Z ÁP I S
Z 1. SCHŮZE
RADY MĚSTA LIBEREC,
KONANÉ 5. 1. 2020 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 210

Ověřovatelé:

Ing. Zbyněk Karban
Mgr. Jiří Šolc

K bodu č. 1
Zahájení
Pan primátor zahájil 1. řádnou schůzi rady města v roce 2021 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 Mgr. Jiřího Šolce. Ze schůze
se omluvila Mgr. Šárka Prachařová. Pozdější příchod ohlásil Marek Vávra.
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 11. mimořádné schůze rady města
v roce 2020.
Navržený program byl schválen poměrem: pro – 9, proti – 0, zdržel se – 0.

K bodu č. 2
Předložení a schválení uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě na veřejnou zakázku
s názvem "Rekonstrukce a stavební úpravy Městského plaveckého bazénu
v Liberci"
Předkládá: Schejbal Jaroslav, Ing., vedoucí odboru majetkové správy
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Dne 19. 2. 2020 byla uzavřena smlouva o dílo se společností ATELIER 11 HRADEC KRÁLOVÉ,
s. r. o., na zpracování projektové dokumentace v rámci veřejné zakázky "Rekonstrukce a stavební
úpravy Městského plaveckého bazénu v Liberci". V průběhu provádění díla vyvstala potřeba navýšení
ceny díla a prodloužení lhůty pro dokončení díla, a to formou dodatku č. 3. Nyní je Radě města
Liberec předkládán návrh dodatku č. 3 ke schválení.
Průběh projednávání bodu:

RNDr. Hron
Navrhuji doplnit další ukládací část: „předložit Radě města Liberec podkladové materiály
zdůvodňující vícepráce na výměnu technologie v nové přístavbě bazénu.“ Termín by byl
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17. 1. 2021, plnitel Ing. Jaroslav Schejbal, vedoucí odboru majetkové správy. Toto bude první
ukládací část, původní ukládací část bude až druhá.

Ing. Zámečník
Budeme hlasovat o upraveném návrhu usnesení, do kterého byla doplněna ukládací část dle
RNDr. Hrona.

Hlasování o upraveném návrhu usnesení – pro – 10, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl
přijat.
Rada města přijala usnesení č. 1/2021

K bodu č. 3
Vyhlášení konkurzního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky
mateřské školy
Předkládá: Kalous Pavel, Mgr., vedoucí odboru školství a sociálních věcí
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Na základě žádosti o uvolnění z funkce ředitelky mateřské školy předkládá odbor školství
a sociálních věcí radě města ke schválení vyhlášení konkurzního řízení na vedoucí pracovní místo
ředitele/ředitelky Mateřské školy „U Bertíka“, Liberec, Purkyňova 458/19, příspěvkové organizace.
Průběh projednávání bodu:
K tomuto bodu nebyla diskuze.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 10, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 2/2021

K bodu č. 4
Zápis školní jídelny a aktualizace zřizovací listiny ZŠ Husova
Předkládá: Kalous Pavel, Mgr., vedoucí odboru školství a sociálních věcí
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Ředitelka Základní školy s rozšířenou výukou jazyků, Liberec, Husova 142/44, p. o., žádá
o souhlas se zápisem školní jídelny s kapacitou 600 strávníků do rejstříku škol a školských zařízení,
s účinností od 1. 3. 2021. Po ukončení rozsáhlé rekonstrukce bude škola sama provozovat školní
jídelnu a zajišťovat stravování žáků školy. V souvislosti s touto změnou dochází zároveň k aktualizaci
zřizovací listiny, která je v souladu s aktuálními legislativními změnami. Nová zřizovací listina je
předkládána ve formě úplného znění.
Průběh projednávání bodu:
K tomuto bodu nebyla diskuze.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 10, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 3/2021
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K bodu č. 5
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Libereckého kraje na podporu
humanitární pomoci v době pandemie SARS CoV-2 – II
Předkládá: Kalous Pavel, Mgr., vedoucí odboru školství a sociálních věcí
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Odbor školství a sociálních věcí předkládá Radě města Liberec ke schválení návrh smlouvy
o poskytnutí dotace z rozpočtu Libereckého kraje na podporu humanitární pomoci v době pandemie
SARS CoV-2. Účelem dotace je podpora zajištění humanitární pomoci obcím na období 1 měsíc
v částce 1,90 Kč na obyvatele, na provoz služby, ve které jsou zahrnuty náklady PHM, DPP (mzdy),
prvotní materiál a technické vybavení, nutné k zajištění provozu služeb spojených se zásobováním
potravinami, léky a hygienickými potřebami pro osamělé seniory nad 65 let věku a 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. 4/2021

K bodu č. 6
Bezúplatný převod majetku Základní školy, Liberec, Lesní 575/12, příspěvkové
organizace
Předkládá: Kalous Pavel, Mgr., vedoucí odboru školství a sociálních věcí
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Základní škola, Liberec, Lesní 575/12, příspěvková organizace, předává bezúplatně majetek nabytý
v rámci projektu „Realizace průřezových témat RVP ZV formou projektových dnů“ do majetku
statutárního města Liberec a současně statutární město Liberec předává tento majetek k hospodaření
Základní škole, Liberec, Lesní 575/12, příspěvkové organizaci, Základní škole s rozšířenou výukou
jazyků, Liberec, Husova 142/44, příspěvkové organizaci, Základní škole, Liberec, ul. 5. května
64/49, příspěvkové organizaci, Základní škole, Liberec, Sokolovská 328, příspěvkové organizaci
a Základní škole a Mateřské škole Ostašov, Liberec, příspěvkové organizaci.
Průběh projednávání bodu:

RNDr. Hron
Navrhuji změnit usnesení v části schvaluje, nové znění by bylo následující: „bezúplatný převod
drobného dlouhodobého hmotného majetku a jiného hmotného majetku Základní školy, Liberec, Lesní
575/12, příspěvkové organizace, tak jak je uveden v přílohách č. 1 až 5 žádosti ředitele Základní školy,
Liberec, Lesní 575/12, p. o. (příloha č. 1), do majetku statutárního města Liberec a předání tohoto
majetku statutárním městem Liberec k hospodaření: Základní škole, Liberec, Lesní
575/12, příspěvkové organizaci, Základní škole s rozšířenou výukou jazyků, Liberec, Husova
142/44, příspěvkové organizaci, Základní škole, Liberec, ul. 5. května 64/49, příspěvkové organizaci,
Základní škole, Liberec, Sokolovská 328, příspěvkové organizaci, Základní škole a Mateřské škole
Ostašov, Liberec, příspěvkové organizaci.“
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Ing. Zámečník
Budeme hlasovat o upraveném návrhu usnesení, ve kterém byla upravena část schvaluje dle
RNDr. Hrona.

Hlasování o upraveném návrhu usnesení – pro – 10, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl
přijat.
Rada města přijala usnesení č. 5/2021

K bodu č. 7
Stanovisko zřizovatele k žádosti o zápis do rejstříku škol a školských zařízení
Předkládá: Kalous Pavel, Mgr., vedoucí odboru školství a sociálních věcí
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Radě města Liberec je předkládána žádost o stanovisko k záměru zřízení Základní umělecké školy
Folklorika Liberecko, s. r. o., s nejvyšším povoleným počtem 1 000 žáků. S ohledem na dlouhodobý
záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Libereckého kraje na období 2020–2024 je radě města
předkládáno nesouhlasné stanovisko.
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. 6/2021

K bodu č. 8
Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě
Předkládá: Kalous Pavel, Mgr., vedoucí odboru školství a sociálních věcí
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě na pronájem nebytových prostor v souvislosti s realizací
projektu Centrum bydlení v Liberci.
Průběh projednávání bodu:
K tomuto bodu nebyla diskuze.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 10, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 7/2021
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K bodu č. 9
Plán kontrol na rok 2021
Předkládá: Vozobulová Marie, Ing., vedoucí odboru kontroly a interního auditu
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Radě města Liberec je ke schválení předkládán návrh plánu veřejnosprávních kontrol
2021 zajišťovaných odborem kontroly a interního auditu v souladu s Organizačním
MML a směrnicí rady č. 4RM Kontrolní řád MML a Pravidla kontrolní činnosti. Plán
je navržen tak, aby odpovídal požadavkům zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve
správě.

na rok
řádem
kontrol
veřejné

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. 8/2021

K bodu č. 10
Schválení výjimky ze směrnice 3RM Zadávání veřejných zakázek SML na
supervizi k projektu Centrum aktivního života
Předkládá: Maturová Michaela, Ing., vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Statutární město Liberec dne 27. 8. 2020 zahájilo stavební práce v rámci projektu
IPRÚ „Rekonstrukce Liebiegova paláce pro potřeby polyfunkčního komunitního centra – Centrum
aktivního života“. U velkých a náročnějších projektů je osvědčenou praxí sjednání „supervize“, kdy je
prováděna koordinace a kontrola činností autorského dozoru, technické dozoru a stavební firmy.
Centrum aktivního života se řadí mezi klíčové projekty IPRÚ realizované statutárním městem Liberec,
z tohoto důvodu předkládá odbor strategického rozvoje a dotací radě města žádost o schválení výjimky
ze směrnice 3RM na sjednání „supervize“, firmou INVESTING CZ, spol. s r. o., Štefánikovo nám.
780, PSČ 460 01, IČ 25036751 s nabídkovou cenou 960 000 Kč bez DPH (1 161 600 Kč včetně
DPH).
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. 9/2021

K bodu č. 11
Přijetí dotace na podporu k projektu SFŽP "Adaptační strategie pro Liberec"
Předkládá: Maturová Michaela, Ing., vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací
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Stručný obsah předkládaného materiálu:
Cílem projektu je zpracování analýzy rizik a adaptační strategie města na změnu klimatu a její
začlenění do strategických materiálů města, především do v současné době připravované Strategie
rozvoje statutárního města Liberec pro období 2021–2030. Na základě rozhodnutí o poskytnutí
finančních prostředků je nyní nutné podepsat smlouvu č. 3194100006 o poskytnutí podpory
ze SFŽP z Programu "Životní prostředí, ekosystémy a změna klimatu".
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. 10/2021

K bodu č. 12
Poskytování humanitární pomoci v době SARS CoV-2
Předkládá: Vavřina Zbyněk, Ing., vedoucí odboru vnitřních věcí
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Na základě požadavku krizového štábu statutárního města Liberec je Radě města Liberec
předkládána ke schválení žádost o poskytování služeb humanitární pomoci v době pandemie
SARS CoV-2 na území obce s rozšířenou působností Liberec pro osamělé seniory nad 65 let věku
a osoby ZTP. Ve finančních nákladech na poskytované služby jsou zahrnuty náklady na
PHM, DPP (mzdy), prvotní materiál a technické vybavení, nutné k zajištění provozu služeb spojených
se zásobováním potravinami, léky a hygienickými potřebami. Pro zajištění předmětných služeb budou
uzavřeny obchodní smlouvy s Oblastním spolkem ČČK Liberec a Komunitním střediskem
KONTAKT Liberec. Tento materiál je současně žádostí o schválení výjimky ze směrnice rady města
č. 3RM – Zadávání veřejných zakázek – článek 7.12 (Všeobecná výjimka pro radu města) s účinností
od 1. 1. 2020.
Průběh projednávání bodu:
K tomuto bodu nebyla diskuze.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 10, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 11/2021

K bodu č. 13
Změna v personálním obsazení pracovní skupiny Rada pro klima a návrh na
doplnění statutu
Předkládá: Loučková Kotasová Radka, Ing., náměstkyně primátora pro strategický rozvoj a dotace
Stručný obsah předkládaného materiálu:
Na základě rezignace členů pracovní skupiny Rada pro klima je radě města předkládán návrh na
jmenování členů nových, a dále návrh na doplnění Statutu pracovní skupiny Rada pro klima.
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Průběh projednávání bodu:

Ing. Zámečník
Navrhuji hlasovat o původním návrhu usnesení materiálu, u kterého bude upravena příloha
č. 3 – Statut pracovní skupiny.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 10, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.
Rada města přijala usnesení č. 12/2021

K bodu č. 14
Různé
Předkládá: Zámečník Jaroslav, Ing., CSc., primátor statutárního města Liberec
Průběh projednávání bodu:
K tomuto bodu nebyla diskuze.
Primátor ukončil schůzi rady města v 10:20 hodin.
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Přílohy:
– Program 1. schůze RM
– Výpis přijatých usnesení

Liberec 5. 1. 2021

Zapisovatelka:

Iva Pourová v. r.

Za ověřovatele:

Ing. Zbyněk Karban v. r.

Mgr. Jiří Šolc v. r.

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

Ing. Zbyněk Karban v. r.
náměstek primátora
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