Z ÁP I S
Z 15. SCHŮZE
RADY MĚSTA LIBEREC,
KONANÉ 14. 7. 2020 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 210

Ověřovatelé:

Ing. Zbyněk Karban
PhDr. Mgr. Ivan Langr, Ph.D.

K bodu č. 1
Zahájení
Pan primátor zahájil 15. řádnou schůzi rady města v roce 2020 a konstatoval, že je přítomno
9 členů rady města a rada je usnášeníschopná. Jako zapisovatelku schůze navrhl Ivu Pourovou,
vedoucí organizačního oddělení, a jako ověřovatele zápisu Ing. Zbyňka Karbana a PhDr. Mgr. Ivana
Langra, Ph.D. Ze schůze se omluvila Petra Břeňová. Dřívější odchod v 11:30 hod. ohlásil Marek
Vávra. Pozdější příchod ohlásil Lukáš Pohanka.
Návrh na zapisovatele a ověřovatele zápisu byl schválen poměrem: pro – 9, proti – 0, zdržel se – 0.
Pan primátor konstatoval, že nezaznamenal námitky k zápisu z 5. mimořádné schůze rady města
v roce 2020.
Na program schůze byly na dodatečné zařazení navrženy body č.: 12/1, 12/2, 22/1, 30/1, 31/1, 31/2,
32/1–32/5, 53/1, 58/1. V režimu na stůl byly předloženy body č.: 17/1 – Návrh dodatku
č. 12 k pojistné smlouvě č. 899-26238-15, 30/2 – Vyhodnocení zadávacího řízení na stavební práce
pro projekt "Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ Na Výběžku".
Navržený program byl schválen poměrem: pro – 8, proti – 0, zdržel se – 1

K bodu č. 2
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 – 9, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 638/2020
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K bodu č. 3
MO Vratislavice nad Nisou – změna usnesení – služebnost
Předkládá: Pohanka Lukáš, starosta MO Vratislavice nad Nisou
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Změna se předkládá na základě skutečného zaměření inženýrské sítě.
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. 639/2020

K bodu č. 4
MO Vratislavice nad Nisou – záměr prodeje p. p. č. 3037_3
Předkládá: Pohanka Lukáš, starosta MO Vratislavice nad Nisou
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Na základě žádosti předkládáme prodej p. p. č. 3037/3, při ul. Dlouhomostecká, v k. ú. Vratislavice
n. N.
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. 640/2020

K bodu č. 5
Návrh rozpočtového opatření č. 7A) 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 34 751 049 Kč. Jedná
se o přijaté dotace z MŠMT – Férové školy v Liberci II, dotace MPSV – ZŠ Kaplického – projekt
"Škola také potřebuje pečovat o zaměstnance jako kterákoliv firma", dotace MMR – Cyklotrasa Odra
– Nisa za ČOV Liberec, dotace KÚ na sociální služby pro CZaSP, vratka dotace KÚ – Ochrana
a prevence COVID-19 pro DPMLJ.
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. 641/2020
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K bodu č. 6
Návrh dodatku č. 11 k pojistné smlouvě č. 899-26328-15 o pojištění majetku
Předkládá: Hrbková Hana, Ing., vedoucí oddělení poplatků a pohledávek, pověřena zastupováním
vedoucího odboru ekonomiky
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Odbor ekonomiky předkládá návrh dodatku č. 11 pojistné smlouvy č. 899-26328-15 o pojištění
majetku podnikatelů. Tímto dodatkem bude od 16. 6. 2020 pojištěn Pohádkový hrad s tobogánem ve
Vratislavicích nad Nisou a od 1. 8. 2020 pojištěna Cyklostezka "Jungmanova – viadukt".
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. 642/2020

K bodu č. 7
Schválení výjimky ze směrnice 3RM Zadávání veřejných zakázek statutárním
městem Liberec na smlouvu o poskytování služeb v oblasti ekonomické
Předkládá: Hrbková Hana, Ing., vedoucí oddělení poplatků a pohledávek, pověřena zastupováním
vedoucího odboru ekonomiky
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Předmětem tohoto materiálu je schválení výjimky ze směrnice rady č.3RM Zadávání veřejných
zakázek statutárním městem Liberec na návrh smlouvy o poskytování specializovaných poradenských
služeb spojených s přípravou rozpočtu 2021, poskytování informací v souvislosti s dopady CVI-19 na
rozpočet a prognóze vývoje sdílených daní ve druhém pololetí tohoto roku.
Průběh projednávání bodu:

Ing. Zámečník
Příloha č. 1 se upraví v souladu s pravidly českého jazyka. Budeme hlasovat o návrhu usnesení
materiálu, v němž došlo k úpravám v příloze č. 1.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 9, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 643/2020

K bodu č. 7/1
Návrh dodatku č. 12 k pojistné smlouvě č. 899-26238-15
Předkládá: Hrbková Hana, Ing., vedoucí oddělení poplatků a pohledávek, pověřena zastupováním
vedoucího odboru ekonomiky
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Stručný obsah předkládaného materiálu:
Odbor ekonomiky předkládá návrh dodatku č. 12 pojistné smlouvy č. 899-26238-15 o pojištění
majetku podnikatelů. Tímto dodatkem je od 1. 7. 2020 pojištěn soubor nemovitých věcí organizace
Technické služby města Liberec, p. o., Erbenova 376/2, Liberec VIII-Dolní Hanychov,
460 08 Liberec, IČO: 08881545.
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. 644/2020

K bodu č. 8
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. 645/2020

K bodu č. 9
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
(5 případů), změna oprávněného vzhledem k vlastnictví jednotlivých inženýrských sítí (1 případ)
a oprava ceny z důvodu chyby v psaní (2 případy).
Průběh projednávání bodu:
K tomuto bodu nebyla diskuze.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 10, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 646/2020
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K bodu č. 10
Majetkoprávní operace – výpůjčka a pacht pozemků
Předkládá: Schejbal Jaroslav, Ing., vedoucí odboru majetkové správy
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Celkem se jedná o 2 případy žádostí o výpůjčku a pacht pozemků (užívání pozemku jako zahrady
a údržba pozemku) 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. 647/2020

K bodu č. 11
Schválení výjimky ze směrnice č. 3RM – kino Varšava – modernizace topení
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 modernizaci topení objektu kina Varšava.
S ohledem na specifické požadavky zadavatele a nutnost připravit vytápění na akci "Anifilm
2020" byly osloveny 3 firmy. Nyní po zhodnocení nabídek žádáme radu města o schválení výjimky ze
směrnice k uzavření smluvního vztahu na modernizaci a doplnění topení velkého sálu kina Varšavy.
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. 648/2020

K bodu č. 12
Schválení výsledku zadávacího řízení na projektovou přípravu modernizace
a energetické úspory ZŠ Sokolovská
Předkládá: Schejbal Jaroslav, Ing., vedoucí odboru majetkové správy
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Lhůta pro podání nabídek na veřejnou zakázku s názvem „ZŠ Sokolovská, Liberec – projektová
příprava na modernizaci a energetické úspory objektu" byla stanovena do 5. 6. 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. 220/2020 ze dne
3. 3. 2020, předkládán výsledek zadávacího řízení ke schválení.
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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. 649/2020

K bodu č. 12/1
Schválení výjimky ze směrnice č. 3RM – MŠ Dětská – odstranění následků škodní
události
Předkládá: Schejbal Jaroslav, Ing., vedoucí odboru majetkové správy
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Radě města Liberec je předložen informační materiál a zároveň materiál ke schválení výjimky ze
směrnice 3RM Zadávání veřejných zakázek statutárním městem Liberec na sanační práce s následnou
opravou a kompletací v rámci škodní události ze dne 22. 6. 2020 po vytopení 1. NP a 2. NP objektu
MŠ Dětská na adrese Dětská 461, 463 12 Liberec 25. S ohledem na specifické požadavky zadavatele
a pojistitele oslovil odbor majetkové správy ke spolupráci firmu Mibag sanace,
spol. s r. o., IČ: 25773062, která se svým zaměřením specializuje na odstraňování škod po požárech
a vyplavení vodou. Využití této společnosti je zárukou bezproblémové úhrady škod pojišťovnou.
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. 650/2020

K bodu č. 12/2
Schválení výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem "Obnova
vnějšího pláště budovy – výměna oken – Radnice Magistrát města Liberec –
IV. etapa"
Předkládá: Schejbal Jaroslav, Ing., vedoucí odboru majetkové správy
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Lhůta pro podání nabídek na veřejnou zakázku s názvem „Obnova vnějšího pláště budovy –
výměna oken – Radnice Magistrátu města Liberec – IV. etapa" byla stanovena
do 10. 6. 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. 449/2020 ze dne 19. 5. 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. 651/2020
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K bodu č. 13
Změna složení pracovní skupiny
Předkládá: Schejbal Jaroslav, Ing., jediný člen představenstva společnosti
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Jedná se o odvolání stávajícího člena a jmenování nového člena pracovní skupiny, která je
ustanovena na základě smlouvy o spolupráci, uzavřené dne 21. 12. 2017, mezi společností
TMR Ještěd, a.s. a společností Sportovní areál Ještěd, a.s. za účelem projednávání investic.
Průběh projednávání bodu:
V souladu s Jednacím řádem Rady města Liberec čl. VII odst. 1 se část zápisu, jejímž obsahem je
rozhodování rady ve věcech města jako jediného společníka nebo akcionáře, nezveřejňuje.

Hlasování o upraveném návrhu usnesení – pro – 10, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl
přijat.
Rada města přijala usnesení č. 652/2020

K bodu č. 14
Jmenování ředitelky MŠ "Malínek", Liberec, Kaplického 386, 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 Mateřské
školy "Malínek", Liberec, Kaplického 386, příspěvkové organizace a usnesení konkurzní komise
jmenuje rada města ředitelku Mateřské školy "Malínek", Liberec, Kaplického 386, příspěvkové
organizace.
Průběh projednávání bodu:

Ing. Zámečník
Do návrhu usnesení do části jmenuje bude doplněno jméno Kamila Renfusová. Budeme hlasovat
o upraveném návrhu usnesení, v němž došlo k úpravě části jmenuje.

Hlasování o upraveném návrhu usnesení – pro – 10, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl
přijat.
Rada města přijala usnesení č. 653/2020

K bodu č. 15
Jmenování ředitele ZŠ, Liberec, Vrchlického 262/17, příspěvkové organizace
Předkládá: Kalous Pavel, Mgr., vedoucí odboru školství a sociálních věcí
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Stručný obsah předkládaného materiálu:
Na základě konkurzního řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky Základní
školy, Liberec, Vrchlického 262/17, příspěvkové organizace a usnesení konkurzní komise jmenuje
rada města ředitele Základní školy, Liberec, Vrchlického 262/17, příspěvkové organizace.
Průběh projednávání bodu:

Ing. Zámečník
Do návrhu usnesení do části jmenuje bude doplněno jméno Mgr. Jiří Skalský. Budeme hlasovat
o upraveném návrhu usnesení, v němž došlo k úpravě části jmenuje.

Hlasování o upraveném návrhu usnesení – pro – 9, proti – 1, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 654/2020

K bodu č. 16
Navýšení kapacity MŠ "Motýlek", Liberec, Broumovská 840/7, příspěvková
organizace
Předkládá: Kalous Pavel, Mgr., vedoucí odboru školství a sociálních věcí
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Na základě ukončení stavebních prací v MŠ Motýlek, provedených v rámci projektu „Navýšení
kapacit MŠ Motýlek“ spolufinancovaného z prostředků Evropské unie – Integrovaného regionálního
operačního programu – Infrastruktura pro předškolní vzdělávání – integrované projekty IPRÚ, je
potřebné navýšit kapacitu mateřské školy "Motýlek", Liberec, Broumovská 840/7, příspěvková
organizace, a to z počtu 175 dětí na počet 195 dětí, s účinností od 1. 9. 2020.
Průběh projednávání bodu:
K tomuto bodu nebyla diskuze.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 10, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 655/2020

K bodu č. 17
Prodloužení nájmu u bytů a přidělení ubytování nízkého standardu ve vlastnictví
SML
Předkládá: Kalous Pavel, Mgr., vedoucí odboru školství a sociálních věcí
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Obsahem materiálu je přidělení ubytování nízkého standardu a prodloužení smluv o ubytování
nízkého standardu, bytů pro příjmově vymezené osoby, bytů sociálních standardního typu
a startovacích bytů ve vlastnictví statutárního města Liberec.
Průběh projednávání bodu:
K tomuto bodu nebyla diskuze.
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Hlasování o návrhu usnesení – pro – 10, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 656/2020

K bodu č. 18
Poskytnutí dotace Oblastní charitě Liberec a uzavření veřejnoprávní smlouvy
Předkládá: Kalous Pavel, Mgr., vedoucí odboru školství a sociálních věcí
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Na základě žádosti ředitele Oblastní charity Liberec, předkládá odbor školství a sociálních věcí
Radě města Liberec návrh na schválení poskytnutí dotace ve výši 45 000 Kč na částečnou úhradu
nákladů vzniklých při provozu Charitního šatníku v roce 2020.
Průběh projednávání bodu:
K tomuto bodu nebyla diskuze.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 10, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 657/2020

K bodu č. 19
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.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 10, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 658/2020
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K bodu č. 20
Žádost ředitelky Divadla F. X. Šaldy Liberec, příspěvkové organizace, o souhlas
s uzavřením dodatků ke smlouvám o nájmu nebytových prostor
Předkládá: Kalous Pavel, Mgr., vedoucí odboru školství a sociálních věcí
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Ředitelka Divadla F. X. Šaldy Liberec, příspěvkové organizace, žádá zřizovatele o souhlas
s uzavřením dodatků ke smlouvám o nájmu prostor sloužících k podnikání v souvislosti se snížením
nájmu z důvodu nouzového stavu v ČR. Vše je řešeno v souvislosti s Programem Vlády ČR podpory
podnikatelů postižených celosvětovým šířením onemocnění COVID-19 způsobeného virem
SARS-CoV-19.
Průběh projednávání bodu:

Mgr. Pavel Kalous, vedoucí odboru školství a sociálních věcí
Tento materiál je velmi podobný tomu, který jste již schválili, týkal se prominutí daného procenta
nájmu za 3 měsíce, a to v souladu s vládním nařízením a doporučením čerpat 10 mil. Kč. Jen zde se
nejedná o smluvní vztah mezi městem a organizací, ale jedná se o nájemní vztah mezi příspěvkovou
organizací a dalším subjektem. Vzhledem k tomu, že rada města v minulosti schvalovala tyto nájemní
smlouvy, předkládá odbor školství a sociálních věcí žádost ředitelky divadla, aby byl schválen
obdobný postup. Jedná se o tři organizace, které jsou v materiálu vypsány, částka je měsíční, je tedy
potřeba ji vynásobit třemi.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 10, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 659/2020

K bodu č. 21
Souhlas zřizovatele s čerpáním investičního fondu Divadla F. X. Šaldy Liberec,
p. o.
Předkládá: Kalous Pavel, Mgr., vedoucí odboru školství a sociálních věcí
Stručný obsah předkládaného materiálu:
V souladu se zřizovací listinou žádá ředitelka Divadla F. X. Šaldy Liberec, příspěvkové organizace,
zřizovatele o souhlas s čerpáním investičního fondu organizace ve výši 414 738 Kč. Finanční
prostředky budou využity na pořízení úspornějších LED svítidel a systému hlášení poruch topení.
Průběh projednávání bodu:

Mgr. Pavel Kalous, vedoucí odboru školství a sociálních věcí
Tento materiál jsem konzultoval s panem Bc. Petrem Machatým, vedoucím oddělení správy
objektů a zařízení, protože tuto žádost předkládá Divadlo F. X. Šaldy Liberec, p. o., po konzultaci
s odborem majetkové správy, podle kterého je třeba, aby k balíku energetických úspor, které byly
realizovány, byl doložen zhotovitel. Je tedy potřeba to v nejkratší možné době vysoutěžit, protože je
tam státní dotace.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 10, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 660/2020
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K bodu č. 22
Souhlas zřizovatele s čerpáním investičního fondu Naivního divadla Liberec, p. o.
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 čerpáním investičního fondu organizace v celkové výši do 1 000 000 Kč.
Finanční prostředky budou využity na pořízení vozidla pro potřeby příspěvkové organizace.
Průběh projednávání bodu:

Stanislav Doubrava, ředitel příspěvkové organizace Naivní divadlo Liberec
Nové vozidlo je na základě tří oslovených zájemců vybrané jako nejvýhodnější. Potřebujeme ho
z toho důvodu, že divadlo jezdí na zájezdy, vozí soubor a občas dováží děti. Vždy se nám během let
daří na automobil uspořit a nežádat tedy o investiční peníze město mimo náš investiční fond. Závěrem
bych měl ještě jednu věc, chci poděkovat všem za to, že jste vy jako rada a následně zastupitelstvo
schválili ocenění, které jsem dostal, považuji si toho.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 10, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 661/2020

K bodu č. 22/1
Dodatek č. 2 k příkazní smlouvě ze dne 26. 6. 2019
Předkládá: Audy Jan, Mgr., vedoucí odboru právního a veřejných zakázek
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Statutární město Liberec uzavřelo dne 26. 6. 2019 příkazní smlouvu s advokátem Mgr. Lukášem
Máchalem, jejímž předmětem je poskytování právních služeb ve věci majetkové účasti města
v bytových domech. Nyní je radě města předkládán dodatek č. 2 z důvodu navýšení finančního limitu
poskytovaných právních služeb.
Průběh projednávání bodu:

Mgr. Židek
Myslím si, že to není správně napsané. Podle mého názoru to takto nemůžeme udělat, nemůžeme
tam dát bez soutěže ostatní společnosti, protože s nimi se nesoudíme. Příkazní smlouvu můžeme
navýšit jen v případě soudního sporu, kde to můžeme udělat napřímo, ale nemůžeme to udělat
v případě ostatních družstev, takže tam bychom měli soutěžit. Já tedy budu proti.

JUDr. Jana Krejsová, vedoucí oddělení právního
To si zcela nemyslím, na právní služby existuje výjimka ze zákona, že se soutěžit nemusí.

Mgr. Židek
Dobře, nicméně já s ohledem na to, že již na magistrátu máme vyčerpáno za tyto typy služeb více
než 2 mil. Kč, si myslím, že by se to soutěžit mělo. Nemůžeme totiž říct, že jednotlivé věci jsou méně
než 2 mil. Kč, ale jde o to, že na poradenské a právní služby se to sčítá, nemůžete během roku udělat
50 nebo 100 smluv za 100 tis. Kč na poradenské nebo právní služby.

JUDr. Jana Krejsová
Já mám za to, že takto, jak je ten materiál připraven, je v pořádku.
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Mgr. Židek
Dobře, děkuji.

Ing. Zámečník
Další záležitost bude rozdělena na dvě samostatné smlouvy. Jedna bude výlučně na pokračování
jednání se společností Interma byty, a. s., a řešení našeho sporu, který je u soudu. Druhá oddělená
smlouva bude na právní služby s bytovými družstvy. Pak to tedy oddělíme, protože to někdy zbytečně
zavdává nepřesnému výkladu, že si objednáváme právní služby na to, abychom se s družstvy soudili,
což je opravdu míchání jablek a hrušek. My jsme si nejprve najali právní kancelář Máchal & Bobek na
právní spor a pak jsme postupně, jak přicházely družstevní záležitosti, jen rozšiřovali smlouvu, aby
nám radili i v dalších velmi podobných věcech.

Mgr. Židek
Já to doplním, podle § 29 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v němž jsou
vypsány obecné výjimky, platí: „Zadavatel není povinen zadat veřejnou zakázku v zadávacím řízení,
k) jde-li o právní služby, 1. které poskytuje advokát v rámci zastupování klienta v soudním,
rozhodčím, smírčím nebo správním řízení před soudem, tribunálem nebo jiným veřejným orgánem
nebo v řízení před mezinárodními orgány pro řešení sporů, 2. které poskytuje advokát při přípravě na
řízení uvedená v bodě 1,“ to jsou ty před soudem, „nebo pokud okolnosti nasvědčují tomu, že dotčená
věc se s vysokou pravděpodobností stane předmětem řízení uvedeného v bodě 1.“ Takže my
předpokládáme, že s družstvy půjdeme k soudu?

Ing. Zámečník
Nikoli, to je mylné.

Mgr. Židek
Ale toto je ta výjimka, na základě které to je možné. Ale máte jiný názor? Dobře, rozumím tomu.

Ing. Zámečník
Já to vysvětlím znovu. V odstavci jsou družstva uvedena, ale je tam uvedena i společnost Interma
byty, a. s. To, co provádí právní kancelář Máchal & Bobek, dělají primárně na základě celé záležitosti
výstavby bytů ze státní dotace a stále se tam neřeší ohled, jakým způsobem může obec nakládat
s tímto majetkem. Stále je ještě jedno, zda je to to, či ono, nicméně to primární, které to celé
odstartovalo, je ten soudní spor.

Mgr. Židek
Já jen tvrdím, že my si tu říkáme zdůvodnění, u kterého si myslíme, že z tohoto důvodu to pod to
můžeme schovat, ale já si to prostě nemyslím, a to je celé.

Ing. Zámečník
Nicméně pro uklidnění, je to do částky 350 tis. Kč, pak budou uzavřeny dvě samostatné separátní
smlouvy, které už toto budou oddělovat. Také bych byl raději, aby to bylo odděleno ihned, ale již je to
za práce, které byly provedeny v červnu a v červenci.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 9, proti – 1, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 662/2020
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K bodu č. 23
Vyloučení účastníků a zrušení ZŘ na dodávku vnitřního vybavení k projektu
MŠ Pastelka
Předkládá: Maturová Michaela, Ing., vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Vyloučení účastníků a zrušení 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 a vyloučení účastníka MAKRA DIDAKTA, s. r. o., se sídlem: Drahelická 162/47, 288
02 Nymburk, IČ 27916758, z důvodu nesplnění podmínek zadavatele. Hodnotící komise doporučila
zrušení ZŘ.
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. 663/2020

K bodu č. 24
Opětovné vypsání ZŘ na dodávku vnitřního vybavení k projektu MŠ Pastelka
Předkládá: Maturová Michaela, Ing., vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Nové vypsání ZŘ na dodavatele vnitřního vybavení v rámci projektu „Navýšení kapacit
MŠ Pastelka“ spolufinancovaného z Evropské unie. Veřejná zakázka bude zadávána ve
zjednodušeném podlimitním řízení s předpokládanou a maximální hodnotou 1 257 000 Kč bez
DPH (1 520 970 Kč vč. DPH).
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. 664/2020

K bodu č. 25
Schválení dodatku č. 2 k SoD na stavbu MŠ Pastelka
Předkládá: Maturová Michaela, Ing., vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací
Stručný obsah předkládaného materiálu:
V rámci průběhu plnění SoD na provedení stavebních prací projektu „Navýšení kapacit MŠ
Pastelka“, spolufinancovaného z Integrovaného regionálního operačního programu, došlo
k dodatečným stavebním pracím. SoD byla uzavřena se společností "WORLD INVEST, v. o. s.," ve
výši 42 558 802,49 Kč bez DPH (51 496 151,01 Kč vč. DPH). Dodatek č. 1 navýšil celkovou cenu
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díla o 459 000,07 Kč bez DPH (555 390,08 Kč vč. DPH) a prodloužil lhůtu výstavby
o 14 kalendářních dnů. Dodatek č. 2 zohledňuje změnový list č. 2 a navyšuje celkovou cenu díla
o 40 779,39 Kč bez DPH (49 343,06 Kč vč. DPH), přičemž lhůta výstavby se nemění.
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. 665/2020

K bodu č. 26
Schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na stavební práce k projektu IPRÚ
"Sociální bydlení města Liberce Bytový dům E"
Předkládá: Maturová Michaela, Ing., vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací
Stručný obsah předkládaného materiálu:
V průběhu plnění Smlouvy o dílo na provedení stavebních prací projektu IPRÚ „Sociální bydlení
města Liberce Bytový dům E“, spolufinancovaného z IROP, se vyskytly objektivně nepředvídatelné
okolnosti, které vyžadují dodatečné stavební práce. Smlouva o dílo byla uzavřena na základě
zadávacího řízení se společností První podještědská stavební, spol. s r. o., se sídlem Hanychovská
832/37, 460 07 Liberec 3, IČ: 47781874 ve výši 29 950 000 Kč bez DPH. Dodatek č. 1 zohledňuje
změnové listy č. 1 a 2 na méněpráce a dodatečné stavebné práce, které vznikly v důsledku
neočekávaných okolností a vyžadují navýšení ceny díla o 3 401 398,04 Kč bez
DPH (3 911 607,75 Kč vč. DPH). Práce mají vliv na harmonogram prací i termín dokončení díla,
který bude prodloužen o 180 dní.
Průběh projednávání bodu:

Mgr. Židek
Mám dvě připomínky, první se týká toho, že nikde v materiálu není adresa místa, ta by se nám ale
měla objevovat. To mi opravdu vadí, protože se řekne sociální bydlení bytový dům E a já musím
přemýšlet, kde to je. Druhá věc je ta, že bychom opravdu měli zvážit, zda to chceme opravovat,
protože já jsem si nyní spočítal, že podle plochy bytu nás 1 m2 vychází na 70 tis. Kč, přátelé, za to se
staví v centru Prahy. To se na mě nezlobte, myslím si, že bychom to měli zastavit, zdemolovat to
a případně postavit bydlení, to nás stále vyjde levněji.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 8, proti – 1, zdržel se – 1, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 666/2020

K bodu č. 27
Schválení dodatku č. 2 ke smlouvě na akci "ZŠ Liberec, Aloisina výšina –
realizace bezbariérovosti objektu a oprava pochozí střešní konstrukce nad
výměníkovou stanicí III"
Předkládá: Maturová Michaela, Ing., vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací
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Stručný obsah předkládaného materiálu:
V průběhu plnění smlouvy na stavební práce v rámci projektu „Zvýšení kvality vzdělávání
ZŠ Aloisina výšina“, spolufinancovaného z IPRÚ došlo ke zjištěním vyžadujících uzavření Dodatku
č. 2. Smlouva byla uzavřena na základě zadávacího řízení se společností INSTAV stavební práce,
s. r. o. Uzavřením dodatku č. 2 dojde k navýšení ceny o 274 135,44 Kč bez
DPH (331 703,88 Kč včetně DPH).
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. 667/2020

K bodu č. 28
Výjimka ze směrnice RM na externí podporu ke strategii v rámci projektu
Liberec plánuje chytře a zodpovědně
Předkládá: Maturová Michaela, Ing., vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Schválení výjimky ze směrnice rady města na zadání zakázky přímým oslovením vybraného
dodavatele Opus consulting, s. r. o., na zajištění odborné podpory pro zpracování aktualizace strategie
rozvoje SML, v rámci KA01 projektu "Liberec plánuje chytře a zodpovědně", spolufinancovaného
z Evropského sociálního fondu – 92. výzva Operačního programu zaměstnanost – Efektivní veřejná
správa.
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. 668/2020

K bodu č. 29
Výjimka ze směrnice RM na nákup eDesky v rámci projektu Liberec plánuje
chytře a zodpovědně
Předkládá: Maturová Michaela, Ing., vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Schválení výjimky ze směrnice rady města na zadání zakázky přímým oslovením vybraného
dodavatele ICZ, a. s., na dodávku a implementaci modulu Elektronická úřední deska z produktové
řady ICZ e-spis v rámci KA02 projektu "Liberec plánuje chytře a zodpovědně", spolufinancovaného
z Evropského sociálního fondu – 92. výzva Operačního programu zaměstnanost – Efektivní veřejná
správa.
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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. 669/2020

K bodu č. 30
Schválení Strategie komunikace a propagace SUMP
Předkládá: Maturová Michaela, Ing., vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Strategie komunikace a propagace SUMP představuje všechny relevantní aktéry procesu tvorby
SUMP, včetně způsobů a časového rámce jejich zapojení. V souladu s tímto dokumentem bude
projektový tým SUMP prezentovat jednotlivé informace a výstupy.
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. 670/2020

K bodu č. 30/1
Vyhodnocení ZŘ na stavební práce v rámci projektu Centrum aktivního života
Předkládá: Maturová Michaela, Ing., vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Vyhodnocení ZŘ na dodavatele stavebních prací v rámci projektu „Rekonstrukce Liebiegova
paláce pro potřeby polyfunkčního komunitního centra – Centrum aktivního života“,
spolufinancovaného z Evropské unie. Hodnotící komise doporučila zadavateli nejvýhodnější nabídku,
kterou podal účastník Společnost pro Rekonstrukci Liebiegova paláce CL-EVANS, Metrostav
s nabídkovou cenou 168 185 875,60 Kč bez DPH (203 504 909,48 Kč vč. 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. 671/2020
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K bodu č. 30/2
Vyhodnocení zadávacího řízení na stavební práce pro projekt "Zvýšení kvality
vzdělávání ZŠ Na Výběžku"
Předkládá: Maturová Michaela, Ing., vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Vyhodnocení zadávacího řízení na stavební práce pro projekt Integrovaného plánu rozvoje území
aglomerace Liberec – Jablonec nad Nisou „Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ Na Výběžku“,
spolufinancovaného z Integrovaného regionálního operačního programu – Infrastruktura pro základní
školy – Integrované projekty IPRÚ. Hodnotící komise doporučila zadavateli nabídku, kterou podal
uchazeč B R E X, spol. s r. o., s nabídkovou cenou 23 584 698,63 Kč bez
DPH (28 537 485,34 Kč včetně DPH).
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. 672/2020

K bodu č. 31
Majetkoprávní operace – návrh vypořádání spoluvlastnických podílů na
pozemcích
Předkládá: Maturová Michaela, Ing., vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Návrh
majetkoprávního
vypořádání
spoluvlastnických
podílů
na
pozemcích
p. č. 483/3, 483/9, 483/10 a 483/11 v k.ú. Horní Hanychov s firmou Pozemstav Brno, akciová
společnost.
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. 673/2020

K bodu č. 31/1
Vyhodnocení ZŘ na TDS a BOZP v rámci projektu Centrum aktivního života
Předkládá: Maturová Michaela, Ing., vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Vyhodnocení ZŘ na zajištění výkonu TDS a koordinátora BOZP v rámci projektu „Rekonstrukce
Liebiegova paláce pro potřeby polyfunkčního komunitního centra – Centrum aktivního života“,
spolufinancovaného z Evropské unie. Hodnotící komise doporučila zadavateli ekonomicky
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nejvýhodnější nabídku, kterou podal účastník Sdružení MIJAPO, s. r. o. a REALSTAV
MB, spol. s r. o. – Rekonstrukce Liebiegova paláce s nabídkovou cenou 1 090 000 Kč bez
DPH (1 318 900 Kč vč. 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. 674/2020

K bodu č. 31/2
Výjimka ze směrnice rady č. 3RM Zadávání veřejných zakázek SML dle
čl. 7.12 Všeobecná výjimka pro RM na zhotovení projektové dokumentace pro
akci "Liberec – ul. Vítězná II. etapa"
Předkládá: Janďourek Jiří, Ing. arch. Ing., vedoucí odboru kancelář architektury města
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Zpracování projektové dokumentace – dopravní části vč. koordinace (zapracování provedených)
vedení inženýrských sítí (bez zásahu vyjma návrhu odvodnění – uličních vpustí na nově zbudovanou
kanalizaci na základě jejího provedení v r. 2018–2019). Níže uvedená nabídka neobsahuje případné
změny či provedení veřejného osvětlení (v případě požadavku na zpracování je předpokládáno
separátní zpracování dle požadavků města – předpokládá se řešení v širších požadovaných vazbách
vč. posouzení a návrhu osvětlení navržených přechodů).
Průběh projednávání bodu:

Ing. arch. Marie Procházková, pracovník odboru kancelář architektury města
Kancelář architektury města zhruba před rokem zpracovala úpravu studie na druhou etapu Vítězné
ulice, bylo to na základě toho, že odbor správy veřejného majetku předtím rovněž zpracoval projekt na
toto území, v němž došlo k významné redukci parkovacích míst. V současnosti je tam asi
58 parkovacích míst, ve studii, kterou tehdy zpracovával pan Jaroslav Pivrnec, došlo k redukci na
36 míst, zároveň studie nevykazovala základní parametry kvality vhodné toho místa. Na toto konto do
toho vstoupila kancelář architektury města a zpracovala tuto studii, v níž se opět objevila stávající
kapacita parkování a ještě nějaké navýšení, tato studie také umožňovala navrácení původní aleje.
V průběhu tohoto roku jsme získávali cenové nabídky na projekční fázi a zároveň probíhala
komplexní jednání ohledně dalších souvislostí, jedná se tam totiž i o navázání na první etapu již
zrekonstruované Vítězné ulice, úpravu křižovatky, potvrzení umístění zastávek a zároveň tam probíhal
i projekt na Norské fondy rekonstrukce muzea. Všechny tyto souvislosti vedly k tomu, že se to
protáhlo více, než jsme si přáli. V tuto chvíli máme vybraného projektanta, shodou okolností je to pan
Jaroslav Pivrnec, který zpracovával původní studii, tedy území zná, nabídl nejlepší cenu, nejlepší
termín a zároveň nadstandardně nabídl spojený stupeň stavebního povolení a dokumentace pro územní
rozhodnutí a zároveň výkaz výměr, až to zpracujeme, budeme moci soutěžit dodavatele stavby. Dále
v ceně nabídl dopravní úpravu ulice Gorkého a ulice U Obchodní komory, co se týká zjednosměrnění
a úprav parkování, protože z té oblasti opakovaně dostáváme podněty, že lidé nemají kde parkovat.
Jeho nabídka byla z tohoto titulu nejkomplexnější a nejvýhodnější.

Mgr. Šolc
Projekt je velmi komplexní a důležitý. Tak, jak to bylo připraveno za našeho předchůdce pana
Tomáše Kysely, to měla být pouhá oprava, nyní je ten projekt robustnější. Jak tu bylo uvedeno, jedná
se o nové územní a stavební řízení, projekt tedy bude jistě kvalitnější. Musíme si ale všichni uvědomit,
že je to potřebné a nutné, abychom to v našem volebním období udělali, dnes se totiž Vítěznou ulicí
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jezdí po provizorním povrchu, který měl v roce 2018 životnost 1 rok, a podle toho to tam vypadá,
dostáváme opakovaně mnoho stížností na stav komunikace a chodníků. Vítám tedy, že to bude dělat
původní projektant, který to má všechno zaměřeno a lokalitu dobře zná. Prosím, všichni na to
pamatujme, až budeme probírat rozpočtové priority, že skutečně v roce 2021 bychom to měli udělat,
jinak je to absolutní ostuda, protože ta situace tam je naprosto nevyhovující.

Mgr. Židek
Dobře, že se to posunulo. Jen mám drobnou poznámku, myslím si, že s ohledem na to, aby se díla
dokončovala v termínech, je tu poměrně nízká smluvní pokuta, která činí asi 240 Kč za den, což se
domnívám, že je nijak netlačí k tomu, aby se jim to třeba o 10 dní nebo měsíc neprotáhlo. Je to
0,05 %. Nyní s tím již nic neuděláme, protože návrh smlouvy byl, předpokládám, součást
dokumentace, ale prosím, aby se to již neopakovalo. Odbory by to měly vědět, takováto věc totiž nejde
přes komisi pro veřejné zakázky, v nímž by si toho někdo všiml, což svádí k tomu, že si někdo může
dát nízkou cenu, protože si řekne, že když se to prodlouží, tak ho to tolik bolet nebude.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 10, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 675/2020

K bodu č. 32
Memorandum – přestavba propustku pod železniční tratí u arény
Předkládá: Kolomazník Petr, Ing., vedoucí odboru územního plánování
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Na 9. zasedání zastupitelstva města dne 24. 10. 2019 odsouhlasili zastupitelé spolufinancování
rekonstrukce propustku pod železniční tratí Stará Paka – Liberec v km 159,434 (pěší propojení mezi
ulicemi 28. října a Doubská). Spoluúčast činí v 1. etapě 8,8 mil. Kč vč. DPH z rozpočtu města v roce
2022. Rekonstrukci připravuje Správa železnic, státní organizace (dále také SŽDC). Po schválení akce
Centrální komisí Ministerstva dopravy (dále také CK MD) je nyní zapotřebí uzavřít mezi
SML a SŽDC memorandum o partnerství a spolupráci.
Průběh projednávání bodu:

Ing. Petr Kolomazník, vedoucí odboru územního plánování
Jedná se o pokračující úkon v tom, aby mohla být realizace rekonstrukce propustku, který směřuje
do části za nádražím. Memorandum je navrhováno uzavřít z důvodu nastavení formy spolupráce mezi
městem a Správou železnic, státní organizací, v rámci projektové dokumentace. Podle našich
informací byl vybrán projektant, velmi hrubým odhadem byla stanovena částka, která by se měla týkat
města, a to 640 tis. Kč, 650 tis, Kč. Po memorandu by měla následovat smlouva o tom, jakým
způsobem budou finanční prostředky převáděny na to, aby mohla být poměrná část dokumentace,
která jde za městem, zaplacena.

Ing. Zámečník
Na košilku tohoto materiálu bude doplněno, že materiál po schválení v radě města postupuje do
zastupitelstva města. Nyní budeme hlasovat o návrhu usnesení.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 10, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 676/2020
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K bodu č. 32/1
Dohoda o užívání pozemků areálu bývalé lesní školky a srubu
Předkládá: Sládková Lucie, Ing., vedoucí odboru ekologie a veřejného prostoru
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Radě města je předložena ke schválení dohoda o užívání pozemků areálu bývalé lesní školky
a srubu, která v případě schválení bude uzavřena mezi Městskými lesy Liberec, p. o., a spolkem
LESpolek, z. s.
Průběh projednávání bodu:

Bc. Jiří Bliml, ředitel příspěvkové organizace Městské lesy Liberec
Tato dohoda je postavena stejně jakou u Lesního koupaliště, je tedy na 5 let, možnost prodloužení
na dalších 5 let, veškeré závazky má LESpolek, z. s., který by to měl v užívání, investice jdou rovněž
za nimi, nesmějí žádat finanční prostředky z města a cokoli, co by tam dělali, lze jen se souhlasem
správce.

Mgr. Židek
Mohu se zeptat, proč je v důvodové zprávě napsáno, že smluvními stranami jsou Městské lesy
Liberec, p. o., a spolek Lesní koupaliště? To mi tam neladí.

Bc. Jiří Bliml
Omlouváme se, jedná se o chybu, samozřejmě tam má být místo spolku Lesní koupaliště spolek
LESpolek, z. s.

Ing. Zámečník
Budeme hlasovat o návrhu usnesení materiálu, v němž došlo k úpravě důvodové zprávy, jednou ze
dvou smluvních stran je LESpolek, z. s., nikoli Lesní koupaliště.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 10, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 677/2020

K bodu č. 32/2
Návrh etapizace výstavby protipovodňových opatření města Liberec – dodatek
č. 1 ke smlouvě o dílo
Předkládá: Sládková Lucie, Ing., vedoucí odboru ekologie a veřejného prostoru
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Předmětem tohoto materiálu je schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo týkající na vypracování
návrhu etapizace výstavby protipovodňových opatření na území města Liberce; a to z důvodu
nemožnosti projednání návrhů protipovodňové ochrany města u příslušných orgánů v době
koronavirové pandemie, vyhlášení nouzového stavu a omezení z toho vyplývajících.
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. 678/2020
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K bodu č. 32/3
Vyhlášení veřejné sbírky
Předkládá: Sládková Lucie, Ing., vedoucí odboru ekologie a veřejného prostoru
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Předmětem materiálu je návrh vyhlášení veřejné sbírky na základě vložení finančních prostředků
na transparentní účet v rámci Programu adopce ploch zeleně ve městě Liberci.
Průběh projednávání bodu:

RNDr. Hron
Já mám problém s účelovostí, mám představu, že na veřejnou sbírku lidé přispívají na nějakou
obecnou veřejnou službu, např. na údržbu veřejné zeleně. Vadí mi ale, že by někdo konkrétně přispěl
na to, že se tam vysází keříky. Není mi potom jasné, zda za rok tam ty keříky zase budou, kdo se o ně
bude starat, jak to budeme lidem garantovat… Přijde mi to jako náznak privatizace veřejného prostoru,
vím, že to tak není míněno, ale přijde mi to trochu nedotažené v pravidlech. Opravdu by nešlo vyhlásit
veřejnou sbírku na údržbu veřejné zeleně nebo na nějakou konkrétní část, třeba na vysazení růží v té
a té oblasti?

Ing. Lucie Sládková, vedoucí odboru ekologie a veřejného prostoru
Přesně to, co říkáte, je také možné. Je to tam na údržbu, na vysázení, na cokoli. Lidé přijdou
s nějakým nápadem, my ho posoudíme, posoudí ho i pracovní skupina Rada pro klima, která toto
navrhla, a půjde to dál, buď jim to odsouhlasíme, nebo jim řekneme, že se to neslučuje s koncepcí
a údržbou města Liberec.

Mgr. Židek
Nezkoušeli jste hledat jinou variantu? Mně tato varianta přijde hloupá, nevím, jak bych to řekl
jinak. Zaprvé si myslím, že nebude úspěšná, zadruhé se v tu chvíli zvedne velká vlna nevole v tom
směru, jakým způsobem nakládáme s ostatními prostředky města, že jsme na tom tak, že musíme
lidem říkat, aby nám přispívali na zeleň. Myslím si, že bychom měli jít spíš jiným směrem, snažit se
vyhlásit program spočívající v tom, zda si chcete zlepšit své okolí, posílejte nám své nápady,
nebudeme vám v tom bránit, pojďte to dělat ve spolupráci s městem a my vám poskytneme třeba
i technickou podporu.

Ing. Lucie Sládková
To je ta druhá část, protože již v minulé radě byl předchozí materiál o adopci zeleně, a to je jedna
varianta, kdy lidé si mohou adoptovat pozemek, na němž my jim v tom nebudeme bránit, budou se
moci o něj starat, technická podpora půjde od nás, my jim budeme radit, jak dále s pozemkem
nakládat. Část B je vyhlášení veřejné sbírky, tedy shromažďování finančních prostředků na konkrétní
záležitost, kterou si oni sami vyberou.

Mgr. Židek
Tomu tady nikdo podle mě neuvěří. Jakmile od někoho budete chtít vybírat peníze, lidé na to
budou opatrní. Ve chvíli, kdy řeknete, pojďte si to adoptovat, tak ano, budou ochotni zajet do hobby
marketu a koupit hlínu, rostliny a zasadit je.

Mgr. Šolc
Ale to je to, co jsme schválili minule. Tento materiál je pro lidi, kteří nejsou schopni v hobby
marketu koupit strom a zakopat ho, protože na to nemají např. techniku, věk, ale něco chtějí.

Ing. Lucie Sládková
Již minule jste si tu schválili záměr programu, který má část A i B, tzn. adopci i vložení finančních
prostředků. Pozor, to již bylo v minulém materiálu.
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Mgr. Židek
To byl ale záměr. Když mi tu někdo říká, že je to záměr, tak je to něco, co není pevně rozhodnuto,
ale vy tu říkáte, už jste si schválili záměr, jako kdyby to bylo pevně rozhodnuté. Tak to ale není.
Záměr je to, že vy máte pracovat tímto směrem, my pak schvalujeme, zda ano, či ne. To není tak,
schválili jste záměr, tak to schvalte.

Ing. Lucie Sládková
Toto je ten druhý krok, kde my jsme vám předložili materiál, v němž si schválíte, zda to vůbec
půjde, nebo nepůjde tímto směrem.

Mgr. Šolc
My jsme opravdu hledali lehčí varianty, že by to nemuselo být administrováno tímto těžkým
způsobem, ale to nám právníci rozbili, dle nich žádné lepší varianty nejsou přípustné, z toho důvodu
na to jdeme takto. Minule jsme vyhlásili program adopce zeleně pro lidi, kteří si chtějí adoptovat
kousek trávníku, vysadí si něco, na čem se s paní Ing. Sládkovou domluví, my dáme signál společnosti
TSML, p. o., aby to neposekali. Poté je ale další velká skupina lidí, kteří si budou chtít zaplatit za
velký strom, protože budou mít radost, že se na něj budou moci koukat, že se zasadili o to, aby tam ten
strom rostl, a takoví lidé pošlou peníze a my tam ten strom zasadíme za ně. Peníze musí poslat formou
veřejné sbírky, protože jinak to nelze.

Ing. Lucie Sládková
Chci podotknout, že je to na základě jednání pracovní skupiny Rada pro klima, kde tento nápad
vzešel. Inspirovali jsme se, bylo to doporučeno i pracovní skupinou, v Brně a v Hradci Králové, kde
toto již existuje.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 9, proti – 0, zdržel se – 1, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 679/2020

K bodu č. 32/4
Schválení přijetí finančního daru od společnosti DENSO MANUFACTURING
CZECH, s. r. o.
Předkládá: Sládková Lucie, Ing., vedoucí odboru ekologie a veřejného prostoru
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Materiál je podkladem ke schválení přijetí finančního daru od společnosti
DENSO MANUFACTURING CZECH, s. r. o., jakožto příspěvku na projekt Obnova trvalkových
záhonů ve Fügnerově ulici.
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. 680/2020
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K bodu č. 32/5
Oprava zakrytého koryta Jizerského potoka v areálu WEREA, s. r. o., revokace
usnesení
Předkládá: Sládková Lucie, Ing., vedoucí odboru ekologie a veřejného prostoru
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Předmětem tohoto materiálu je změna způsobu opravy zakrytého koryta Jizerského potoka na
pozemku p. č. 5283/2, k. ú. Liberec; a to na základě postoje majitele nemovitostí dotčených nezbytnou
opravou profilu zakrytí koryta Jizerského potoka v majetku a správě města.
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. 681/2020

K bodu č. 33
Bezplatné parkování pro elektromobily a sdílené automobily
Předkládá: Hýbner Lukáš, Mgr., vedoucí odboru správy veřejného majetku
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Předmětem tohoto materiálu je úprava režimu parkování a s tím související úprava nařízení města
a všeobecných podmínek pro vydávání parkovacích karet. Dle navržených úprav budou mít
v některých lokalitách možnost bezplatného parkování ekologicky šetrná vozidla (elektromobily)
a sdílená vozidla v režimu "carsharing". Dále je navržena nová možnost pro vydávání parkovacích
karet s názvem "investorské", na které bude mít nárok investor, který na vlastní náklady vybuduje za
stanovených podmínek parkovací stání a následně je bezúplatně převede na město Liberec. Zpravidla
se jedná o parkovací stání na základě plánovacích smluv, která jsou následně darována městu.
Průběh projednávání bodu:

Mgr. Židek
Mám technickou připomínku, elektromobily mohou parkovat všude v modrých zónách, je to tak?

Mgr. Šolc
Ano, je to tak.

Mgr. Židek
Z toho vychází, že v příloze č. 1, strana 4, článek 3, odstavec 6 mělo vypadnout: „Označení
vymezené komunikace, pro kterou karta platí.“ To by tam být nemělo, protože platí pro všechny
komunikace.

Mgr. Šolc
Bude to opraveno, děkujeme.

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

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 10, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 682/2020
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K bodu č. 34
Bezplatné vydání 2 ks parkovacích karet pro spolek Mareva, z. s.
Předkládá: Hýbner Lukáš, Mgr., vedoucí odboru správy veřejného majetku
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Spolek Mareva, z. s., žádá o bezplatné vydání 2 kusů servisních parkovacích karet pro vozidla,
která jsou využívána v rámci náplně práce dané organizace. Dle dokumentu „Všeobecné podmínky
pro vydávání parkovacích karet ve statutárním městě Liberec“, kde jsou uvedeny podmínky pro
vydání servisních karet, mohou žádat o vydání těchto karet organizace a společnosti zajišťující na
území města sociální služby registrované dle zákona č. 108/2006 Sb., a to pečovatelskou službu (§40)
a osobní asistenci (§39). Dle tohoto dokumentu jsou automaticky tato vozidla osvobozena od ročního
poplatku za stání v zóně regulovaného stání, konkrétně v zóně rezidentsko-abonentní, k čemuž je
potřeba schválení rady města pro jejich vydání.
Průběh projednávání bodu:
K tomuto bodu nebyla diskuze.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 10, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 683/2020

K bodu č. 35
Smlouva o spolupráci při přípravě a realizace stavby Revis – Praha, s. r. o.
Předkládá: Hýbner Lukáš, Mgr., vedoucí odboru správy veřejného majetku
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Předkládaný materiál spočívá v návrhu na uzavření smlouvy o spolupráci při přípravě a realizaci
stavby mezi statutárním městem Liberec (dále jen SML) a společností REVIS – Praha, s. r. o. (dále jen
REVIS). Uzavřením smlouvy o spolupráci se společnost REVIS zavazuje k úhradě příspěvku na
investici ve výši 300 000 Kč bez DPH.
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. 684/2020

K bodu č. 36
Likvidace movitého majetku
Předkládá: Hýbner Lukáš, Mgr., vedoucí odboru správy veřejného majetku
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Předmětem tohoto materiálu je likvidace nábytku a sekaček odboru správy veřejného majetku.
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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. 685/2020

K bodu č. 37
Dětřichovská – hromadný podnět na umístění zpomalovacích retardérů
Předkládá: Hýbner Lukáš, Mgr., vedoucí odboru správy veřejného majetku
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Předmětem tohoto materiálu je hromadný podnět obyvatel z Dětřichovské ulice na umístění
zpomalovacích prvků na komunikaci.
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. 686/2020

K bodu č. 38
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] v ul. [osobní údaj odstraněn] a p. [osobní údaj odstraněn]
v ul. [osobní údaj odstraněn] a p. [osobní údaj odstraněn] zastoupený [osobní údaj odstraněn]
[osobní údaj odstraněn] na [osobní údaj odstraněn] a p. [osobní údaj odstraněn] v ul. [osobní údaj
odstraněn] . Žádosti splňují podmínky interního předpisu města Liberce ve věci zřizovaných
vyhrazených parkovacích míst pro osoby ZTP.
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. 687/2020
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K bodu č. 39
Oprava světelného signalizačního zařízení LB.08 Londýnská – Ostašovská
Liberec
Předkládá: Hýbner Lukáš, Mgr., vedoucí odboru správy veřejného majetku
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Předmětem tohoto materiálu je schválení udělení výjimky ze směrnice rady č. 3RM Zadávání
veřejných zakázek statutárním městem Liberec (dále jen „směrnice“) na akci „Oprava světelného
signalizačního zařízení LB.08 Londýnská – Ostašovská Liberec“ a to prostřednictvím společnosti
SWARCO TRAFFIC CZ, s. r. o. v souvislosti s opravami komunikací Zahradní a Londýnská.
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. 688/2020

K bodu č. 40
Žádost Týmu silniční bezpečnosti o zápůjčku prostor dětského dopravního hřiště
Předkládá: Hýbner Lukáš, Mgr., vedoucí odboru správy veřejného majetku
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Předmětem tohoto materiálu je žádost Týmu silniční bezpečnosti o bezplatné zapůjčení prostor
dětského dopravního hřiště za účelem realizace projektu určeného pro žáky mateřských škol v termínu
29. 7. 2020, 12. 8. 2020 a 27. 8. 2020.
Průběh projednávání bodu:

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

Hlasování o návrhu usnesení ve variantě A – pro – 10, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl
přijat.
Rada města přijala usnesení č. 689/2020

K bodu č. 41
Žádost o výjimku z interního předpisu pro zřizování služebností pro společnost
Liberecká IS, a. s.
Předkládá: Hýbner Lukáš, Mgr., vedoucí odboru správy veřejného majetku
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Předmětem materiálu je žádost od společnosti Liberecká IS, a. s., o výjimku při stanovení ceny za
zřízení služebnosti z důvodu připojení ZŠ Česká na stávající optickou metropolitní síť. Základní škola
je připojována v koordinaci s odborem správy majetku.
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Průběh projednávání bodu:

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

Hlasování o návrhu usnesení ve variantě B – pro – 10, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl
přijat.
Rada města přijala usnesení č. 690/2020

K bodu č. 42
Žádost o odpuštění nájmu RASAV – EVENT media, s. r. o. – NN Night Run a
Avon běh 2020
Předkládá: Hýbner Lukáš, Mgr., vedoucí odboru správy veřejného majetku
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Předmětem tohoto materiálu je projednání žádosti společnosti EVENT media, s. r. o., o možnosti
odpuštění nájmu při využití Rekreačního a sportovního areálu Vesec na akci NN Night Run a Avon
běh za zdravá prsa Liberec 2020 pořádaného dne 8. 8. 2020.
Průběh projednávání bodu:

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

Hlasování o návrhu usnesení ve variantě C – pro – 8, proti – 0, zdržel se – 2, návrh byl
přijat.
Rada města přijala usnesení č. 691/2020

K bodu č. 43
Žádost o snížení povolené rychlosti a zákaz průjezdu nákladních automobilů na
místní komunikaci Americká
Předkládá: Hýbner Lukáš, Mgr., vedoucí odboru správy veřejného majetku
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Předmětem tohoto materiálu je hromadný podnět části obyvatel z ulice Americká a přilehlého
okolí, který přichází s návrhem snížení rychlosti na 30km/hod a zákazu průjezdu nákladních vozidel
místní komunikace Americká.
Průběh projednávání bodu:

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

Hlasování o návrhu usnesení ve variantě A – pro – 10, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl
přijat.
Rada města přijala usnesení č. 692/2020
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K bodu č. 44
Vypsání ZŘ na zakázku "Souvislá údržba po opravách IS – ul. U Opatrovny
a U Krematoria"
Předkládá: Hýbner Lukáš, Mgr., vedoucí odboru správy veřejného majetku
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Odbor správy veřejného majetku předkládá radě města ke schválení vypsání zadávacího řízení na
veřejnou zakázku "Souvislá údržba po opravách inženýrských sítí – ul. U Opatrovny a U Krematoria,
Liberec" dle Zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále jen "ZZVZ").
Průběh projednávání bodu:

Ing. Zámečník
V této věci jsem oslovil pana Ing. Petera Kračuna, ředitele TSML, p. o., aby se podíval na zakázku
a zhodnotil, zda by společnost TSML, p. o., měla kapacitu a zájem tuto věc pro město udělat. Kdyby
se vyjádřil kladně, měl jsem představu, že bychom nevypisovali výběrové řízení a že bychom o to
zvýšili příspěvek, a tak si na první akci vyzkoušeli možnost, jak by pro nás společnost TSML,
p. o., mohla dodávat více než na základě smluv, tedy úklid, čistota a výtluky. Pan Ing. Kračun mi
včera e-mailem odpověděl, že by do toho šli rádi, bohužel tu dnes nemohl být. Kdybychom se rozhodli
jít tímto směrem, navrhoval bych neschvalovat vypsání výběrového řízení a rovnou projednání
s panem Ing. Kračunem a případně svolání mimořádné rady tak, aby na tu zakázku mohl co nejrychleji
nastoupit.

Mgr. Šolc
Uvedu širší rámec. Tato verze je po všech připomínkách odboru architektury města a po vylepšení
povrchů proto, že Ing. Karban nám na to dal vyšší peněžní částku, než byla ta původní. Včera jsem
o tom s panem Ing. Kračunem dlouze mluvil, nemají zatím jasno v tom, za kolik a kdy by na to
kapacitně mohli nastoupit. Domluvili jsme se, že se důkladně seznámí s projektovou dokumentací
a dají nám vědět. Navrhoval bych trochu odlišný postup, my bychom to vypsali, ale budeme
připraveni na to, že pokud nám společnost TSML, p. o., dá výrazněji lepší nabídku, tak jim to můžeme
dát napřímo. Jde o to, že tu máme projektantskou cenu 6,5 mil. Kč, předpokládáme pokles v rámci
veřejné zakázky, tedy klasické soutěže, o 10–15 %. U společnosti TSML, p. o., si v rámci příspěvku
platíme 100 % kapacity jejich lidí, není to tak, že by měli hotovo, ale manažerským přeskládáním věcí
by si na to nějaký prostor udělat mohli, to nám pan Ing. Kračun musí teprve ověřit. Tím pádem, kdyby
na to prostor ze zaplacených lidí měli, mohli by říct, ano, uděláme to, počítejte tedy s tím, že naše cena
by byla o 30 % nižší. Tento papír já od něj potřebuji, abych mohl radě města předložit, že to bude buď
soutěží třeba za 6,1 mil. Kč, nebo to bude společností TSML, p. o., třeba za 5 mil. Kč. Poté se tu vy
rozhodnete a řeknete, ano, je to hospodárné nakládání s prostředky.

RNDr. Hron
S tímto postupem bych příliš nesouhlasil. Brání nám něco zadat společnosti TSML, p. o., termín,
aby nám dali návrh svého rozpočtu na tu akci, a my bychom se teprve na základě toho rozhodli, zda to
vypíšeme? Nerozumím tomu kritériu, že když to bude podstatně lacinější, tak poté to společnosti
TSML, p. o., dáme, co když to bude za stejnou cenu jako nejvýhodnější nabídka, tak jim to nedáme?
Šel bych na to obráceně, buď na to společnost TSML, p. o., má, nevím, jak dlouho jim kalkulace bude
trvat, tak ať nám dají nabídku, pak teprve vypišme to výběrové řízení.

Mgr. Šolc
Rozumím, v dalších zakázkách budeme takto asi i postupovat, tzn., že jim projektové dokumentace
budeme dávat k posouzení. Na druhou stranu nechtějte zázraky, protože vlastní příspěvková
organizace TSML vznikla k 1. 7. 2020, má své porodní bolesti, ale nakonec se to podařilo lépe, než
jsem čekal. Je tam mnoho nedodělané práce, nemohou vědět, zda na to kapacitně budou mít, zároveň
nemáme přesný termín, kdy nám síťaři staveniště předají, je tam mnoho neznámých. Je to také
principiální otázka, protože dnes je společnost TSML, p. o., správcem, měl by to udělat externí
dodavatel a oni by si to do správy měli převzít, když to bude dělat ta samá firma, která poté bude dělat
správu, kdo bude kontrolovat kvalitu díla? Když to totiž bude dělat externí firma, bude běžet klasická
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záruka, když se během ní něco ukáže, firma to na své náklady bude muset předělat, ale když to bude
dělat společnost TSML, p. o., a poté si to sama od sebe převezme, jak to bude s hlídáním kvality díla?
To jsou všechno otázky, na které musíme postupně hledat odpověď, a nerad bych do toho šel u takhle
velké zakázky za 6,5 mil. Kč, ledaže to bude pro nás významně ekonomicky výhodnější.

Mgr. Židek
U této konkrétní zakázky bych se přikláněl k tomu, aby byla vyhlášena ven, a to kvůli časovému
hledisku. Budeme chtít, aby to bylo udělané co nejrychleji, aby tam nastoupili v přesně daném
termínu, protože se nám protáhly projektantské práce tím, že jsme projekt doplňovali o dlažbu.
Nehonil bych to takto nahonem společností TSML, p. o., a to zrovna u této zakázky, která mi nepřijde
zcela jednoduchá. Kdybychom zkazili hned tu první, radost bychom z toho asi neměli. Ani technicky
tato zakázka není jednoduchá, je to v kopci, je tam kombinace materiálů. A také bych chtěl říct, že
když nám projektant něco spočítá, neznamená to, že by nám to měla dělat společnost TSML, p. o., za
tu částku. Snažíme se vše ostatní soutěžit, abychom co nejvíce ušetřili, protože nevíme, jak nyní
vypadá trh, pak je tedy ještě jedno řešení, společnost TSML, p. o., se také přeci může přihlásit do
soutěže. Je to pro někoho možná divné, ale aspoň je to bude tlačit k tomu, aby nám udělali dobrou
cenu. My nabídky posuzujeme i s ohledem na počet dnů, to je pro nás rovněž důležité.

Mgr. Lukáš Hýbner, vedoucí odboru správy veřejného majetku
Já bych doplnil, že jsme situaci probírali s panem Pavlem Stanickým, vedoucím střediska údržby
komunikací společnosti TSML, p. o., sdělil nám, že na to nemá kapacity, protože kvůli koronavirové
situaci mu mnoho zahraničních zaměstnanců zůstalo v zahraničí. Nemá to tedy s kým postavit.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 10, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 693/2020

K bodu č. 45
Dodatek č. 1 ke smlouvě o finanční spolupráci ve veřejné drážní osobní dopravě
pro rok 2019 – Jablonec
Předkládá: Hýbner Lukáš, Mgr., vedoucí odboru správy veřejného majetku
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Předmětný materiál je schválení návrhu dodatku č. 1 ke smlouvě o finanční spolupráci ve veřejné
drážní osobní dopravě pro rok 2019 mezi statutárním městem Liberec (dále jen "město" nebo "SML")
a statutárním městem Jablonec nad Nisou (dále jen "město Jablonec"), (společně dále jen "smluvní
strany"). V souladu s tímto dodatkem dojde ke stanovení výše doplatku kompenzace za město
Jablonec za rok 2019 ve výši Kč: 5 633 145,61.
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. 694/2020
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K bodu č. 46
Dodatek č. 1 ke smlouvě o finanční spolupráci ve veřejné linkové dopravě pro rok
2020 mezi statutárním městem Liberec a Libereckým krajem
Předkládá: Hýbner Lukáš, Mgr., vedoucí odboru správy veřejného majetku
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Předmětný materiál je schválení návrhu dodatku č. 1 ke smlouvě o finanční spolupráci ve veřejné
linkové dopravě pro rok 2020 mezi statutárním městem Liberec (dále jen „město“) a Libereckým
krajem (dále jen „kraj“). V souladu s tímto dodatkem dojde ke snížení finančního příspěvku Kraje
o Kč: 1 129 440.
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. 695/2020

K bodu č. 47
Vyhodnocení dopravní obslužnosti 2019
Předkládá: Hýbner Lukáš, Mgr., vedoucí odboru správy veřejného majetku
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Předkládaný materiál se týká závěrečného vyhodnocení zajišťování dopravní obslužnosti (dále jen
„ DO“) v územním obvodu statutárního města Liberce (dále jen „SML“ či „objednatel“) společností
Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a. s. (dále jen „dopravce“ či „DPMLJ“), za
období roku 2019 (dále jen „Vyhodnocení 2019“), dle kmenových smluv o veřejných službách
v přepravě cestujících v městské hromadné autobusové a tramvajové dopravě na území statutárního
města Liberec (dále jen „smlouvy“). Číslo smlouvy BUS: 4/18/0275, číslo smlouvy
TRAM: 4/18/0276.
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. 696/2020

K bodu č. 48
Dodatek č. 4 ke smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících v městské
hromadné autobusové dopravě
Předkládá: Hýbner Lukáš, Mgr., vedoucí odboru správy veřejného majetku
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Stručný obsah předkládaného materiálu:
Předmětný materiál je schválení návrhu dodatku č. 4 ke smlouvě o veřejných službách v přepravě
cestujících v městské hromadné autobusové dopravě ze dne 11. 12. 2018 (dále jen "smlouva")
uzavřené mezi statutárním městem Liberec (dále jen "SML") a Dopravním podnikem měst Liberce
a Jablonce nad Nisou, a.s. (dále jen "DPMLJ" nebo " dopravce"), (dále společně jako "Smluvní
strany"). V souladu s tímto dodatkem dojde ke snížení zálohové platby za 4. čtvrtletí
o Kč: 1 129 440 ze strany SML.
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. 697/2020

K bodu č. 49
Souhlas s poskytnutím nákladů na údržbu tramvajové trati
Předkládá: Hýbner Lukáš, Mgr., vedoucí odboru správy veřejného majetku
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Předmětem tohoto materiálu je souhlas statutárního města Liberec (dále jen "město" nebo "SML"),
jako majoritního vlastníka společnosti Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a. s. (dále
jen "DPMLJ"), s využitím finančních prostředků na opravu tramvajové trati.
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. 698/2020

K bodu č. 50
Návrh na úpravu platu ředitele příspěvkové organizace Technické služby města
Liberec
Předkládá: Hýbner Lukáš, Mgr., vedoucí odboru správy veřejného majetku
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Radě města Liberec je vyhrazeno jmenovat do funkcí ředitele příspěvkových organizací, zřízených
městem, a stanovit jim měsíční plat. Řediteli příspěvkové organizace Technické služby města Liberec
se navrhuje upravit stávající výši platu s účinností od 1. srpna 2020.
Průběh projednávání bodu:
K tomuto bodu nebyla diskuze.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 6, proti – 0, zdržel se – 3, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 699/2020
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K bodu č. 51
Poskytnutí veřejné služby sportovním jednotám, klubům a školám v areálu
Městského stadionu
Předkládá: Sabáčková Markéta, Mgr. Bc., vedoucí odboru cestovního ruchu, kultury a sportu
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Na základě schválené koncesní smlouvy v rámci projektu Provozování Městského stadionu Liberec
ze dne 26. 11. 2009 předkládá Výbor pro sport návrh na poskytnutí veřejné služby sportovním
jednotám, klubům a školám v areálu Městského stadionu Liberec na období července až prosince
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. 700/2020

K bodu č. 52
Uzavření licenční smlouvy s Bc. Luďkem Lukuvkou
Předkládá: Sabáčková Markéta, Mgr. Bc., vedoucí odboru cestovního ruchu, kultury a sportu
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Uzavření licenční smlouvy s Bc. Luďkem Lukuvkou, jejímž předmětem je zhotovení historického
textu o Strossově vile pro propagaci města Liberce.
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. 701/2020

K bodu č. 53
Vyhlášení záměru zpracování lesních hospodářských osnov
Předkládá: Rašín Jaroslav, Ing., vedoucí odboru životního prostředí
Stručný obsah předkládaného materiálu:
31. 12. 2021 končí platnost lesních hospodářských osnov na části území ORP Liberec. MML, jako
příslušný orgán státní správy lesů, povinně zajistí zpracování osnov nových. Záměr zpracování zadat
pak 18 měsíců předem oznamuje formou nařízení obce.
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. 702/2020
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K bodu č. 53/1
Výroční zpráva 2019 a Akční plán zlepšování MA21 pro rok 2020
Předkládá: Mejsnar Jiří, Ing., vedoucí odboru kancelář primátora
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Radě města je předkládána ke schválení Výroční zpráva 2019 projektu Statutární město Liberec –
Zdravé město a Akční plán zlepšování místní Agendy 21 pro rok 2020 v rámci projektu Statutární
město Liberec – Zdravé město.
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. 703/2020

K bodu č. 54
Přejmenování zastávky Rybníček a přesazení pamětního označníku z Tatranské
ulice
Předkládá: Langr Ivan, PhDr., Ph.D., náměstek primátora pro kulturu, školství, sociální věci a cestovní
ruch
Stručný obsah předkládaného materiálu:
V roce 2015 rada města schválila doplnit zastávku MHD Rybníček v Tatranské ulici o podtitul
René Matoušek a další liberečtí signatáři Charty 77. Šlo tehdy o nešťastnou kompromisní variantu
k předtím neschválenému záměru přejmenovat zastávku MHD Rybníček na třídě 1. máje.
V současném stavu (skrytá zastávka, nevyužívaná v běžném provozu) však tato zastávka MHD neplní
své základní cíle, tedy důstojně uctít statečnost necelých 30 signatářů Charty 77 z Liberce a souběžně
viditelnou a přístupnou formou předávat dalším generacím významný odkaz z kapitoly čs. dějin.
Návrh tedy počítá s původně plánovaným umístěním pamětního označníku na zastávku Rybníček na
třídě 1. máje a její přejmenování na Rybníček – Zastávka Reného Matouška a dalších libereckých
signatářů Charty 77, a to nejpozději od 1. ledna 2021.
Průběh projednávání bodu:

Ing. Zámečník
Budeme hlasovat o upraveném návrhu usnesení, v němž došlo k vyskloňování jména René v první
schvalovací části, rovněž došlo ke stejné úpravě v celém materiálu.

Hlasování o upraveném návrhu usnesení – pro – 9, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 704/2020
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K bodu č. 55
Vyhodnocení zadávacího řízení v rámci projektu "Rozšíření varovných,
hlásných, předpovědních a výstražných systémů statutárního města Liberec"
Předkládá: Vavřina Zbyněk, Ing., vedoucí odboru vnitřních věcí
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Vyhodnocení zadávacího řízení na realizaci projektu "Rozšíření varovných, hlásných,
předpovědních a výstražných systémů statutárního města Liberec". Hodnotící komise doporučila
zadavateli nabídku, kterou předložil účastník TELMO, a. s., s nabídkovou cenou 7 333 125 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. 705/2020

K bodu č. 56
Podpora činnosti oddílů mladých hasičů pro rok 2020
Předkládá: Vavřina Zbyněk, Ing., vedoucí odboru vnitřních věcí
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Předmětem tohoto materiálu je schválení podpory 8 oddílům mladých hasičů sborů dobrovolných
hasičů spolupracujících s jednotkami zřizovanými statutárním městem Liberec ve výši 15 000 Kč na
jeden každý oddíl pro rok 2020. Finanční prostředky budou využity na nákup materiálu pro činnost
oddílů mladých hasičů (viz důvodová zpráva).
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. 706/2020

K bodu č. 57
Smlouva o výpůjčce – Tichý svět, o. p. s.
Předkládá: Vavřina Zbyněk, Ing., vedoucí odboru vnitřních věcí
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Hlavním cílem tohoto materiálu je podpořit bezbariérovou komunikaci neslyšících osob
s pracovníky magistrátu díky bezplatnému zapůjčení 2 tabletů od Organizace Tichý svět,
o. p. s., s on-line přístupem k Tiché lince (specializovaná aplikace pro neslyšící). Rozšíří se tak
možnost komunikace neslyšících občanů s pracovníky magistrátu na všechny úřední hodiny.
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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. 707/2020

K bodu č. 58
Směrnice rady města č. 2RM Podpisový řád
Předkládá: Čech Martin, Ing., tajemník Magistrátu města Liberec
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Aktualizace směrnice rady č. 2RM Podpisový řád statutárního města Liberec v souvislosti
s aktualizací zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, a zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za
přestupky a řízení o nich.
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. 708/2020

K bodu č. 58/1
Změna směrnice rady č. 1RM Organizační řád Magistrátu města Liberec
Předkládá: Čech Martin, Ing., tajemník Magistrátu města Liberec
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Na základě podnětu odboru kancelář primátora je předkládán návrh na změnu organizačního řádu
týkající se struktury odboru kancelář primátora a přerozdělení funkčních náplní jednotlivých oddělení.
Dále je touto změnou doplněn do příloh organizačního řádu nově ustanovený osadní výbor Františkov
a komise rady města dozorčí rada Technických služeb města Liberec. Celkový počet pracovních míst
se touto změnou nemění.
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. 709/2020
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K bodu č. 59
Různé
Předkládá: Zámečník Jaroslav, Ing., CSc., primátor statutárního města Liberec
Průběh projednávání bodu:
K tomuto bodu nebyla diskuze.
Primátor ukončil schůzi rady města v 12:30 hod.
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Přílohy:
– Program 15. řádné schůze RM
– Výpis přijatých usnesení

Liberec 16. července 2020

Zapisovatelka:

Iva Pourová v. r.

Za ověřovatele:

Ing. Zbyněk Karban v. r.

PhDr. Mgr. Ivan Langr, Ph.D. v. r.

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

Ing. Zbyněk Karban v. r.
náměstek primátora
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