu města ve
věci "změna územního plánu, Vratislavice. Návrh změny č. 108, návrh 108/8-108/9 dle přílohy č. 1".
V písemnosti podatel reaguje na zamítnutou žádost o změnu platného územního plánu – jednalo se
o návrh na změnu územního plánu č. 108/9, který byl projednán na 10. zasedání zastupitelstva města
Liberec dne 28. 11. 2019. Materiál byl projednán v orgánech městského obvodu Liberec – Vratislavice
nad Nisou. V souladu s přílohou č. 5 Postup vyřizování korespondence adresované Radě města
Liberec a Zastupitelstvu města Liberec směrnice č. 4 T Spisový a skartační řád MML je
korespondence předložena jako bod na schůzi RM s návrhem řešení pro projednání korespondence
v ZM – návrhem odpovědi.
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. 588/2020

K bodu č. 51
Záměr poskytnutí pozemku bývalé lesní školky a "srubu" spolku LESpolek,
z. s. do užívání
Předkládá: Sládková Lucie, Ing., vedoucí odboru ekologie a veřejného prostoru
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Materiál projednává možnost využití lesního pozemku p. č. 1705 v k. ú. Ruprechtice pro účely
lesní školky.
Průběh projednávání bodu:

Bc. Jiří Bliml, ředitel Městské lesy Liberec, p. o.
S pozemkem bývalé lesní školky máme velké problémy, v tomto objektu byl před 25 lety místními
skauty postaven srub, který po neshodách opustili. Od té doby byl po určitý čas prázdný, poté jsme
v něm nechávali přebývat bezdomovce, kteří to tam dávali trochu dohromady, ale po nějaké době
odešli. Následně se tam začali zdržovat výrobci drog, které monitorovala kriminální policie, na místě
po nich zbylo množství odpadu včetně použitých jehel. S panem náměstkem Mgr. Šolcem jsme
přemýšleli, komu bychom srub mohli svěřit. Skauti o to neměli zájem, protože své klubovny již mají,
ale nakonec se nám přihlásil právě LESpolek, z. s., který by rád tento objekt využil pro výchovu
malých dětí. Myslím, že je to velmi dobré využití tohoto objektu. Bude to na 5 let a poté uvidíme, jak
budou spolupracovat. Systém by byl stejný jako u Lesního koupaliště, tedy vše pod kontrolou nás jako
Městských lesů Liberec, p. o., schvalování by také šlo přes nás a vše by probíhalo na základě dohody
o užívání pozemku.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 10, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 589/2020
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K bodu č. 52
Obnova laviček na Soukenném náměstí
Předkládá: Sládková Lucie, Ing., vedoucí odboru ekologie a veřejného prostoru
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Předmětem tohoto materiálu je předložení řešení obnovy sedacího mobiliáře na Soukenném
náměstí
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. 590/2020

K bodu č. 53
Záměr majetkoprávního vypořádání pozemku pod komunikací Cyklistická
Předkládá: Hýbner Lukáš, Mgr., vedoucí odboru správy veřejného majetku
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Záměr majetkoprávního vypořádání části pozemků v soukromém vlastnictví pod stavbou
komunikace Cyklistická ve vlastnictví statutárního města Liberec. Přibližně v roce 2006 došlo
tehdejším odborem rozvojových projektů k opravě stávající komunikace a zřízení cyklostezky, která se
však nachází z menší části na soukromém pozemku. V posledních letech usiluje vlastník tohoto
soukromého pozemku o majetkoprávní vypořádání a narovnání majetkoprávních poměrů společně
s městem.
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. 591/2020

K bodu č. 54
Jmenování členů dozorčí rady TSML, p. o., jako komise RM
Předkládá: Hýbner Lukáš, Mgr., vedoucí odboru správy veřejného majetku
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Rada města na své 1. schůzi konané dne 8. 1. 2019 přijala usnesení č. 17/2019, kterým zřídila
tzv. dozorčí rady pro příspěvkové organizace statutárního města Liberec. Od té doby byla založena
společnost Technické služby města Liberce, p.o., která nebyla z tohoto důvodu zahrnuta ve zmíněném
materiálu. Tento stav nyní narovnává právě předkládaný materiál. Tyto dozorčí rady pak byly zřízeny
usnesením rady města č. 749/2015 ze dne 15. 9. 2015 jako poradní a iniciační orgány rady města,
tj. komise rady města dle zákona o obcích, v oblasti financování, hospodaření i rozvoje.
26

Průběh projednávání bodu:

Ing. Zámečník
Budeme hlasovat o upraveném návrhu usnesení, do části jmenuje doplníme jména členů komise
rady města Dozorčí rada Technických služeb města Liberce, p. o., budou jimi RNDr. Michal Hron,
Mgr. Petr Židek, Mgr. Šárka Prachařová, Marek Vávra, Mgr. Korytář a předsedou komise bude
Zdeněk Chmelík.

Hlasování o upraveném návrhu usnesení – pro – 10, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl
přijat.
Rada města přijala usnesení č. 592/2020

K bodu č. 55
Smlouva o výpůjčce pozemků pro akci "I/35 Doubí most 35-029..2"
Předkládá: Hýbner Lukáš, Mgr., vedoucí odboru správy veřejného majetku
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Smlouva o výpůjčce pozemku p. p. č. 681/1, 681/2 a 1505/1 mezi statutárním městem Liberec
a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní příspěvkové organizaci.
Průběh projednávání bodu:
K tomuto bodu nebyla diskuze.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 593/2020

K bodu č. 56
Darovací smlouva na hrobku na hřbitově v Ruprechticích
Předkládá: Hýbner Lukáš, Mgr., vedoucí odboru správy veřejného majetku
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Předmětem materiálu je schválení darovací smlouvy, kdy statutární město Liberec získá
od majitelů Olgy Fidrhelové a Rudolfa Krause dar ve formě hrobky na městském hřbitově
v Ruprechticích.
Průběh projednávání bodu:
K tomuto bodu nebyla diskuze.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 594/2020
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K bodu č. 57
Návrh na změnu dopravního značení v ul. Hodkovická
Předkládá: Hýbner Lukáš, Mgr., vedoucí odboru správy veřejného majetku
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Předmětem materiálu je hromadný podnět obyvatel ulice Hodkovická, který přichází s požadavkem
na zavedení jednosměrného provozu na části komunikace Hodkovická na pozemcích
p. č. 560/1, 568/3 a části 560/28, k. ú. Doubí u Liberce ve vlastnictví statutárního města Liberec. Dále
podnět obsahuje žádost na odstranění vodorovného dopravního značení V 12c „Zákaz zastavení“,
které bylo schváleno stanovením místní úpravy provozu na pozemních komunikací odborem dopravy
č. j. MML080696/20-OD/Pod/MÚ7 z 7. 5. 2020 a na vyznačení parkovacích ploch vodorovným
dopravním značením. SML v této věci zpracovalo v roce 2019 analýzu možného navýšení počtu
parkovacích míst na komunikaci Hodkovická.
Průběh projednávání bodu:

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

Hlasování o návrhu usnesení ve variantě A – pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl
přijat.
Rada města přijala usnesení č. 595/2020

K bodu č. 58
Žádost o odpuštění nájmu v RASAV – Zdravotnická záchranní služba
Libereckého kraje, p. o.
Předkládá: Hýbner Lukáš, Mgr., vedoucí odboru správy veřejného majetku
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Předmětem tohoto materiálu je projednání žádosti Zdravotnické záchranné služby Libereckého
kraje, příspěvkové organizace, o odpuštění nájmu při využití Rekreačního a sportovního areálu Vesec
v souvislosti s epidemií COVID-19 ve dnech 17. 3. – 29. 5. 2020.
Průběh projednávání bodu:
K tomuto bodu nebyla diskuze.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 596/2020

K bodu č. 59 /STAŽENO
Plánovací smlouva – Výstavba 5 RD, Horní Hanychov
Předkládá: Hýbner Lukáš, Mgr., vedoucí odboru správy veřejného majetku
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Stručný obsah předkládaného materiálu:
Odbor správy veřejného majetku obdržel žádost (příloha č. 1) o vyhotovení plánovací smlouvy
(příloha č. 2), která se týká stavby ,,Výstavba 5 RD, Horní Hanychov“. Plánovaná stavba podmiňuje
výstavbu okolních rodinných domů. V rámci předmětné stavby dojde k vybudování nové komunikace,
parkovacích stání (veřejná/soukromá), zpevněných ploch k jednotlivým rodinným domům, nových
páteřních inženýrských sítí (vodovodní řad, splašková stoka, trubní trasy vč. vsaků k odvodnění
komunikace, plynovodní řad STL), nového rozvodu veřejného osvětlení včetně lamp veřejného
osvětlení a jednotlivých přípojek k rodinným domům. Všechny předmětné úpravy budou realizovány
na pozemcích investorů p. p. č. 188/3, p. p. č. 201 k. ú. Horní Hanychov a na pozemcích města Liberec
p. p. č. 755 k. ú. Horní Hanychov.
Průběh projednávání bodu:
K tomuto bodu nebyla diskuze.

Tento bod byl stažen z programu schůze rady města.

K bodu č. 60
Smlouva o výpůjčce pozemků pro akci "I/35 Liberec, most 35-024..2 – Baumax"
Předkládá: Hýbner Lukáš, Mgr., vedoucí odboru správy veřejného majetku
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Smlouva o výpůjčce pozemku p. p. č. 433/1, 433/2, 435, 436/3, 448/10, 766/1, 766/2, 766/4, 782,
783/2, 784/2, 787/9 a 787/10 mezi statutárním městem Liberec a Ředitelstvím silnic a dálnic
ČR, státní příspěvkové organizaci.
Průběh projednávání bodu:
K tomuto bodu nebyla diskuze.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 597/2020

K bodu č. 61
Smlouva o výpůjčce pozemků pro akci "I/35 Liberec, úprava úseku Klatovská –
Košická"
Předkládá: Hýbner Lukáš, Mgr., vedoucí odboru správy veřejného majetku
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Smlouva o výpůjčce pozemku p. p. č. 253/1, 254/4, 257/2, 275/2, 281, 282, 286/3, 1034, 1041/1,
1041/2, 1042/1 a 1042/2 mezi statutárním městem Liberec a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní
příspěvkové organizaci
Průběh projednávání bodu:
K tomuto bodu nebyla diskuze.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 598/2020
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K bodu č. 62
Žádost o projednání výpovědi nájemní smlouvy za pronájem části pozemku –
reklamní zařízení v RASAV – CMG outdoor
Předkládá: Hýbner Lukáš, Mgr., vedoucí odboru správy veřejného majetku
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Předmětem materiálu je projednání žádosti CMG outdoor, s. r. o. o projednání a případné zpětvzetí
výpovědi nájemní smlouvy na pronájem části pozemku p. č. 1155/3, k. ú. Dlouhý Most, za účelem
umístění reklamních zařízení, v Rekreačním a sportovním areálu Vesec.
Průběh projednávání bodu:

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

Hlasování o návrhu usnesení ve variantě B – pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl
přijat.
Rada města přijala usnesení č. 599/2020

K bodu č. 63
Žádost o prominutí nájmu v RASAV – První festivalová, s. r. o.
Předkládá: Hýbner Lukáš, Mgr., vedoucí odboru správy veřejného majetku
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Předmětem tohoto materiálu je projednání žádosti společnosti První festivalová, s. r. o., o prominutí
nájmu pro hudební akci Benátská! 2020 při využití Rekreačního a sportovního areálu Vesec
v souvislosti s epidemií COVID-19.
Průběh projednávání bodu:
K tomuto bodu nebyla diskuze.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 600/2020

K bodu č. 64
Smlouva o postoupení stavebního povolení – Oprava opěrné zídky v ul. Riegrova
– Alšova
Předkládá: Hýbner Lukáš, Mgr., vedoucí odboru správy veřejného majetku
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Předmětem tohoto materiálu je opěrná zeď v ul. Riegrova, která vznikla původně jako podezdívka
oplocení soukromého pozemku, ale nyní plní částečně i funkci opěrné zídky, na kterou působí zemní
tlak z ul. Riegrova. V Současné době je zídka dožilá a vykazuje značné poruchy včetně deformací
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a vyklonění a je třeba stanovit další postup v rámci jejího zajištění. V roce 2018 bylo schváleno možné
spolufinancování vlastníků soukromých pozemků a města. Nyní se nabízí varianta, že vlastníci stavbu
zrealizují na vlastní náklady a město jim postoupí práva a povinnosti stavebního povolení, které na
opravu získalo.
Průběh projednávání bodu:
K tomuto bodu nebyla diskuze.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 601/2020

K bodu č. 65
Žádost o výjimku z interního předpisu pro zřizování služebností pro Ředitelství
silnic a dálnic ČR, správa Liberec
Předkládá: Hýbner Lukáš, Mgr., vedoucí odboru správy veřejného majetku
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Předmětem materiálu je žádost Ředitelství silnic a dálnic ČR, o výjimku při stanovení ceny za
zřízení služebnosti z důvodu majetkoprávního vypořádání mezi statutárním městem Liberec
a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR.
Průběh projednávání bodu:
K tomuto bodu nebyla diskuze.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 602/2020

K bodu č. 66
Schválení pokynu zřizovatele SML příspěvkové organizaci TSML
Předkládá: Šolc Jiří, Mgr., náměstek primátora pro technickou správu města a informační technologie
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Předmětem tohoto materiálu je schválení pokynu zřizovatele – statutárního města Liberec –
příspěvkové organizaci Technické služby města Liberce, p. o. týkajícího se pouze ekonomických
aspektů transformace. Pokynem se ukládá zajistit příspěvkové organizaci mimořádnou účetní závěrku
zanikající společnosti, uhrazení závazků a přijetí pohledávek z titulu pracovně právních vztahů
a obchodních vztahů za zanikající společnost.
Průběh projednávání bodu:
K tomuto bodu nebyla diskuze.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 603/2020
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K bodu č. 67
Plánovací smlouva – Parkovací dům, lávka a kultivace sídla Libereckého kraje
Předkládá: Hýbner Lukáš, Mgr., vedoucí odboru správy veřejného majetku
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Odbor správy veřejného majetku obdržel žádost (příloha č. 1) o vyhotovení plánovací smlouvy
(příloha č.2), která se týká stavby „Parkovací dům, lávka a kultivace okolí Libereckého kraje“.
Plánovaná stavba představuje vybudování nového parkovacího domu, který bude využíván
zaměstnanci a návštěvníky sídla Libereckého kraje, a dále bude sloužit pro potřeby podpory mobility
obyvatel Liberecka a města Liberce, ale i veřejností při běžném pohybu územím a úpravu koryta řeky
pro vytvoření odpočinkového místa v blízkosti nově navrhovaného stánku s občerstvením. V rámci
stavby bude na pozemcích statutárního města Liberec provedena z části stavba parkovacího domu,
úprava stávajících povrchů zpevněných ploch, lávka přes řeku Nisu, stavba vyrovnávacích ramp,
úpravy nábřežních zdí, přeložek a přípojek vodovodu, přeložek a přípojek kanalizace a dešťové
kanalizace, závlahový systém, vytvoření nového veřejného osvětlení, přeložka CETIN, z části
dětského hřiště a obnova vegetace.
Průběh projednávání bodu:
K tomuto bodu nebyla diskuze.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 604/2020

K bodu č. 68
Smlouva o převodu vlastnického práva k nemovitostem v souvislosti s výstavbou
Rezidence park Liberec
Předkládá: Hýbner Lukáš, Mgr., vedoucí odboru správy veřejného majetku
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Předmětem tohoto materiálu je úplatný převod vlastnického práva za nemovitosti - stavební objekty
vzniklé v souvislosti s výstavbou Rezidence park Liberec (tzv. Vila Dreams) v ul. Vítězná a zároveň
darování pozemku toho času v majetku investora projektu. Smyslem tohoto materiálu je schválení
smlouvy o převodu vlastnického práva, kterou statutární město Liberec (dále jen SML) převezme
do svého majetku nově vybudované komunikace, parkové cesty, veřejné osvětlení aj. za finanční
náhradu ve výši 9 000 Kč bez DPH a přijetí daru zmíněného pozemku. Součástí materiálu je
i znalecký posudek, který odhaduje celkovou výši nabývaného majetku.
Průběh projednávání bodu:
K tomuto bodu nebyla diskuze.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 605/2020
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K bodu č. 69
Založení příspěvkové organizace Technické služby – dodatek č. 1 ke smlouvě
o převodu činností ze dne 30. 4. 2020
Předkládá: Šolc Jiří, Mgr., náměstek primátora pro technickou správu města a informační technologie
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Zastupitelstvo města Liberec schválilo 30. 4. 2020 svým usnesením č. 74/2020 smlouvu o převodu
činností, podle které přejdou činnosti, smluvní vztahy, zaměstnanci a vybrané položky majetku nabyté
v důsledku převodu jmění Technických služeb města Liberce, a. s. (TSML, a. s.) podle projektu
přeměny ze statutárního města Liberec na Technické služby města Liberec, p. o. (TSML, p. o.). Po
30. 4. 2020 nastoupili do TSML, a. s. noví zaměstnanci a byly zjištěny smluvní vztahy, které
nedopatřením nebyly zahrnuty do přílohy č. 3 smlouvy o převodu činností. Dále se ukázalo
a daňovými poradci bylo potvrzeno, že původní záměr převodu zásob a drobného majetku je daňově
nevýhodný a naopak výhodnější je prodej zásob a drobného majetku z TSML, a. s. přímo TSML,
p. o. Proto se navrhuje změna příloh č. 3, 4 a 5 smlouvy o převodu činností a přímý prodej zásob
a drobného majetku.
Průběh projednávání bodu:
K tomuto bodu nebyla diskuze.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 606/2020

K bodu č. 69/1
Schválení výsledku ZŘ na zakázku "Souvislá údržba po rekonstrukci IS –
ul. Františkovská, Anenská a Vaňurova"
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 rekonstrukci inženýrských sítí v ulicích Františkovská, Anenská a Vaňurova
v Liberci".
Průběh projednávání bodu:
K tomuto bodu nebyla diskuze.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 607/2020

K bodu č. 69/2
Placená vyhrazená stání – obnovení vydávání souhlasů
Předkládá: Hýbner Lukáš, Mgr., vedoucí odboru správy veřejného majetku
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Stručný obsah předkládaného materiálu:
Předmětem tohoto materiálu je obnovení systému zřizování vyhrazených parkovacích stání na
komunikacích města Liberce resp. zrušení usnesení, které obsahovalo nevydávání souhlasných
stanovisek odboru správy veřejného majetku k žádostem o zřízení vyhrazeného parkovacího stání.
Dále je navrženo zvýšení sazby za vyhrazené trvalé parkovací stání, která má regulační funkci.
Průběh projednávání bodu:

Ing. Zámečník
Budeme hlasovat o upraveném návrhu usnesení, v části schvaluje dojde k nahrazení částky
30 tis. Kč částkou 35 tis. Kč.

Hlasování o upraveném návrhu usnesení – pro – 7, proti – 1, zdržel se – 1, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 608/2020

K bodu č. 69/3
Záměr zřízení nového režimu pro zóny placeného stání
Předkládá: Hýbner Lukáš, Mgr., vedoucí odboru správy veřejného majetku
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Předmětem tohoto materiálu je záměr zřízení nového režimu v zónách placeného stání (ZPS) pro
držitele parkovacích karet. Jednalo by se o zóny na parkovacích místech, která byla vybudována ze
strany investorů a následně předána do vlastnictví města. Na těchto parkovacích stáních by pak mohla
vzniknout zóna, kde by měl investor přednostní právo koupit si parkovací kartu za zvýhodněných
podmínek.
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. 609/2020

K bodu č. 70
Metodika k vyúčtování finančního příspěvku společnosti SFM Liberec, s. r. o.
Předkládá: Sabáčková Markéta, Mgr. Bc., vedoucí odboru cestovního ruchu, kultury a sportu
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Odsouhlasení návrhu metodiky způsobu stanovení konkrétní výše finanční spoluúčasti poskytnuté
statutárním městem Liberec společnosti SFM Liberec, s. r. o., a postupu provádění vyúčtování.
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. 610/2020
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K bodu č. 71
Sportovní areál Liberec, s. r. o. – Uzavření dodatku č. 17 k nájemní smlouvě
č. 7004/06/0026
Předkládá: Sabáčková Markéta, Mgr. Bc., vedoucí odboru cestovního ruchu, kultury a sportu
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Schválení uzavření dodatku č. 17 k nájemní smlouvě č. 7004/06/0026 mezi statutárním městem
Liberec a Sportovním areálem Liberec, s. r. o. Dodatek vychází z aktuální situace, kdy zastupitelstvo
města dne 7. 5. 2020 svým usnesením č. 87/2020 rozhodlo o poskytnutí podpory (dotace) společnosti
SFM Liberec, s. r. o. ve výši 9 971 000 Kč. Podpora (dotace) bude částečně pokryta z uvedené
nájemní smlouvy společností SAL, s. r. o.
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. 611/2020

K bodu č. 72
Běžecký závod Liberec Nature Run
Předkládá: Sabáčková Markéta, Mgr. Bc., vedoucí odboru cestovního ruchu, kultury a sportu
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Návrh nového spolupořadatelství a organizace běžeckého závodu Liberec Nature Run konaného
dne 4. 10. 2020 a návrh spolupořadatelského podílu ve výši 103 306 Kč bez 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. 612/2020

K bodu č. 73
Provoz cyklobusu na lince č. 530 395 Liberec – Bedřichov – Jablonec nad Nisou –
Turnov od 16. 5. 2020 do 28. 9. 2020
Předkládá: Sabáčková Markéta, Mgr. Bc., vedoucí odboru cestovního ruchu, kultury a sportu
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Poskytnutí finančního příspěvku ve výši 50 000 Kč a uzavření smlouvy mezi Krajským úřadem
Libereckého kraje a statutárním městem Liberec.
Průběh projednávání bodu:
K tomuto bodu nebyla diskuze.
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Hlasování o návrhu usnesení – pro – 9, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 613/2020

K bodu č. 73/1
Strategický plán rozvoje sportu statutárního města Liberec
Předkládá: Sabáčková Markéta, Mgr. Bc., vedoucí odboru cestovního ruchu, kultury a sportu
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Schválení dokumentu Strategický plán rozvoje sportu statutárního města Liberec pro období
2020–2030.
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. 614/2020

K bodu č. 74
Přijetí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje
Předkládá: Sabáčková Markéta, Mgr. Bc., vedoucí odboru cestovního ruchu, kultury a sportu
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Přijetí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje v oblasti podpory: 07 Kultura, památková péče
a cestovní ruch č. OLP/1169/2020 na projekt s názvem "Rekonstrukce Kaple Božího hrobu" schválená
Zastupitelstvem Libereckého kraje dne 26. 5. 2020 usnesením č. 146/20/ZK účelové dotace z rozpočtu
Libereckého kraje – kapitoly 917 07 – Transfery, Obnova ohrožených památek v LK.
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. 615/2020

K bodu č. 75
Návrh na přidělení mimořádného daru z rozpočtu SML na pokrytí dílčích ztrát
Předkládá: Sabáčková Markéta, Mgr. Bc., vedoucí odboru cestovního ruchu, kultury a sportu
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Stručný obsah předkládaného materiálu:
Předmětem tohoto bodu jednání je návrh na mimořádný jednorázový dar z rozpočtu SML, jde
o podporu malých a středních kulturních zařízení na pokrytí dílčích ztrát v období od 15. března
2020 do 31. května 2020. Vyhlášení k předkládání žádostí o mimořádný jednorázový dar je přiloženo
v příloze č. 3. Uzávěrka pro podávání žádostí o dotace byla stanovena na 8. 6. 2020, 12:00 hodin. Tato
mimořádná podpora byla vyhlášena v souvislosti s mimořádným opatřením Vlády ČR (COVID-19).
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. 616/2020

K bodu č. 76
Poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec na podporu dětského
sboru Severáček
Předkládá: Sabáčková Markéta, Mgr. Bc., vedoucí odboru cestovního ruchu, kultury a sportu
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec ve výši 150 000 Kč na podporu dětského
sboru Severáček, který se chystá na prestižní turné po Jižní Koreji v termínu 22. října – 2. listopadu
2020.
Průběh projednávání bodu:

PhDr. Langr
Nahlašuji střet zájmů.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 9, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 617/2020

K bodu č. 77
Rezignace ředitele Naivního divadla Liberec Stanislava Doubravy a vyhlášení
konkurzu
Předkládá: Langr Ivan, PhDr., Ph.D., náměstek primátora pro kulturu, školství, sociální věci a cestovní
ruch
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Ředitel Naivního divadla Liberec (dále NDL) Stanislav Doubrava se rozhodl ke konci roku 2020
rezignovat na svou funkci ze zdravotních a rodinných důvodů. Pozici ředitele NDL zastával
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nepřetržitě od roku 1991. Nový ředitel prestižní loutkové scény by měl vzejít z otevřeného výběrového
řízení, které se uskuteční v druhé polovině kalendářního roku.
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. 618/2020

K bodu č. 78
Návrh na poskytnutí odměn ředitelům neškolských příspěvkových organizací
města za rok 2019
Předkládá: Langr Ivan, PhDr., Ph.D., náměstek primátora pro kulturu, školství, sociální věci a cestovní
ruch
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Ředitelé neškolských příspěvkových organizací města v gesci odboru školství a sociálních věcí
pravidelně předkládají svému zřizovateli rozbory činnosti a hospodaření (výroční zprávy) za
předcházející kalendářní rok. Na základě hodnocení dosažených výsledků je nyní předložen návrh na
poskytnutí pravidelných ročních odměn.
Průběh projednávání bodu:

Ing. Zámečník
Budeme hlasovat o návrhu usnesení materiálu, v němž došlo k úpravě přílohy č. 1.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 9, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 619/2020

K bodu č. 79
Delegace na valnou hromadu společnosti Dopravní podnik měst Liberce
a Jablonce nad Nisou, a. s.
Předkládá: Zámečník Jaroslav, Ing., CSc., primátor statutárního města Liberec
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Společnost DPMLJ, a. s., ve které je město společníkem, zaslala pozvánku na konání řádné valné
hromady společnosti, která se koná dne 29. 6. 2020 ve 13:00 hodin v sídle společnosti na adrese
Mrštíkova 3, Liberec 3. Je navrženo delegovat na tuto valnou hromadu primátora města Ing. Jaroslava
Zámečníka, CSc.
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. 620/2020
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K bodu č. 80
Delegace na valnou hromadu společnosti Dopravní podnik měst Liberce
a Jablonce n. N., a. s.
Předkládá: Zámečník Jaroslav, Ing., CSc., primátor statutárního města Liberec
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Společnost DPMLJ, a. s., ve které je město společníkem, zaslala pozvánku na konání řádné valné
hromady společnosti, která se koná dne 29. 6. 2020 v 15:00 hodin v sídle společnosti na adrese
Mrštíkova 3, Liberec 3. Je navrženo delegovat na tuto valnou hromadu primátora města Ing. Jaroslava
Zámečníka, CSc.
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. 621/2020

K bodu č. 81
Delegace na valnou hromadu společnosti Krajská nemocnice Liberec, a. s.
Předkládá: Zámečník Jaroslav, Ing., CSc., primátor statutárního města Liberec
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Společnost Krajská nemocnice Liberec, a. s., ve které je město společníkem, zaslala pozvánku na
konání valné hromady společnosti, která se koná dne 30. 6. 2020 ve 13,00 hodin na adrese Husova
357/10, Liberec 1. Je navrženo delegovat na tuto valnou hromadu primátora města Ing. Jaroslava
Zámečníka, CSc.
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. 622/2020

K bodu č. 81/1
Delegace na valnou hromadu společnosti Krajská nemocnice Liberec, a. s. –
16. 7. 2020
Předkládá: Zámečník Jaroslav, Ing., CSc., primátor statutárního města Liberec
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Společnost Krajská nemocnice Liberec, a. s., ve které je město společníkem, zaslala pozvánku na
konání valné hromady společnosti, která se koná dne 16. 7. 2020 v 9,00 hodin na adrese Husova
357/10, Liberec 1. Je navrženo delegovat na tuto valnou hromadu primátora města Ing. Jaroslava
Zámečníka, CSc.
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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. 623/2020

K bodu č. 82
Delegace na valnou hromadu společnosti Teplárna Liberec, a. s.
Předkládá: Zámečník Jaroslav, Ing., CSc., primátor statutárního města Liberec
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Společnost Teplárna Liberec, a. s., ve které je město společníkem, zaslala pozvánku na konání
valné hromady společnosti, která se koná dne 29. 6. 2020 ve 13:00 hodin na adrese Dr. M. Horákové
641/34a, Liberec 4. Je navrženo delegovat na tuto valnou hromadu náměstka primátora Mgr. Jiřího
Šolce.
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. 624/2020

K bodu č. 83
Zřízení Osadního výboru Františkov
Předkládá: Zámečník Jaroslav, Ing., CSc., primátor statutárního města Liberec
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Dne 20. září 2019 byla na podatelnu statutárního města Liberec doručena žádost
CJ MML 204039/19 o založení Osadního výboru Františkov – část za viaduktem. Žádost je doložena
zdůvodněním, proč se občané rozhodli osadní výbor zřídit, dále také seznamem navrhovaných členů
osadního výboru a návrhem na předsedu osadního výboru.
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. 625/2020
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K bodu č. 84
Kandidát do funkce přísedícího Okresního soudu v Liberci
Předkládá: Zámečník Jaroslav, Ing., CSc., primátor statutárního města Liberec
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Radě města je předkládán k odsouhlasení materiál Kandidát do funkce přísedícího Okresního soudu
v Liberci.
Průběh projednávání bodu:
K tomuto bodu nebyla diskuze.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 8, proti – 0, zdržel se – 1, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 626/2020

K bodu č. 85
Třístranná smlouva o realizaci vynucené stranové překládky trasy sítě
elektronických komunikací na lokalitě Liberec – Doubí
Předkládá: Vavřina Zbyněk, Ing., vedoucí odboru vnitřních věcí
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Liberecký kraj příkazní smlouvou pověřil Krajskou správu silnic Libereckého kraje, příspěvkovou
organizaci, k uzavírání smluv, které se týkají realizací překládek optických sítí. Z tohoto důvodu
Krajská správa silnic Libereckého kraje požaduje uzavřít smlouvu bez účasti Libereckého kraje, a je
proto třeba revokace části usnesení rady města č. 1219/2019. Součástí předloženého materiálu je
i upravený návrh třístranné smlouvy o realizaci překládky sítě elektronických komunikací.
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. 627/2020

K bodu č. 86
Vyřazení a následná likvidace movitého majetku statutárního města Liberec
Předkládá: Vavřina Zbyněk, Ing., vedoucí odboru vnitřních věcí
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Vyřazení a likvidace movitého majetku SML, evidovaného na odboru vnitřních věcí – oddělení
komunikace a informací a oddělení informatiky a řízení procesů, z důvodu nefunkčnosti či
neprovozuschopnosti.
Průběh projednávání bodu:
K tomuto bodu nebyla diskuze.
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Hlasování o návrhu usnesení – pro – 9, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 628/2020

K bodu č. 87
Směrnice 21RM – Provoz informačního systému SML
Předkládá: Vavřina Zbyněk, Ing., vedoucí odboru vnitřních věcí
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Schválení nové směrnice RM – Provoz informačního systému statutárního města Liberec (dále jen
"Provoz IS SML"). Nová směrnice nahrazuje aktuální směrnici tajemníka 12T Provoz IS MML. Nová
směrnice aktualizuje pravidla a procesy týkající se provozu IS SML zvláště s ohledem na aktuální
požadavky na bezpečnost informačních systémů (ochrana osobních údajů, nástupy a výstupy,
bezdrátové připojení k IS SML, apod.).
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. 629/2020

K bodu č. 87/1
Zpřístupnění moderních informačních technologií
a příspěvkové organizace města – aktualizace

pro

základní

školy

Předkládá: Vavřina Zbyněk, Ing., vedoucí odboru vnitřních věcí
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Dne 1. 12. 2015 byl radě města (číslo usnesení 1014/2015) předložen projekt „Rozvoj metropolitní
sítě optických vláken Liberec MAN) v letech 2016–2021“. Jeho součástí byl také projekt –
„Zpřístupnění moderních informačních technologií pro základní školy a příspěvkové organizace
města“. Tento projekt byl do roku 2020 naplněn částečně, a proto v rámci projektu rozvoje MAN je
radě města předkládáno aktualizované 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. 630/2020
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K bodu č. 88
Vypsání zadávacího řízení na dodávku dopravního automobilu pro JSDH
Vratislavice
Předkládá: Vavřina Zbyněk, Ing., vedoucí odboru vnitřních věcí
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Obec má podle zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně v samostatné působnosti za povinnost
udržovat akceschopnost jednotek sboru dobrovolných hasičů obce. JSDH Vratislavice jsou poslední
jednotkou, kde ještě nedošlo k obměně dopravního automobilu. Rada města schválila usnesením
č. 536/2019 dne 21. 5. 2019 podání žádosti o dotaci v rámci programu "Dotace pro jednotky SDH obcí
pro rok 2020". Město se žádostí uspělo a získalo na pořízení dopravního automobilu státní dotaci
450 tisíc Kč. Parametry dotačního programu jsou nastaveny tak, že vozidlo se musí pořídit do konce
roku 2020. Veřejná zakázka bude zadána formou zakázky malého rozsahu III. kategorie
s předpokládanou hodnotou 1 487 603 Kč bez 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. 631/2020

K bodu č. 89
Změna směrnice rady č. 1RM Organizační řád Magistrátu města Liberec
Předkládá: Čech Martin, Ing., tajemník Magistrátu města Liberec
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Aktualizace organizačního řádu v důsledku přesunů činností na příspěvkovou organizaci Technické
služby města Liberec, p. o., a aktualizace funkčních náplní odborů, změna struktury odboru správy
veřejného majetku, posílení odboru majetkové správy o referenta energetika, referenta majetkového,
referenta správy sportovních objektů, snížení počtu zaměstnanců odboru ekologie a veřejného prostoru
o 1 pozici, snížení počtu zaměstnanců odboru správy veřejného majetku o 1 pozici vedoucího oddělení
a o 2 pozice referenta.
Průběh projednávání bodu:

Ing. Čech
Funkční náplň odboru správy veřejného majetku a odboru ekologie a veřejného prostoru se ponížila
o činnosti, které bude vykonávat příspěvková organizace Technické služby města Liberec, tím je
snížen i počet pracovníků v těchto odborech. Odbor správy veřejného majetku je transformován tak, že
zahrnuje stávající oddělení technické správy a nové oddělení komunálních služeb, s tím souvisí přesun
pozic popsaných v materiálu. Zahrnuty jsou i další změny funkčních náplní u jiných odborů a posílen
je odbor majetkové správy, a to o referenta energetika, referenta majetkového a referenta správy
sportovních objektů.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 8, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 632/2020
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K bodu č. 90
Plnění usnesení rady města za měsíc květen 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.
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. 633/2020

K bodu č. 91
Hodnocení 5. ZM – 28. 05. 2020
Předkládá: Zámečník Jaroslav, Ing., CSc., primátor statutárního města Liberec
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. 634/2020

K bodu č. 92
Organizační zajištění 6. ZM – 25. 6. 2020
Předkládá: Zámečník Jaroslav, Ing., CSc., primátor statutárního města Liberec
Průběh projednávání bodu:

Ing. Zámečník
Budeme hlasovat o upraveném návrhu usnesení, z něhož vyjmeme bod Plánovací smlouva –
Výstavba 5 RD, Horní Hanychov.

Hlasování o upraveném návrhu usnesení – pro – 9, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 635/2020
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K bodu č. 93
Různé
Předkládá: Zámečník Jaroslav, Ing., CSc., primátor statutárního města Liberec
Průběh projednávání bodu:
K tomuto bodu nebyla diskuze.
Primátor ukončil schůzi rady města v 14:07 hod.
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Přílohy:
– Program 14. řádné schůze RM
– Výpis přijatých usnesení

Liberec 18. června 2020

Zapisovatelka:

Iva Pourová v. r.

Za ověřovatele:

Mgr. Jiří Šolc v. r.

Ing. Radka Loučková Kotasová v. r.

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

Ing. Radka Loučková Kotasová v. r.
náměstkyně primátora
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