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Z Á P I S  

Z 2. SCHŮZE 

RADY MĚSTA LIBEREC, 

KONANÉ DNE 19. 1. 2016 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 210 

 

 

Ověřovatelé: Ing. Karolína Hrbková 

 Mgr. Jan Korytář  

K bodu č. 1 
Zahájení 

Pan primátor zahájil 2. řádnou schůzi rady města a konstatoval, že je přítomno 8 členů rady města 
a rada je usnášeníschopná. Jako zapisovatelku schůze navrhl pan primátor Ivu Pourovou, vedoucí 
organizačního oddělení, a jako ověřovatele zápisu paní náměstkyni Ing. Karolínu Hrbkovou a pana 
náměstka Mgr. Jana Korytáře. 

Návrh na zapisovatele a ověřovatele zápisu byl schválen poměrem: pro – 8, proti – 0, zdržel se – 0. 

Pan primátor uvedl, že dodatečně navrhuje zařadit do programu 2. schůze rady města bod 3a, 27a, 
27b, 27c, 27e, 38a a na stůl jsou předloženy body 23a, 27d a 39a. 

Pan náměstek PhDr. Langr navrhl stáhnout bod č. 23. a pan náměstek T. Kysela navrhl stáhnout 
informaci č. II. 

Návrh upraveného programu schůze byl schválen poměrem: pro – 8, proti – 0, zdržel se – 0. 

Pan primátor přivítal investory a architekty a uvedl prezentaci investora o záměru na vyřešení 
komplikovaného území „díra Perštýn“ 

Ing. Čulík 
Ve vaší prezentaci byl obrázek, co se tady kdysi připravovalo, byly zde nějaké matematické 

modely dopravy, a už tehdy se uvažovalo o tom, že by tudy mohla vést trasa vnitřního městského 
okruhu a já bych chtěl tuto křižovatku, protože stávající řešení kruhovým objezdem způsobuje velké 
problémy, přispívá k tomu i semafory neřízený pohyb chodců, takže bych doporučoval v souvislosti 
s tímto projektem řešit i dopravní situaci, jednak dopravu do toho samotného centra a současně 
bychom měli počítat i s tím vnitřním okruhem v té trase ulic Dr. M. Horákové a Na Bídě. K tomu se 
váže i hluková zátěž, se kterou je třeba počítat. Dále je potřeba řešit i přecházení chodců. 

Mgr. Šolc, zástupce investora 
Toto bude předmětem odborných posouzení, v roce 2007 existoval nějaký projekt, a úvahy se 

mezitím změnili. Co se týče chodců, v našem zájmu je, aby ten prostor komunikoval s městem a např. 
ta zelená cesta pro pěší, která by tím komplexem měla vést, tak se nabízí k tomu, zpřístupnit hřbitov 
z druhé stany. Nebo děti, které chodí nahoru do školy, by nemusely chodit podél ulice, ale mohly by 
chodit tím vnitroblokem. Takže my bychom byli rádi, aby ti lidé tudy chodili pěšky, a je tedy nutné 
pro ně zřídit bezpečný přechod.  
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T. Batthyány 
Tady se asi shodneme, že součástí přípravy a výstavby tohoto projektu bude i dopravní napojení. 

Ing. Čulík 
A poslední otázka, ta zeleň, která by měla být součástí toho prostoru, bude veřejně přístupná? 

Mgr. Šolc 
Ano. 

prof. Šedlbauer 
Já bych chtěl ocenit tento záměr, věc, která mě na začátku uklidnila, je, že záměr počítá 

s domodelováním terénu relativně zpátky do té původní podoby, protože to je asi nutná vstupní 
podmínka. Je to samozřejmě ekonomicky náročné, pak si dokážu představit, že má celkem smysl se 
tam pokoušet umístit něco jako datové centrum, ono většinou datová centra se nedávají do centra 
města, ta patří někam úplně jinam, protože to je provoz s relativně nízkou přidanou hodnotou, málo 
zaměstnaných lidí, velká spotřeba energie, ale jsou různé typy datových center. Tady si to ale dokážu 
představit právě proto, protože to má ten smysl, že už tam ta díra je, a mohlo by to vlastně do jisté 
míry ekonomicky vyvážit to, že se za zbudování takovéto podzemní části domodeluje ten terén a 
připraví se prostor pro něco dalšího. To další, na to jsou tady asi větší odborníci, pokud jde o záměr 
inovačního centra, s inovačními centry to není úplně jednoduché. Inovační centra vesměs fungují 
s podporou veřejných peněz, prakticky všechna tady citovaná, to nejčastěji citované jihomoravské, to 
vše funguje s podporou veřejných peněz, která je dlouhodobá, nejen na té vstupní investici, ale pak i 
dále. Ukazuje se, že bez toho to pořádně nejde. Pokud by se podařilo přivést soukromého investora, 
který by sem přinesl nějaký privátní výzkum v oblasti IT, tak by to samozřejmě bylo dobře, o tyto 
služby je velká poptávka. Ale rozhodně ten prostor, pakliže bude takto připravený, má zas nový 
potenciál, třeba pro kvalitní bydlení, to je samo o sobě něco, co ho dokáže aspoň v té první etapě dobře 
využít. 

T. Batthyány 
Tak pokud je to vše, tak já vám, pánové, poděkuji. Děkuji, že jste vážili čas a omlouvám se za 

drobné zpoždění, spojené s pozdějším příchodem kolegy Galnora. Takže pánové, přeji vám hezký den. 

K bodu č. 2 
Záměr refinancování dlouhodobého dluhu SML prostřednictvím nového 
směnečného programu dle nabídek ČS a. s. a KB a. s. v celkové výši dle variant: 

A) 2 000 000 000,- Kč 

B) 1 900 000 000,- Kč 

C) 1 800 000 000,--Kč 

Předkládá: Ing. Zbyněk Karban, vedoucí odboru ekonomiky 

Stručný obsah předkládaného materiálu: 

Nově navrhované financování zajistí možnost refinancováním stávajícího dlouhodobého dluhu SML 
prostřednictvím nového směnečného programu až do výše 2 000 000 000,-- Kč. V rámci celé 
transakce dojde k předčasnému splacení a ukončení komunálního dluhopisu a stávajícího směnečného 
programu. Toto refinancování je dalším krokem v procesu postupného zlevňování dlouhodobého 
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dluhu města. SML ušetří oproti současnému stavu cca 10 mil. Kč ročně a oproti stavu v roce 2013 cca 
27 mil. Kč ročně. Důležitou součástí celého záměru je ve variantě A) i efektivnější zhodnocení 
prostředků města uložených v tzv. amortizačním fondu, které budou využity na předfinancování nebo 
kofinancování projektů v rámci dotací EU v objemu cca 1 miliardy Kč. Termín splacení první 
poloviny dluhu zůstává beze změny. 

Průběh projednávání bodu: 

Mgr. Korytář 
Já to jen krátce uvedu, ten materiál je předložen ve variantách, i po prověření těch variant B a C, 

které jsou ve výši 1,9 a 1,8 miliardy, dále navrhujeme pracovat s tou variantou dvoumiliardovou, 
probíhají nějaká jednání s kolegy z opozice, zítra, pokud byste se chtěli setkat i se zástupci obou bank, 
které se na tom budou podílet, tak tady proběhne seminář na desítce, je to odpoledne, dnes ještě 
všichni zastupitelé znova dostanou pozvánku, a pokud máte nějaké otázky, tak se ptejte. 

Ing. Karban, vedoucí odboru ekonomiky 

V podstatě tento materiál je podobný tomu, co rada schvalovala jestli se nepletu v listopadu, 
zastupitelstvo chtělo rozpracovat varianty, takže ty největší změny v tom materiálu oproti tomu, co jste 
schvalovali v říjnu, najdete na stránkách 5 a 6. Ten zásadní rozdíl v těch variantách je asi ten, že 
v podstatě pouze ve variantě A zbydou v amortizačním fondu nějaké prostředky, které bychom mohli 
využít na předfinancování nebo na kofinancování, podle rozhodnutí zastupitelstva. V těch dalších 
variantách, tím, že si budeme brát méně, tak ten amortizační fond bude použit na splacení části té 
jistiny, toho rozdílu mezi tím, co bychom si vzali a těmi dvěma miliardami. Jestli mám správnou 
informaci, tak projekty IPRÚ budou nyní profinancovány tak, že budou propláceny až na konci celé 
akce, na rozdíl od dřívějších projektů, které se proplácely po etapách. Což znamená, a teď budu mluvit 
spíše o tom předfinancování, že by se nám hodilo mít nějakou rezervu právě pro tyto účely, protože 
pokud se nám sejdou například nějaké dva velké projekty, požadavek na předfinancování bude 
opravdu velký. I proto tedy doporučujeme variantu A. 

T. Batthyány 
Já se zeptám, pane Karbane, v tom posledním materiálu, který byl představován, se uvádělo, že 

v amortizačním fondu je 350 milionů a po zaplacení některých sankcí za předčasné splacení zbyde 210 
milionů. Ale tato nová varianta A počítá pouze s 97 miliony.  

Ing. Karban 
Je to tak, že kdybychom opravdu jednorázově zaplatili všechno, co se váže k ukončení směnečného 

programu i dluhopisu, tak by nám tam zbylo těch 97 milionů. My máme se spořitelnou dohodu, která 
je řekněme Gentleman's Agreement, nicméně je velmi pravděpodobné, že to nebudeme muset splácet 
najednou, ale postupně, čili pokud bude tato dohoda dodržena, nebudeme muset z amortizačního 
fondu brát celou částku a zaplatíme tam 40 milionů jeden rok, 40 milionů další rok, čili pak by tam 
zbylo daleko více peněz. Ale tohle je ta nejkritičtější varianta, kdyby opravdu spořitelna řekla, chceme 
to zaplatit vše jednorázově.  

T. Batthyány 
Dobře, ale to si v horizontu 4 let vůbec nepomůžeme. Jinými slovy, dostáváme se k tomu, že to 

přefinancování nám v těch 4 letech dá disponibilní prostředky ve výši 97 milionů, to znamená, které 
nebudeme muset uhradit, ať už najednou nebo ve splátkách.  

Mgr. Korytář 
Já jsem to ale takto na prezentaci v zastupitelstvu uváděl, že těch 210 milionů je tam vlastně díky 

tomu, že jednáme o splátkách, ale pak pokud se podíváte na variantu B a C, která má zvýšené nároky 
na rozpočet, tak v tu chvíli máme velmi omezené investice. Takže za mě ta varianta A je jednoznačně 
nejlepší.  

 
 



4 
 

T. Batthyány 
Další věc, vidím tady průměrnou roční dluhovou službu, která po nově navrhovaném směnečném 

programu, vzroste zhruba o 3 miliony korun, a mě by zajímalo, co všechno je v té dluhové službě.  

Ing. Karban 
V dluhové službě je splátka jistiny, v tomto případě je to snižování směnečného programu, který 

budeme snižovat o 100 milionů ročně. Pak je tam ta splátka úroku, která se dá rozdělit do dvou částí, 
jednak je to ta marže 1,087, to je marže České spořitelny, pak je tam další část, a to je úrokové 
zajištění, které přetahujeme z toho současného období, modifikuje se na podmínky nového 
směnečného programu, 100 milionů se platí na začátku jednorázově, je to v té tabulce vlevo, 
sloupeček nazvaný anuita.  

T. Batthyány 
Ještě se zeptám, ta splátka do toho amortizačního fondu? 

Ing. Karban 
Ta je 70 milionů v tuto chvíli, ten nový směnečný program počítá se splátkami 100 milionů, tak 

aby v roce 2025 byla zaplacena 1 miliarda.  

Ing. Galnor 
Možná začnu pro některé zbytečně zeširoka, nicméně byla předložena nějaká varianta 

přefinancování, myslím si, že ta diskuze mohla začít trošku šířeji, měli jsme si říci na poradě vedení 
nebo na radě, co vlastně chceme s tím dluhem dělat. Tady teď máme nějakou kombinaci efektů, 
otázkou ale je, k čemu vlastně to přefinacování chceme inicializovat. Když se průměrná roční splátka 
navýší, při tom přefinancování utratíme amortizační fond, který byl připraven na snížení, resp. 
částečné zaplacení toho dluhu, tak my jej vydáme za něco jiného. Neříkám, že je to špatně, ale ptám 
se, co tím získáme. Pokud jde o uvolnění zastavených nemovitostí, tam existují i jiné způsoby, jak 
toho docílit. Pokud chceme nějaké volné prostředky, jde o to, na co je využijeme, teď jste sám řekl, že 
možná ani nebudou potřeba, že je umíme třeba i získat za méně peněz, než za kolik si tady při 
přefinancování těch 97 milionů v podstatě vlastně znovu půjčíme. Nebo nám jde o snížení toho dluhu 
jako takového, snížení toho celkového dluhového zatížení. Myslím, že bychom si nejprve měli říci ty 
priority, co od toho očekáváme a pak by se možná ty jednotlivé varianty hledaly snáz. Z jednoho 
návrhu, který vám zřejmě připadal nejlogičtější, jsme „uměle“ vytvořili ještě další dvě varianty, 
protože už jsme vycházeli z nějakých daných reálií, ale v podstatě pořád mi uniká, nebo si myslím, a 
teď to neberu jako nějaké opomenutí nebo něčí chybu, spíš aby my sami pro sebe jsme si řekli, co od 
toho čekáme. 

Mgr. Korytář 
Na to bych rád odpověděl. My jsme si to řekli, protože než jsme se do tohoto procesu pustili, tak 

jsme dávali do rady, čeho chceme dosáhnout. Jsou to víceméně všechny ty efekty, které tady byly 
vyjmenované. Když se podíváte na ty závěrečné tabulky, to jsou ty varianty A, B, C, tak chvilku nám 
trvalo, než jsme stanovili nějaký jasný propočet toho, jaká bude celková úspora toho, když tu operaci 
uděláme, a tam to hlavní, proč to děláme, je ta celková úspora zhruba ve výši 100 milionů. Protože se 
pohnuly sazby, získáme tím lepší sazbu, takže ten hlavní důvod je celková kumulovaná úspora zhruba 
ve výši 100 milionů. A ty další věci jsou přídatné efekty, které se na to navážou, tj. vyvázání 
nemovitostí ze zástavy, možnost mít k dispozici nějakou hotovost, která nám může pomoci 
s financováním projektů atd.  

T. Batthyány 
Já musím říct jednu věc, ta celková úspora přece nemůže být 100, 109 a 115, když my zároveň 

snižujeme a umořujeme ten dluh. Ve variantě C je ta skutečná úspora 315 milionů, protože jsme snížili 
dluh města, plus 115 milionů úspora na financování.  
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Mgr. Korytář 
Nikoliv, ta úspora je počítaná až od toho roku 2025, kdy bude splacena ta 1 miliarda tak, jak je teď 

plánováno, tzn. jestli se teď splatí jednorázově nějaká část, a pak se bude splácet méně, nebo to teď 
nesplatíme a budeme to splácet ve větších ročních splátkách, tak v obou případech se v roce 2025 
dostaneme na 1 miliardu, která bude splacená. Tzn. je to počítáno za celé to období až do roku 2025. 
Pojďme se tedy o tom ještě pobavit, zároveň zítra je ještě nějaký ten seminář, který více ozřejmí ta 
fakta, takže by bylo dobré se ho zúčastnit. Zároveň pan Karban jednal i s RNDr. Hronem. 

Ing. Karban 
Nechci brát pana Hrona jako bernou minci, ale nepochybně je jedním z těch, který materiály 

podrobně studuje a já jsem s ním měl asi dvou hodinovou pracovní schůzku nad tím materiálem a 
došli jsme k tomu, že i to má svou logiku a i ty dvě miliardy jsou rozumné, jediné s čím měl problém 
je kofinancování, které v podstatě odmítl, ale to je k diskuzi, a chtěl ještě dovysvětlit, a k tomu 
dojdeme asi na tom zítřejším semináři, tam budou k dispozici ještě nějaké propočty spořitelny, jak 
přesně došli k té anuitní splátce, protože to on neuměl dopočítat. A ještě jsem požádal ČSOB, protože 
oni jsou v tomto nezávislí, aby dali nějaké stanovisko k tomu úrokovému zajištění, a tam mám zatím 
ústně potvrzeno, že je to v pořádku, ještě to dostanu i písemně. Takže jak říkám, diskuze s RNDr. 
Hronem byla velmi obsáhlá. 

Mgr. Korytář 
My ten materiál chceme poslat do zastupitelstva také v těch 3 variantách, aby zastupitelé měli 

všechny informace, je potřeba se dopředu domluvit, jakou tu variantu budeme jako koalice 
podporovat, technicky mě k tomu napadají dvě věci, můžete buď sestavit nějaký soubor otázek, které 
k tomu máme, na které si můžeme ještě před zasedáním zastupitelstva odpovědět.  

Ing. Galnor 
Já bych k tomu ještě doplnil, samozřejmě, že při sestavování té původní varianty jste vycházeli 

s nějakých předpokladů, co by se dalo, možná to vycházelo i z nějaké nabídky nebo diskuze potom, 
nicméně pokud je tím hlavním důvodem snížení celkových nákladů na splacení toho dluhu, tak ale 
určitě neexistuje jen jedna varianta, která pokud by ta priorita byla pouze to snížení nákladů, není to ta 
varianta A. Prostě si myslím, že bychom si měli jasně určit tu prioritu. Tenhle materiál ji vidí v tom 
snížení toho dluhu a je otázkou, jestli tedy nesnížit ten dluh na maximum a jak moc jsou ty 
doprovodné důsledky důležité, jestli jich nedocílíme jindy a jinak.  

Mgr. Korytář 
Já bych ještě požádal, podívejte se na tabulku na straně 5, my se samozřejmě můžeme vydat tou 

cestou, že priorita bude maximální snížení dluhu, ale pak musíme v rozpočtu najít 150 milionů, 
abychom to mohli uskutečnit, takže bychom například v letošním roce nemohli použít žádné 
prostředky na investice a do fondu rozvoje. Na té straně 5 jsou ta červená čísla a to se mi zdá, že je 
příliš vysoká cena, která by znamenala, na rok přerušit všechny investice. A získali bychom za to 
„jenom“ to, že teď splatíme 200 milionů, ale v roce 2025 na tom budeme stejně. 

Ing. Karban 
Já bych ještě doplnil, bavíme se tady o ušetřených úrokových nákladech ve výši zhruba 100 

milionů, ale pak je tady ještě další ukazatel, a to je likvidita nebo-li solvence, a to je přesně to, s čím 
jsme tady bojovali před čtyřmi lety, když jsme opravdu neměli na to předfinancování, nebyl zajištěn 
žádný úvěr, nebyly vlastní prostředky, a my jsme se dostali v jednu chvíli na likviditu menší než 1, což 
znamená, že subjekt nemá na to, aby hradil své běžné závazky, což je asi ten největší problém. A proto 
také navrhujeme tu variantu A, abychom opravdu měli jistotu, že z toho můžeme hradit to 
předfinancování.  

prof. Šedlbauer 
Já bych to shrnul tak, že úroky jsou dlouhodobě nízko, spořitelna souhlasí s tím, že nám dá slevu 

zhruba 100 milionů na celkových nákladech, výsledek bude takový, že v roce 2025 budeme mít 
splacenou 1 miliardu v každé variantě, a jediná otázka je rozložení splátek v čase, jestli teď opticky 
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snížíme dluh a zároveň splatíme všechny ty náklady související s ukončením směnečného programu, 
ukončením restrukturalizací swapu, čímž bychom vlastně museli ještě sehnat další peníze teď do 
rozpočtu z vnějšku a pak bychom další 10 let spláceli méně, anebo jestli to rozložení splátek uděláme 
rovnoměrnější, v tomto případě navrženém jako opravdu rovnoměrné, tj. každý rok stejně.  

T. Batthyány 
Já se zeptám pana Karbana ještě na další věc, a to jsou jednorázové výdaje spojené s ukončením 

stávajícího financování. Tady se vlastně dostáváme od zbytku dluhopisu jenom do směnečného 
programu, je to tak? 

Ing. Karban 
Ano, teď už bude jenom směnečný program, dluhopis se zruší. 

T. Batthyány 
Takže tam byla určitá, protože ta je neměnná, smluvní sankce ve výši 153 milionů za předčasné 

ukončení toho dluhopisového programu. 

Ing. Karban 
Dohromady je to jednak dluhopisový program a jednak je to i ten směnečný program. 

T. Batthyány 
A teď se dostávám k té druhé částce, a to je ten swap 100 milionů.  

Ing. Karban 
Ten swap má dneska nějakou hodnotu, která bohužel je mínus 550 milionů, tím jak se ty sazby 

pohybovaly od toho roku 2010. Této nominální hodnotě odpovídá nějaká úroková sazba, kterou máme 
3,5%, pak se to zvedá na 4,5% a nakonec 5,6%. Teď máme před sebou nový směnečný program, 
chceme ho mít opět zajištěný, ten původní máme zajištěný úrokovým swapem, který se převádí do 
toho nového směnečného programu, takže těch 550 milionů si neseme s sebou, a spořitelna chce, 
abychom ho snížili, protože to jsou peníze, které my spořitelně dlužíme. A ta jednorázová splátka 100 
milionů je právě na snížení toho swapu, kterou když nezaplatíme teď jednorázově, zaplatíme ji stejně 
postupně ve splátkách. 

Bc. Kocumová 
Pro mě ta informace o možnosti předfinancování je také dost důležitá, a jestli tomu dobře rozumím, 

tak ve chvíli, kdy ty projekty dokončíme, tak když na to bude politická vůle a já věřím, že v tomto 
složení by třeba i byla, tak ty peníze budeme mít v nezměněném množství a v podstatě to bude 
nespotřebovaná část rozpočtu a my je můžeme použít právě na to rychlejší snížení dluhu. Protože to 
není to samé, jako kdyby se to použilo na kofinancování, proti čemuž bych ze svého hlediska asi také 
byla, protože já jsem ta konzervativnější a šetřivější část, takže kdyby se použily na kofinancování, tak 
by se v podstatě projedly, i když v uvozovkách, protože by byly použity na projekty, ale pokud na 
předfinancování, tak nám po ukončení projektu zbydou. 

Mgr. Korytář 
To záleží na tom, na co ty peníze použijeme, buď se mohou „projíst“ nebo se mohou 

proinvestovat., to je jedna věc, druhá věc, je to pravda, pokud budou ty peníze pouze na 
předfinancování, pak za několik let tady může např. někdo řešit, co s těmi 200 miliony, které se 
předčasně splatí, ale zároveň ještě nemáme rozpočtový výhled, protože má novou strukturu a nedaří se 
nám ho zpracovat s tou externí firmou tak rychle jak bychom chtěli, ale s největší pravděpodobností to 
bude na příští radě města, kde se pak budeme moci podívat, jaké výdaje nás ještě čekají, a pak se 
můžeme bavit o tom, zda je správný konzervativní pohled nebo jestli si ho vůbec můžeme dovolit a 
zase to bude, za jakou cenu si ho můžeme dovolit. Každou chvíli se vždycky můžeme rozhodnout pro 
to, že ty peníze splatíme, ale bude to něco za něco. Tak jenom chci avizovat, že na příští radě už se 
budeme bavit o konkrétních číslech, kolik chceme dávat peněz do evropských projektů, kolik na 
investice a kolik bude zbývat na splátku. 
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Ing. Čulík 
Ještě mě k tomu napadá ta otázka, jestli máme někde připravený přehled, kolik budeme ročně 

potřebovat na to kofinancování, protože letos ty peníze navíc nepotřebujeme, příští rok otázka kolik, 
přespříští rok možná o něco více, jestli z těch uspořených peněz za ty tři roky ještě něco nenaspoříme a 
to by nám možná stačilo, já nevím? 

Mgr. Korytář 
Máme to zatím nahrubo, v nějaké čisté verzi by to mělo jít už na příští radu města, tam už by ty 

částky měly být zřejmé, ještě bychom mohli poslat alespoň radě města tuhle informaci ještě před 
jednáním zastupitelstva, to bychom měli stihnout, aby bylo vidět jak se to financování těch evropských 
projektů nejen IPRÚ, ale i dalších, jak se dle odhadů vyvíjí. A na příští radě města už bychom měli mít 
plnou verzi, se kterou budeme dále pracovat. 

T. Batthyány 
Stále se bavíme o tom, že pokud budeme mít přebytek volných peněz, tak jsou pořád drahé proti 

tomu, kde máme vyjednán revolvingový nebo kontokorentní účet se sazbou 0,86% a ty pak můžeme 
použít na splácení a budou podstatně levnější. A s tím, že 85% pak dostaneme zpět a máme čas těch 
15% doplatit z vlastních prostředků.  

Mgr. Korytář 
My jsme se na začátku bavili i o variantě splacení celého dluhu v tom roce 2025, což by bylo 

nejzodpovědnější, ale ta cena je příliš velká. A myslím, že nemá nikdo odvahu a asi by to nebylo ani 
efektivní, ten úvěr prodlužovat na nějakých další třeba dvacet let. To splacení té 1 miliardy je nějaká 
optimální střední cesta, která je navržena.  

My to do zastupitelstva dáme ve třech variantách, ale jako rada bychom se měli rozhodnout pro 
jednu variantu. 

T. Batthyány 
Usnesení bodu č. 2 tedy zní: rada města po projednání souhlasí se záměrem refinancování 

dlouhodobého dluhu SML ve výše uvedených variantách a ukládá Janu Korytářovi předložit tento 
materiál vč. variant zastupitelstvu města. 

Hlasování o návrhu usnesení – pro –9, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat. 

Rada města přijala usnesení č. 13/2016. 

K bodu č. 3 
Dodatky k pojištění majetku a odpovědnosti statutárního města Liberec 

Předkládá: Ing. Zbyněk Karban, vedoucí odboru ekonomiky 

Stručný obsah předkládaného materiálu: 

Statutární město Liberec zadalo a realizovalo ve veřejné nadlimitní zakázce na havarijní pojištění 
svého vozového parku, majetku a odpovědnosti v létě roku 2014. Tyto smlouvy byly podepsány dne 8. 
října 2014 a platí od 1. 1. 2015 na 4 roky, tj. do konce roku 2018. Vítěz veřejné zakázky - firma 
Kooperativa, a.s. připravila k ultimu roku 2015 aktualizační dodatek č. 6 smlouvy pro pojištění 
majetku, který je souhrnem změn provedených za rok 2015. Dodatek č. 5 smlouvy pro pojištění 
majetku obsahuje navýšení pojištění elektronických zařízení o rozšíření kamerového systému městské 
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policie a dodatek č. 5 smlouvy pro pojištění odpovědnosti obsahuje rozšíření pojištění odpovědnosti 
pro mateřské školy a základní školy městského obvodu Vratislavice (dále jen MO Vratislavice). 

Průběh projednávání bodu: 

K tomuto bodu nebyla diskuse. 

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 9, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat. 

Rada města přijala usnesení č. 14/2016. 

K bodu č. 3a  
Informace o naplňování příjmů a výdajů rozpočtu včetně aktuální zadluženosti a 
činnosti odboru ekonomiky – prosinec 2015 

Předkládá: Ing. Zbyněk Karban, vedoucí odboru ekonomiky 

Stručný obsah předkládaného materiálu: 

Hlášení za období leden až prosinec 2015 z předběžného výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu. 
Jedná se o předběžná čísla k datu 31. 12. 2015 v členění příjmů a výdajů a jejich porovnání na 
schválený rozpočet k danému období. Plánované měsíční příjmy a výdaje na rok 2016 vycházejí ze 
skutečného průběhu v minulém srovnatelném období. Dalším sledovaným parametrem je aktuální stav 
zadluženosti a to včetně zůstatku finančních prostředků v amortizačním fondu. V závěrečné části jsou 
uvedeny hlavní činnosti OE ve sledovaném období. 

Průběh projednávání bodu: 

Mgr. Korytář 
Jedná se o nový materiál, který chceme dávat každý měsíc do zastupitelstva, aby zastupitelé měli 

aktuální informace o základních parametrech naplňování rozpočtu a činnosti odboru. 

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 9, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat. 

Rada města přijala usnesení č. 15/2016. 

K bodu č. 4 
Majetkoprávní operace - prodej pozemku 

Předkládá: Bc. Jaroslav Schejbal, vedoucí odboru majetkové správy 

Stručný obsah předkládaného materiálu: 

Žadatel o prodej pozemku vlastní na přilehlém pozemku nově vybudovanou veterinární ordinaci a 
tento pozemek bude využívat jako její zázemí. Záměr prodeje byl schválen RM a ZM v říjnu 2015. 
Vzhledem k tomu, že byla celá kupní cena uhrazena do 31. 12. 2015, nebude již navýšena o DPH (je 
od této daně osvobozena). 
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Průběh projednávání bodu: 

K tomuto bodu nebyla diskuse. 

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 9, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat. 

Rada města přijala usnesení č. 16/2016. 

K bodu č. 5 
Majetkoprávní operace - záměr prodeje pozemků 

Předkládá: Bc. Jaroslav Schejbal, vedoucí odboru majetkové správy 

Stručný obsah předkládaného materiálu: 

1. a) záměr prodeje části pozemku p.č. 5830, k. ú. Liberec, o výměře cca 84 m2 kupujícímu 
Liberecký kraj, IČ: 70891508, DIČ CZ 70891508, se sídlem U Jezu 642/2, 461 80 Liberec, za kupní 
cenu dle ZP; 

b) neschválení záměru prodeje pozemků p.č. 4031, 4035/1 část, vše v k. ú. Liberec, kupujícímu 
Liberecký kraj, IČ: 70891508, DIČ CZ 70891508, se sídlem U Jezu 642/2, 461 80 Liberec, za kupní 
cenu dle ZP; 

2. neschválení záměru prodeje části pozemku p.č. 705/1 o výměře cca 8 m2 a části pozemku 
p.č.705/3 o výměře cca 8 m2, k.ú. Rochlice u Liberce, formou výběrového řízení s právem přednosti 
vlastníka sousedící nemovitostí za předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky, nejméně však za cenu 
12.000,- Kč; 

3. neschválení záměru prodeje části pozemku p.č.371/1, k.ú. Františkov u Liberce o výměře cca 
130m2 formou výběrového řízení, nejméně za cenu 88.000,-Kč; 

4. neschválení záměru prodeje pozemku p.č. 941/14, k.ú. Krásná Studánka, o výměře 66m2, 
formou výběrového řízení, za cenu nejméně 19.000,-Kč; 

5. neschválení záměru prodeje části pozemku p.č.6002/1, k.ú. Liberec o výměře cca 3m2, formou 
výběrového řízení s právem přednosti vlastníka pozemku p.č.357/1, k.ú. Liberec, za cenu nejvyšší 
nabídky, nejméně však za cenu 9.000,-Kč; 

6. neschválení záměru prodeje pozemku p.č.685/6, k.ú. Ruprechtice o výměře 27m2, formou 
výběrového řízení, za cenu nejméně 9.000,- Kč; 

7. neschválení záměru prodeje části pozemku p.č.1820/20 k.ú. Rochlice u Liberce o výměře cca 
800 m2, formou výběrového řízení s právem přednosti vlastníka sousedících nemovitostí za 
předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky, nejméně však za cenu 375.000,- Kč; 

8. neschválení záměru prodeje pozemku p. č. 78/1, o výměře 1170 m2, k. ú. Dolní Hanychov, 
formou výběrového řízení za cenu nejvyšší nabídky, nejméně však za cenu 707.000,- Kč; 

9. neschválení záměru prodeje pozemku p. č. 211/2, o výměře 28 m2, k. ú. Liberec, formou 
výběrového řízení za cenu nejvyšší nabídky, nejméně však za cenu 103.000,- Kč; 

10. neschválení záměru prodeje části pozemku p. č. 508, o výměře cca 80 m2, k. ú. Nové 
Pavlovice, formou výběrového řízení za cenu nejvyšší nabídky, nejméně však za cenu 170.000,- Kč; 

11. neschválení záměru prodeje části pozemku p. č. 1475/1, k. ú. Rochlice u Liberce, formou 
výběrového řízení; 

Průběh projednávání bodu: 
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Ing. Hrbková 
Chtěla bych požádat o stažení bodu č. 1). Jedná se o pozemky před krajským úřadem, část parku a 

ještě drobná plocha přímo před krajským úřadem. V tuto chvíli předjednáváme s krajem společný 
projekt na revitalizaci tohoto území. Ve čtvrtek mám schůzku jak k projektu, tak odpoledne s panem 
hejtmanem. Ještě bych to ráda doladila, tak bych jen požádala o stažení a předložení na příští radě 
města. 

T. Batthyány 
Ing. Hrbková do příští rady města připraví materiál, který nám nabídne, jak se postavit k celému 

území, tzn., zda krajskému úřadu pozemek prodáme či směníme a jak budeme pokračovat dál. Bod č. 
5) záměr prodeje pozemku bez bodu č. 1) v tuto chvíli. 

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 9, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat. 

Rada města přijala usnesení č. 17/2016. 

K bodu č. 6 
Majetkoprávní operace - záměr nabytí nemovitosti od ČR - ÚZSVM - ul. 
Čechova 

Předkládá: Bc. Jaroslav Schejbal, vedoucí odboru majetkové správy 

Stručný obsah předkládaného materiálu: 

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) nabízí k bezúplatnému nabytí 
pozemek p.č. 1024 v k.ú. Horní Růžodol, jehož část je součástí komunikace (ul. Čechova). ÚZSVM 
žádá o zvážení možnosti bezúplatného převodu pozemku v 1. čtvrtletí roku 2016. Pracovní skupina 
doporučuje nabytí pouze té části pozemku, která je součástí komunikace ul. Čechovy a nabídku zbytku 
pozemku neakceptovat. Po konzultaci s ÚZSVM by pravděpodobně nebyl problém převést pouze část 
pozemku za podmínky, že statutární město Liberec uhradí náklady na oddělení pozemku (geometrický 
plán). 

Průběh projednávání bodu: 

K tomuto bodu nebyla diskuse. 

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 9, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat. 

Rada města přijala usnesení č. 18/2016. 

K bodu č. 7 
Majetkoprávní operace - záměr nabytí nemovitosti od ČR - ÚZSVM - Staré 
Pavlovice 

Předkládá: Bc. Jaroslav Schejbal, vedoucí odboru majetkové správy 
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Stručný obsah předkládaného materiálu: 

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových nabízí k bezúplatnému nabytí pozemky p.č. 
274/1 a p.č. 915/9 v k.ú. Staré Pavlovice a žádá o zvážení možnosti bezúplatného převodu pozemků v 
1. čtvrtletí roku 2016. Pracovní skupina doporučuje nabytí pouze pozemku p.č. 274/1 v k.ú. Staré 
Pavlovice, který je součástí veřejného prostoru sídliště. Nabytí pozemku p.č. 915/9 v k.ú. Staré 
Pavlovice odbor EP nedoporučuje. 

Průběh projednávání bodu: 

K tomuto bodu nebyla diskuse. 

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 9, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat. 

Rada města přijala usnesení č. 19/2016. 

K bodu č. 8 
Majetkoprávní operace - záměr nabytí nemovitosti od ČR - ÚZSVM - Starý 
Harcov 

Předkládá: Bc. Jaroslav Schejbal, vedoucí odboru majetkové správy 

Stručný obsah předkládaného materiálu: 

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) nabízí bezúplatný převod pozemku 
p.č. 1201/2 v k.ú. Starý Harcov ve veřejném zájmu. ÚZSVM žádá o vyjádření k možnosti 
bezúplatného převodu tohoto pozemku. Pracovní skupina doporučuje nabytí pozemku, neboť se jedná 
o přístupovou cestu k městským lesům. 

Průběh projednávání bodu: 

K tomuto bodu nebyla diskuse. 

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 9, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat. 

Rada města přijala usnesení č. 20/2016. 

K bodu č. 9 
Majetkoprávní operace - záměr nabytí nemovitosti od ČR-ÚZSVM - Františkov 
u Liberce 

Předkládá: Bc. Jaroslav Schejbal, vedoucí odboru majetkové správy 

Stručný obsah předkládaného materiálu: 

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) nabízí bezúplatný převod pozemků 
ve veřejném zájmu. ÚZSVM žádá o vyjádření k možnosti bezúplatného převodu těchto pozemků. 
Pracovní skupina nedoporučuje nabytí pozemků, neboť se jedná o pozemky funkčně a dopravně 
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navazující na pozemky soukromých vlastníků, kteří je i využívají. Chodníky a vjezdy nejsou zařazeny 
do programů zimní údržby. V případě nabytí těchto pozemků by se též navýšila údržba městských 
pozemků. 

Průběh projednávání bodu: 

Ing. Čulík 
Jenom jsem se chtěl tady zeptat k lokalitě Františkov k chodníkům. Stát to pak nabídne 

vlastníkům? 

Bc. Schejbal 
My to nechceme z důvodů zvýšení nákladů na údržbu pozemků. Důvodem je údržba. 

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 9, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat. 

Rada města přijala usnesení č. 21/2016. 

K bodu č. 10 
Majetkoprávní operace - budoucí prodej pozemku pro ČEZ 

Předkládá: Bc. Jaroslav Schejbal, vedoucí odboru majetkové správy 

Stručný obsah předkládaného materiálu: 

ČEZ Distribuce, a. s. žádá o uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí kupní na prodej části pozemku 
p.č. 4143/1, k. ú. Liberec, pod novou distribuční trafostanicí a vychází z vydaného územního 
rozhodnutí na výstavbu multifunkčního domu. Odbor HA a EP s prodejem nesouhlasí z důvodu 
prozatímního neschválení stavby multifunkčního domu a znehodnocení veřejné zeleně související s 
touto stavbou. 

Průběh projednávání bodu: 

K tomuto bodu nebyla diskuse. 

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 9, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat. 

Rada města přijala usnesení č. 22/2016. 

K bodu č. 11 
Majetkoprávní operace - pronájem pozemku. 

Předkládá: Bc. Jaroslav Schejbal, vedoucí odboru majetkové správy 

Stručný obsah předkládaného materiálu: 

Manželé Šubrtovi zažádali o pronájem připloceného pozemku. Dříve byl nájem sjednán na 
manžele. Kněbortovi, kteří nájemní smlouvu ukončili k 30.11.2015. Nájemné činí 800,- Kč ročně. 
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Průběh projednávání bodu: 

K tomuto bodu nebyla diskuse. 

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 9, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat. 

Rada města přijala usnesení č. 23/2016. 

K bodu č. 12 
Majetkoprávní operace - pronájem nebytových prostor 

Předkládá: Bc. Jaroslav Schejbal, vedoucí odboru majetkové správy 

Stručný obsah předkládaného materiálu: 

1. pronájem nebytového prostoru - komory o výměře 6 m2 v ul. Nad Sokolovnou 616, Liberec 25 
na dobu neurčitou pro Bc. Janu Halamovou, nájemné činí 800,-Kč/m2/rok bez DPH. 

2. pronájem nebytového prostoru – garážového stání o výměře 18 m2 v ul. Česká 617, Liberec 25 
na dobu neurčitou pro Miroslavu Daňkovou, nájemné činí 200,- Kč/m2/rok bez DPH. 

Průběh projednávání bodu: 

K tomuto bodu nebyla diskuse. 

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 9, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat. 

Rada města přijala usnesení č. 24/2016. 

K bodu č. 13 
Majetkoprávní operace - ukončení nájemní smlouvy - Hospicová péče sv. 
Zdislavy 

Předkládá: Bc. Jaroslav Schejbal, vedoucí odboru majetkové správy 

Stručný obsah předkládaného materiálu: 

Hospicová péče sv. Zdislavy, o.p.s. žádá o ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor dohodou 
ke dni 31.1.2016 z důvodu stěhování se do nově zrekonstruovaných prostor lůžkového hospice. 

Průběh projednávání bodu: 

K tomuto bodu nebyla diskuse. 

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 9, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat. 

Rada města přijala usnesení č. 25/2016. 
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K bodu č. 14 
Majetkoprávní operace – Služebnosti 

Předkládá: Bc. Jaroslav Schejbal, vedoucí odboru majetkové správy 

Stručný obsah předkládaného materiálu: 

1. zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo umístění, zřízení, 
provozování, opravy, údržby, úpravy, obnovy a výměny součásti distribuční soustavy (přípojka 
zemního kabelového vedení NN ), vstup a vjezd pro provoz a údržbu na pozemku p. č. 205/1, k. ú. 
Rochlice u Liberce pro ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 4, Teplická 874/8, IČ: 24729035. Předpokládaná 
cena za zřízení služebnosti činí 12.000.- Kč, ke které bude připočítána daň z přidané hodnoty v platné 
zákonné výši. Konečná cena za zřízení služebnosti inženýrské sítě bude stanovena na základě 
faktického umístění inženýrské sítě a bude vypočítána dle platného interního předpisu. Služebnost 
bude zřízena na dobu životnosti inženýrské sítě, tj. na dobu, po kterou je inženýrská síť schopna plnit 
svoji funkci jako celek. 

2. zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo uložení kanalizační 
přípojky, včetně příslušenství, vstup a vjezd pro provozování a udržování na pozemku p. č. 757, k.ú. 
Horní Hanychov, ve prospěch vlastníka pozemků p.č. 346/6, 346/8, k. ú. Horní Hanychov, kterým je v 
současné době: Ing. Milan Bleha. Předpokládaná cena za zřízení služebnosti činí 5.000.- Kč, ke které 
bude připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši. Konečná cena za zřízení služebnosti 
inženýrské sítě bude stanovena na základě faktického umístění inženýrské sítě a bude vypočítána dle 
platného interního předpisu. Služebnost bude zřízena na dobu životnosti inženýrské sítě, tj. na dobu, 
po kterou je inže-nýrská síť schopna plnit svoji funkci jako celek. 

3. zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo umístění, zřízení, 
provozování, opravy, údržby, úpravy, obnovy a výměny součásti distribuční soustavy (přípojka 
zemního kabelového vedení NN), vstup a vjezd pro provoz a údržbu na pozemku p.č. 1897/1, k. ú. 
Starý Harcov pro ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 4, Teplická 874/8, IČ: 24729035. Předpokládaná cena za 
zřízení služebnosti činí 2.000.- Kč, ke které bude připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné 
výši. Konečná cena za zřízení služebnosti inženýrské sítě bude stanovena na základě faktického 
umístění inženýrské sítě a bude vypočítána dle platného interního předpisu. Služebnost bude zřízena 
na dobu životnosti inženýrské sítě, tj. na dobu, po kterou je inženýrská síť schopna plnit svoji funkci 
jako celek. 

4. zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo uložení vodovodní 
přípojky, včetně příslušenství, vstup a vjezd pro provozování a udržování na pozemku p.č. 423/1, k.ú. 
Janův Důl u Liberce, ve prospěch vlastníka pozemků p.č. 57/4, 57/10, k.ú. Janův Důl u Liberce, 
kterým je v současné době: SIACITY s.r.o., Košická 63/30, Praha 10 – Vršovice, 101 00 Praha, IČ: 
27291545. Předpokládaná cena za zřízení služebnosti činí 10.000.- Kč, ke které bude připočítána daň z 
přidané hodnoty v platné zákonné výši. Konečná cena za zřízení služebnosti inženýrské sítě bude 
stanovena na základě faktického umístění inženýrské sítě a bude vypočítána dle platného interního 
předpisu. Služebnost bude zřízena na dobu životnosti inženýrské sítě, tj. na dobu, po kterou je 
inženýrská síť schopna plnit svoji funkci jako celek. 

5. zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo uložení vodovodní 
a kanalizační přípojky, včetně příslušenství, vstup a vjezd pro provozování a udržování na pozemcích 
p.č. 1674/1, 1674/47, 1677/2, k. ú. Starý Harcov, ve prospěch vlastníka pozemku p. č. 1672/2, k. ú. 
Starý Harcov, kterým jsou v současné době: Zítko Václav a Zítková Hana. Předpokládaná cena za 
zřízení služebnosti činí 11. 255,- Kč, ke které bude připočítána daň z přidané hodnoty v platné 
zákonné výši. Konečná cena za zřízení služebnosti inženýrské sítě bude stanovena na základě 
faktického umístění inženýrské sítě a bude vypočítána dle platného interního předpisu. Služebnost 
bude zřízena na dobu životnosti inženýrské sítě, tj. na dobu, po kterou je inženýrská síť schopna plnit 
svoji funkci jako celek. 

6. zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo uložení vodovodní 
přípojky, včetně příslušenství, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku p.č.760/1, k.ú. Horní 
Hanychov, ve prospěch vlastníka pozemku p.č.564/2, k.ú. Horní Hanychov, kterým jsou v současné 
době: Václavík Stanislav a Václavíková Hana. Konečná cena za zřízení služebnosti činí 1.000,- Kč, ke 



15 
 

které bude připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši. Cena za zřízení služebnosti 
inženýrské sítě je vypočítána dle platného interního předpisu. Služebnost inženýrské sítě se zřizuje na 
dobu životnosti inženýrské sítě, tj. na dobu, po kterou je inženýrská síť schopna plnit svoji funkci jako 
celek. 

7. zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo uložení kanalizační 
přípojky, včetně příslušenství, vstup a vjezd pro provozování a udržování na pozemku p.č. 224/1, k.ú. 
Doubí u Liberce, ve prospěch vlastníka pozemků p.č. 241/2, 241/3, 241/4, k.ú. Doubí u Liberce, 
kterým jsou v současné době: Kölbl Miloš a Kölblová Helena. Předpokládaná ce-na za zřízení 
služebnosti činí 5.000,- Kč, ke které bude připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši. 
Konečná cena za zřízení služebnosti inženýrské sítě bude stanovena na základě faktického umístění 
inženýrské sítě a bude vypočítána dle platného interního předpisu. Služebnost bude zřízena na dobu 
životnosti inženýrské sítě, tj. na dobu, po kterou je inženýrská síť schopna plnit svoji funkci jako 
celek. 

8. zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo uložení kanalizační 
přípojky, včetně příslušenství, vstup a vjezd pro provozování a udržování na pozemku p.č.5874, k.ú. 
Liberec, ve prospěch vlastníka pozemku p.č. 3993/1, k.ú. Liberec, kterým je v současné době: Česká 
republika, Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Nové Město, 110 00 Praha 1.Předpokládaná cena 
za zřízení služebnosti činí 13.200,- Kč, ke které bude připočítána daň z přidané hodnoty v platné 
zákonné výši. Konečná cena za zřízení služebnosti inženýrské sítě bude stanovena na základě 
faktického umístění inženýrské sítě a bude vypočítána dle platného interního předpisu. Služebnost 
bude zřízena na dobu životnosti inženýrské sítě, tj. na dobu, po kterou je inženýrská síť schopna plnit 
svoji funkci jako celek. 

9. zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo uložení optického 
kabelu, vstup a vjezd pro provoz a údržbu na pozemcích p.č. 3/1, 3/10, 3/11, 3/17, 4, 6, 8, 9, 15, 20, 
22, 23/1 ,26/1, 34, 39, 56, 66, 67/1, 69, 188/12, 188/17, 193/4, 341/170, 341/176, 341/178, 341/182 , 
k.ú. Vesec u Liberce a pozemcích p.č. 67/57, 67/58, 67/59, 445/2, 490/1,490/99, 510/3,1181/2, k.ú. 
Doubí u Liberce, pro ADV Computers, s.r.o., Moskevská 14/27, 460 01 Liberec, IČ:25276018 za 
konečnou cenu 1.000,- Kč, ke které bude připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši. 
Služebnost inženýrské sítě se zřizuje na dobu životnosti inženýrské sítě, tj. na dobu, po kterou je 
inženýrská síť schopna plnit svoji funkci jako celek. 

10. zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo umístění, zřízení, 
provozování, opravy, údržby, úpravy, obnovy a výměny součásti sdělovacího vedení (optický kabel), 
vstup a vjezd pro provoz a údržbu na pozemcích p.č. 211/1, 211/2, 234, 313/1, 334/33, 334/37, 
334/38, 334/50, 336/1, 342/1, 342/3, 342/5, 342/7, 359/1, 359/12, 359/13, 843/1, 1443/1, 1443/25, 
1526, 1580, 1581, 1843, 1891/1, 1892/2, 1912, 1913/2, k. ú. Ruprechtice a na pozemcích p.č. 6040, 
6041, k. ú. Liberec, pro a-net Liberec s.r.o., Hodkovická 109, Liberec XXIII-Doubí, 46312 Liberec, 
IČ: 28687965 za podmínky složení zálohy ve výši 330.500.- Kč, ke které bude připočítána daň z 
přidané hodnoty v platné zákonné výši. Konečná cena za zřízení služebnosti inženýrské sítě bude 
stanovena na základě faktického umístění inženýrské sítě a bude vypočítána dle platného interního 
předpisu. Služebnost bude zřízena na dobu životnosti inženýrské sítě, tj. na dobu, po kterou je 
inženýrská síť schopna plnit svoji funkci jako celek. 

11. zřízení služebnosti stezky a cesty na pozemku p. č. 2103/1, k. ú. Liberec na dobu neurčitou ve 
prospěch vlastníka pozemku p. č. 2101/2, k. ú. Liberec, kterým je v současné době Šikula Jaroslav, za 
podmínky složení zálohy ve výši 9.600.- Kč, ke které bude připočítána daň z přidané hodnoty v platné 
zákonné výši. 

12. zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo uložení 
plynárenského zařízení včetně jeho součástí, příslušenství, opěrných a vytyčovacích bodů (akce: 
uložení NTL plynovodu a plynovodních přípojek), vstup a vjezd pro provozování a udržování na 
pozemcích p.č. 5784, 5785, 5794/1, 5797, 5805/1, k. ú. Liberec, pro RWE GasNet, s.r.o, se sídlem 
Klíšská 940, Ústí nad Labem, IČ 272 95 567, za podmínky složení zálohy ve výši 111.850,- Kč, ke 
které bude připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši. Konečná cena za zřízení 
služebnosti inženýrské sítě bude stanovena na základě faktického umístění inženýrské sítě a bude 
vypočítána dle platného interního předpisu. Služebnost bude zřízena na dobu životnosti stavby 
plynárenského za-řízení, tj. na dobu, po kterou je stavba plynárenského zařízení schopna plnit svoji 
funkci jako celek. 
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13. zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo uložení 
vodovodního a kanalizačního řadu, včetně příslušenství, vstup a vjezd pro provozování a udržování na 
pozemcích p. č. 5786/1, 5887, k. ú. Liberec a na pozemcích p. č. 1016/1, 1036, 1112, 1023, k. ú. Horní 
Růžodol, ve prospěch Severočeské vodárenské společnosti a. s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice, 
okres Teplice, IČ: 49099469, za podmínky složení zálohy ve výši 1.000.- Kč, ke které bude 
připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši. Konečná cena za zřízení služebnosti činí 
1.000.- Kč, ke které bude připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši. Věcné břemeno 
služebnosti bude zřízeno na dobu životnosti inženýrské sítě, tj. na dobu, po kterou je inženýrská síť 
schopna plnit svoji funkci jako celek. 

14. zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo uložení zemní 
kabelové přípojky NN, včetně příslušenství, vstup a vjezd pro provozování a udržování na pozemcích 
p. č. 6024, 6026, k. ú. Liberec, ve prospěch Technické univerzity v Liberci, Studentská 1402/2, 
Liberec I – Staré Město, 46117 Liberec, IČ: 46747885. Předpokládaná cena za zřízení služebnosti činí 
23.100.- Kč, ke které bude připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši. Konečná cena za 
zřízení služebnosti inženýrské sítě bude stanovena na základě faktického umístění inženýrské sítě a 
bude vypočítána dle platného interního předpisu. Služebnost bude zřízena na dobu životnosti 
inženýrské sítě, tj. na dobu, po kterou je inženýrská síť schopna plnit svoji funkci jako celek. 

15. zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo umístění, zřízení, 
provozování, opravy, údržby, úpravy, obnovy a výměny součásti sdělovacího vedení (uložení 
elektronického komunikačního vedení a umístění technologického rozvaděče), vstup a vjezd pro 
provoz a údržbu na pozemku p. č. 1586/404, k. ú. Rochlice u Liberce, pro UPC Česká republika, s.r.o., 
Praha 4 - Nusle, Závišova 502/5, PSČ 14000, IČ: 00562262, za podmínky složení zálohy ve výši 
2.000.- Kč, ke které bude připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši. Konečná cena za 
zřízení služebnosti inženýrské sítě bude stanovena na základě faktického umístění inženýrské sítě a 
bude vypočítána dle platného interního předpisu. Služebnost bude zřízena na dobu životnosti 
inženýrské sítě, tj. na dobu, po kterou je inženýrská síť schopna plnit svoji funkci jako celek. 

16. zřízení služebnosti stezky a cesty na pozemcích p. č. 116/69, 117/9, k. ú. Staré Pavlovice na 
dobu neurčitou ve prospěch vlastníka pozemku p. č. 116/68, k. ú. Staré Pavlovice, kterým jsou v 
současné době Kyrian Petr a Kyrianová Alena, za podmínky složení zálohy ve výši 1.600.- Kč, ke 
které bude připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši. 

17. zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo umístění, zřízení, 
provozování, opravy, údržby, úpravy, obnovy a výměny součásti distribuční soustavy (podzemní 
vedení NN), vstup a vjezd pro provozování a udržování na pozemcích p. č. 814/1, 814/30, k. ú. Staré 
Pavlovice, pro ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 4, Teplická 874/8, IČ: 24729035, za konečnou cenu 
179.450.- Kč, ke které bude připočítá-na daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši. Služebnost 
bude zřízena na dobu životnosti inženýrské sítě, tj. na dobu, po kterou je inženýrská síť schopna plnit 
svoji funkci jako celek. 

18. zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo umístění, zřízení, 
provozování, opravy, údržby, úpravy, obnovy a výměny součásti distribuční soustavy (podzemní 
vedení VN), vstup a vjezd pro provoz a údržbu na pozemku p.č. 903/205, k. ú. Staré Pavlovice a na 
pozemku p.č. 1378/8, k. ú. Ruprechtice, pro ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 4, Teplická 874/8, IČ: 
24729035 za podmínky složení zálohy ve výši 11.000.- Kč, ke které bude připočítána daň z přidané 
hodnoty v platné zákonné výši. Konečná cena za zřízení služebnosti inženýrské sítě bude stanovena na 
základě faktické-ho umístění inženýrské sítě a bude vypočítána dle platného interního předpisu. 
Služebnost bude zřízena na dobu životnosti inženýrské sítě, tj. na dobu, po kterou je inženýrská síť 
schopna plnit svoji funkci jako celek. 

19. zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo uložení vodovodní 
přípojky, včetně příslušenství, vstup a vjezd pro provozování a udržování na pozemku p. č. 1161, k. ú. 
Ruprechtice, ve prospěch vlastníka pozemku p. č. 1174/2 k. ú. Ruprechtice, kterým jsou v současné 
době Hanke Martin Mgr. a Hanková Petra JUDr. Předpokládaná cena za zřízení služebnosti činí 
5.000,-Kč, ke které bude připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši. Konečná cena za 
zřízení služebnosti inženýrské sítě bude stanovena na základě faktického umístění inženýrské sítě a 
bude vypočítána dle platného interního předpisu. Služebnost bude zřízena na dobu životnosti 
inženýrské sítě, tj. na dobu, po kterou je inženýrská síť schopna plnit svoji funkci jako celek. 
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20. zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo umístění, zřízení, 
provozování, opravy, údržby, úpravy, obnovy a výměny součásti distribuční soustavy (přípojka 
podzemního vedení NN), vstup a vjezd pro provoz a údržbu na pozemku p. č. 1742/8, k. ú. 
Ruprechtice pro ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 4, Teplická 874/8, IČ: 24729035. Předpokládaná cena za 
zřízení služebnosti činí 1.000,- Kč, ke které bude připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné 
výši. Konečná cena za zřízení služebnosti inženýrské sítě bude stanovena na základě faktického 
umístění inženýrské sítě a bude vypočítána dle platného interního předpisu. Služebnost bude zřízena 
na dobu životnosti inženýrské sítě, tj. na dobu, po kterou je inženýrská síť schopna plnit svoji funkci 
jako celek. 

21. zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo umístění, zřízení, 
provozování, opravy, údržby, úpravy, obnovy a výměny součásti distribuční soustavy přípojka 
podzemního vedení NN), vstup a vjezd pro provoz a údržbu na pozemku p. č. 670/4, k. ú. Krásná 
Studánka pro ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 4, Teplická 874/8, IČ: 24729035. Předpokládaná cena za 
zřízení služebnosti činí 14.000,- Kč, ke které bude připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné 
výši. Konečná cena za zřízení služebnosti inženýrské sítě bude stanovena na základě faktického 
umístění inženýrské sítě a bude vypočítána dle platného interního předpisu. Služebnost bude zřízena 
na dobu životnosti inženýrské sítě, tj. na dobu, po kterou je inženýrská síť schopna plnit svoji funkci 
jako celek. 

22. zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo umístění, zřízení, 
provozování, opravy, údržby, úpravy, obnovy a výměny součásti distribuční soustavy (podzemní 
vedení NN a umístění pilíře s přípojkovou skříní), vstup a vjezd pro provoz a údržbu na pozemcích p. 
č. 385/7, 385/8, 390, 391/4, 526/1, 610/1, 610/2, 610/3, k. ú. Pilínkov, pro ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 
4, Teplická 874/8, IČ: 24729035 za podmínky složení zálohy ve výši 92.230,- Kč, ke které bude 
připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši. Konečná cena za zřízení služebnosti 
inženýrské sítě bude stanovena na základě faktického umístění inženýrské sítě a bude vypočítána dle 
platného interního předpisu. Služebnost bude zřízena na dobu životnosti inženýrské sítě, tj. na dobu, 
po kterou je inženýrská síť schopna plnit svoji funkci jako celek. 

23. zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo umístění, zřízení, 
provozování, opravy, údržby, úpravy, obnovy a výměny součásti distribuční soustavy (podzemní 
vedení NN), vstup a vjezd pro provoz a údržbu na pozemcích p.č. 620, 843/1, 872/1, 873/1, 887, 
888/2, 2136, 2150, 2171, 2175, 2178/2, 2184/1, k. ú. Ruprechtice, pro ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 4, 
Teplická 874/8, IČ: 24729035 za podmínky složení zálohy ve výši 762.157,- Kč, ke které bude 
připočítána daň z přidané hod-noty v platné zákonné výši. Konečná cena za zřízení služebnosti 
inženýrské sítě bude stanovena na základě faktického umístění inženýrské sítě a bude vypočítána dle 
platného interního předpisu. Služebnost bude zřízena na dobu životnosti inženýrské sítě, tj. na dobu, 
po kterou je inženýrská síť schopna plnit svoji funkci jako celek. 

24. zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo uložení vodovodní 
přípojky, včetně příslušenství, vstup a vjezd pro provozování a udržování na pozemku p. č. 23/1, k. ú. 
Vesec u Liberce, ve prospěch vlastníka pozemku p. č. 797/1, 798/1 k. ú. Vesec u Liberce, kterým jsou 
v současné době Němec Marek a Němcová Martina. Předpokládaná cena za zřízení služebnosti činí 
5.000,- Kč, ke které bude připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši. Konečná cena za 
zřízení služebnosti inženýrské sítě bude stanovena na základě faktického umístění inženýrské sítě a 
bude vypočítána dle platného interního předpisu. Služebnost bude zřízena na dobu životnosti 
inženýrské sítě, tj. na dobu, po kterou je inženýrská síť schopna plnit svoji funkci jako celek. 

25. zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo umístění, zřízení, 
provozování, opravy, údržby, úpravy, obnovy a výměny součásti distribuční soustavy (přípojka 
podzemního vedení NN), vstup a vjezd pro provoz a údržbu na pozemcích p. č. 5270/1, 5270/2, 
5271/1, 5271/12, k. ú. Liberec pro ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 4, Teplická 874/8, IČ: 24729035. 
Předpokládaná cena za zřízení služebnosti činí 22.000,- Kč, ke které bude připočítána daň z přidané 
hodnoty v platné zákonné výši. Konečná cena za zřízení služebnosti inženýrské sítě bude stanovena na 
základě faktického umístění inženýrské sítě a bude vypočítána dle platného interního předpisu. 
Služebnost bude zřízena na dobu životnosti inženýrské sítě, tj. na dobu, po kterou je inženýrská síť 
schopna plnit svoji funkci jako celek. 

Průběh projednávání bodu: 
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K tomuto bodu nebyla diskuse. 

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 9, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat. 

Rada města přijala usnesení č. 26/2016. 

K bodu č. 15 
Majetkoprávní operace - změna usnesení – služebnosti 

Předkládá: Bc. Jaroslav Schejbal, vedoucí odboru majetkové správy 

Stručný obsah předkládaného materiálu: 

1.a) zrušení usnesení č. 989/2014/-3 ze dne 7.10.2014 

 b) zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo uložení optického 
kabelu, vstup a vjezd pro provoz a údržbu na pozemcích p.č. 6401, 6402, k.ú. Liberec a pozemcích 
p.č. 1513/1, 1682/6, 1682/12, 1682/15, 1682/24, 1682/25, 1682/26, 
1682/27,1682/30,1682/32,1682/33,1682/34,1682/36,1682/41, 1682/42,1682/45, 1682/46, 1682/47, 
1682/48, 1682/61, 1717, 1718, 1747/51, 1747/56,1747/57,1747/58, 1747/60, 1747/61, 1747/62, k.ú. 
Starý Harcov, pro ADV Computers, s.r.o., Moskevská 14/27, 460 01 Liberec, IČ:25276018 za 
konečnou cenu 1.000,- Kč, ke které bude připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši. 
Služebnost inženýrské sítě se zřizuje na dobu životnosti inženýrské sítě. 

2. a) zrušení usnesení č. 402/2014-4 ze dne 6.5.2014 

 b) zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo uložení 
plynovodní přípojky, vstup a vjezd pro provozování a udržování na pozemku p. č. 841/1, k. ú. 
Františkov u Liberce, pro ČR – Státní oblastní archiv v Litoměřicích, Krajská 48/1, Litoměřice, PSČ 
412 01, IČ 70979464, za konečnou cenu 10.000,- Kč, ke které bude připočítána daň z přidané hodnoty 
v platné zákonné výši. Cena za zřízení služebnosti inženýrské sítě je vypočítána dle platného interního 
předpisu. Služebnost inženýrské sítě bude zřízena na dobu životnosti inženýrské sítě, tj. na dobu, po 
kterou je inženýrská síť schopna plnit svou funkci jako celek. 

3. a) zrušení usnesení č. 286/2015-7 ze dne 21.4.2015 

 b) zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo uložení 
vodovodní přípojky, včetně příslušenství, vstup a vjezd pro opravy, provozování a udržování na 
pozemku p. č. 1000, k. ú. Doubí u Liberec, ve prospěch vlastníka pozemku p.č. 627/3, k. ú. Horní 
Hanychov, kterým jsou v současné době Král Petr Ing. a Králová Renáta Mgr. Konečná cena za 
zřízení služebnosti činí 1.205.- Kč, ke které bude připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné 
výši. Cena za zřízení služebnosti inženýrské sítě je vypočítána dle platného interního předpisu. 
Služebnost inženýrské sítě bude zřízena na dobu životnosti inženýrské sítě, tj. na dobu, po kterou je 
inženýrská síť schopna plnit svoji funkci jako celek. 

4. a) zrušení usnesení č. 989/2014-6 ze dne 7.10.2014 

 b) zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo uložení 
kanalizační přípojky, včetně příslušenství, vstup a vjezd pro opravy, provozování a udržování na 
pozemku p. č. 161, k. ú. Vesec u Liberec, ve prospěch vlastníka pozemků p. č. 136, 137 a 138, k. ú. 
Vesec u Liberce, kterým jsou v současné době Hastrdlo Jaroslav a Hastrdlová Eva. Konečná cena za 
zřízení služebnosti činí 5.000.- Kč, ke které bude připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné 
výši. Cena za zřízení služebnosti inženýrské sítě je vypočítána dle platného interního předpisu. 
Služebnost inženýrské sítě bude zřízena na dobu životnosti inženýrské sítě, tj. na dobu, po kterou je 
inženýrská síť schopna plnit svoji funkci jako celek. 
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5. a) zrušení usnesení č. 697/2013 ze dne 17.9.2013 

 b) zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo umístění, zřízení, 
provozování, opravy, údržby, úpravy, obnovy a výměny součásti distribuční soustavy (zemní kabelové 
vedení NN), vstup a vjezd pro provozování a udržování na pozemku p. č. 219/2 k. ú. Rochlice u 
Liberce, pro ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 4, Teplická 874/8, IČ: 24729035 za konečnou cenu 1.400,- 
Kč, ke které bude připočítá-na daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši. Služebnost inženýrské 
sítě bude zřízena na dobu životnosti inženýrské sítě, tj. na dobu, po kterou je inženýrská síť schopna 
plnit svoji funkci jako celek. 

6. a) zrušení usnesení č. 332/2011/IV/6 ze dne 17. 5. 2011 

 b) zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo umístění, zřízení, 
provozování, opravy, údržby, úpravy, obnovy a výměny součásti distribuční soustavy (podzemní 
vedení VN), vstup a vjezd pro provozování a udržování na pozemcích p. č. 223/10, 223/19, 233/3, 
264/2, 1016/1, 1036, 1038/1, 1038/2, 1039 v k. ú. Horní Růžodol, p. č. 5786/1, k. ú. Liberec, p. č. 
350/1, 427/1, 428/49, 428/52, 528/53, 433/1, 436/3, 439/1, 448/10, 468/5, 468/6, 769/1, 769/2, 769/4, 
769/8, 773/2,795, 2228/5, Rochlice u Liberce, pro ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 4, Teplická 874/8, IČ: 
24729035 za konečnou cenu 971.730.- Kč, ke které bude připočítána daň z přidané hodnoty v platné 
zákonné výši. Služebnost inženýrské sítě bude zřízena na dobu životnosti inženýrské sítě, tj. na dobu, 
po kterou je inženýrská síť schopna plnit svoji funkci jako celek. 

7. a) zrušení usnesení č. 97/2012/11 ze dne 14. 2. 2012 

 b) zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo uložení 
vodovodní přípojky, včetně příslušenství, vstup a vjezd pro provozování a udržování na pozemku/cích/ 
p. č. 127/1, 128, k. ú. Ostašov u Liberce, ve prospěch vlastníka pozemků p. č. 84, 85, k. ú. Ostašov u 
Liberce, kterým je v současné době Bc. Eva Matějková. Konečná cena za zřízení služebnosti činí 
1.000.- Kč, ke které bude připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši. Cena za zřízení 
služebnosti inženýrské sítě je vypočítána dle platného interního předpisu. Služebnost inženýrské sítě 
bude zřízena na dobu životnosti inženýrské sítě, tj. na dobu, po kterou je inženýrská síť schopna plnit 
svoji funkci jako celek. 

8. a) zrušení usnesení č. 434/2011/XII/34 ze dne 21. 6. 2011 

 b) zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo umístění, zřízení, 
provozování, opravy, údržby, úpravy, obnovy a výměny součásti distribuční soustavy (podzemní 
vedení NN), vstup a vjezd pro provozování a udržování na pozemku/cích/ p. č. 95/3, k. ú. Horní Suchá 
u Liberce, pro ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 4, Teplická 874/8, IČ: 24729035 za konečnou cenu 5.000.- 
Kč, ke které bude při-počítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši. Služebnost inženýrské 
sítě bude zřízena na dobu životnosti inženýrské sítě, tj. na dobu, po kterou je inženýrská síť schopna 
plnit svoji funkci jako celek. 

9. a) zrušení usnesení č. 3/2012/VIII/16 ze dne 10. 1. 2012 

 b) zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo umístění, zřízení, 
provozování, opravy, údržby, úpravy, obnovy a výměny součásti distribuční soustavy (podzemní 
vedení NN a umístění 1 pojistkového pilíře), vstup a vjezd pro provozování a udržování na pozemcích 
p. č. 901, 942, 943, k. ú. Doubí u Liberce, pro ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 4, Teplická 874/8, IČ: 
24729035 za konečnou cenu 86.750.- Kč, ke které bude připočítána daň z přidané hodnoty v platné 
zákonné výši. Služebnost inženýrské sítě bude zřízena na dobu životnosti inženýrské sítě, tj. na dobu, 
po kterou je inženýrská síť schopna plnit svoji funkci jako celek. 

10. a) zrušuje usnesení č. 857/2012/IX/4 ze dne 6. 11. 2012 

 b) schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo 
umístění, zřízení, provozování, opravy, údržby, úpravy, obnovy a výměny součásti distribuční 
soustavy (podzemní vedení NN), vstup a vjezd pro provozování a udržování na pozemcích p. č. 1174, 
1176/1, k. ú. Krásná Studánka, pro ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 4, Teplická 874/8, IČ: 24729035 za 
konečnou cenu 38.500.- Kč, ke které bude připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši. 
Služebnost inženýrské sítě bude zřízena na dobu životnosti inženýrské sítě, tj. na dobu, po kterou je 
inženýrská síť schopna plnit svoji funkci jako celek. 

Průběh projednávání bodu: 
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K tomuto bodu nebyla diskuse. 

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 9, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat. 

Rada města přijala usnesení č. 27/2016. 
 

K bodu č. 16 
Prodej pozemků Libereckému kraji 

Předkládá: Bc. Jaroslav Schejbal, vedoucí odboru majetkové správy 

Stručný obsah předkládaného materiálu: 

RM a ZM v září 2015 schválilo záměr prodeje pozemků LK - Zdravotnické záchranné službě 
Libereckého kraje, aby mohla být zahájena příprava přístavby současné stavby a došlo k 
majetkoprávnímu vypořádání pozemků pod již stojícími stavbami – narovnání vlastnictví dle zákona 
č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník za cenu dle znaleckého posudku. Cena obvyklá (tržní) dle 
znaleckého posudku Ing. Bureše včetně nákladů na prodej pozemků a DPH činí celkem 4 192 650,- 
Kč. Liberecký kraj požádal o snížení celkové ceny na 2 000 000,- Kč. 

Průběh projednávání bodu: 

T. Kysela 
Já bych rád uvedl, že se jedná o pozemek, který schválilo zastupitelstvo města k prodeji 

Libereckému kraji, nicméně protože se jedná o stanici záchranné služby, tak tam byl požadavek, že je 
to vlastně převážně pro liberecké občany a pro statutární město Liberec největším přínosem, čímž 
samozřejmě já souhlasím a myslím si, že bych tento návrh doporučil podpořit. 

PhDr. Langr 
Mně jen zajímá, pane Schejbale, jestli smluvní cena je zdůvodnitelná, jestli v tom není problém. 

Rozdíl je přes 2 miliony. 

Bc. Schejbal 
Já jsem zjišťoval, jestli se nejedná o veřejnou podporu podle nějakých judikátů a tady se jedná o 

prodej mezi veřejnými institucemi, takže cena je vyloženě dohodou na zastupitelstvu, nejedná se o 
veřejnou podporu. Je to na rozhodnutí zastupitelstva. Cena se může změnit. 

Bc. Kocumová  
Já si také myslím, že to jsou dvě oddělené věci, společné financování příspěvkových organizací, 

které ale mají nadměstský význam, spíše celokrajský, myslím si, že by tím nemělo být zdůvodňováno 
nějaké snížení kupní ceny. Vím, že je to dlouhodobý záměr Libereckého kraje. Určitě už by tam mělo 
dojít k dohodě. Na druhou stranu si velmi dobře pamatuji, když se kupovala nemovitost od města 
Turnov na vybudování horolezeckého muzea, kde se to kupovalo za tržní cenu a nedošlo k absolutně 
žádnému snížení. Město Turnov dostalo stejnou částku, která byla v odhadu a také to bylo na veřejně 
aprospěšný záměr. Takže tady je otázka, jestli jít tímto směrem, anebo jestli jít nějakým způsobem 
například ještě k jednání o určité směně pozemků, pokud třeba my máme pozemek, který by nám pro 
nějaký záměr pomohl, byla by to možná určitá kompromisní varianta. Kdyby se přistupovalo všude 
stejně, že skutečně kraj a města si vzájemně vycházejí vstříc, tak ano, ale vím, že tomu tak není. 
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T. Batthyány 
Blýská se na lepší časy a začínáme si s Krajem rozumět jako město a věřím, že v tom budeme i 

nadále pokračovat. Nicméně já si myslím, že nejjednodušší právě i s ohledem na to, co pak máte 
vysvětlovat, je respektovat tržní cenu danou znalcem a není co řešit. Pokud se bude tento obecný 
princip dodržovat z obou stran, tak si myslím, že je to nejpřímější, nejjednodušší a nejtransparentnější 
cesta. 

Ing. Galnor 
Já bych do toho také nezamotával věci o příspěvcích do organizací, to je úplně jiná kapitola a pak 

tady může nastat diskuze samozřejmě o úrovni příspěvků, a jestli odpovídají nadregionálnímu dosahu 
těchto organizací, ale do toho se nebudeme pouštět, proto bych se tím v materiálu vůbec nezabýval. 
Nemyslím si, že je to relevantní informace a pokud do toho chceme jít opravdu čistou logikou, tak se 
máme chovat jako řádný hospodář a nemůžeme prodávat pozemky za méně, než jaká je odhadní cena. 
Bude to zbytečně vyvolávat nějaké diskuze. A do budoucna to v podstatě může být předmětem dalších 
spekulací. Nejsem pro variantu B.  

Hlasování o návrhu usnesení ve variantě A – pro – 8, proti – 0, zdržel se – 1, návrh byl 
přijat. 

Rada města přijala usnesení č. 28/2016. 

K bodu č. 17 
Schválení změny termínu akce schválené na základě výjimky ze směrnice 

Předkládá: Bc. Jaroslav Schejbal, vedoucí odboru majetkové správy 

Stručný obsah předkládaného materiálu: 

Dne 3. 11. 2015 byla Usnesením RM č. 874/2015 na jejím 19. zasedání schválena výjimka na 
realizaci zakázky na dokončení celkové elektronické regulace a větrání ve sklenících Botanické 
zahrady. Smlouva však nebyla uzavřena, jelikož akci nebylo možné z důvodů specifických nároků 
provozu realizovat v původně navrženém termínu do 30. 1. 2016. Z jednání se zástupci Botanické 
zahrady a s firmou Warmnis spol. s r. o. vzešel nový harmonogram oprav, termín dokončení byl 
dohodou, s ohledem na potřeby Botanické zahrady, stanoven na 31. 5. 2016. 

Průběh projednávání bodu: 

K tomuto bodu nebyla diskuse. 

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 9, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat. 

Rada města přijala usnesení č. 29/2016. 
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K bodu č. 18 
Jmenování zástupců Libereckého kraje v dozorčích radách příspěvkových 
organizací neškolského typu SML, úprava statutu 

Předkládá: PhDr. Mgr. Ivan Langr, náměstek primátora 

Stručný obsah předkládaného materiálu: 

Usnesením rady města č. 749/2015 ze dne 15/9//2015 byly sedmi příspěvkovým organizacím 
neškolského typu zřízeny dozorčí rady jako poradní a iniciační orgány rady města v oblasti 
financování, hospodaření i rozvoje. RM 1. 12. 2015 jmenovala předsedy a členy dozorčích rad za 
SML, nyní jmenuje do dozorčích rad čtyř kulturních příspěvkových organizací čtyři zástupce za 
Liberecký kraj, kteří byli schváleni Radou Libereckého kraje dne 12. ledna 2016. Zároveň dochází k 
úpravám statutu. 

Průběh projednávání bodu: 

PhDr. Langr 
Tímto dojíždíme jenom proces stanovování dozorčích rad, jsou to zástupci Kraje do čtyř 

organizací, kde jsou dvě zahrady a dvě divadla. Zároveň ještě drobné změny ve statutu dozorčích rad, 
které jsem navnímal ze zastupitelských klubů. Statut tam je přiložen. 

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 9, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat. 

Rada města přijala usnesení č. 30/2016. 

K bodu č. 19 
Záměr přidělení dvou bytových jednotek ve vlastnictví SML křesťanským 
uprchlíkům 

Předkládá: PhDr. Mgr. Ivan Langr, náměstek primátora 

Stručný obsah předkládaného materiálu: 

Vláda ČR rozhodla dne 14/12/2015 o přijetí 153 křesťanských uprchlíků z Iráku a Libanonu, kteří 
by měli v ČR získat mezinárodní ochranu a postupně se zde integrovat. Jde o příslušníky křesťanské 
menšiny – rodiny i jednotlivce, vystavené represím tzv. Islámského státu a přebývající v táboře v 
Erbílu na severu Iráku. Rada města Liberec schválila usnesením č. 503/2015 ze dne 16/6/2015 vyčlenit 
až 2 bytové jednotky z bytového fondu města pro potřeby uprchlických rodin v rámci humanitárních 
opatření města. Tento záměr počítá s budoucím přidělením 2 bytů konkrétním žadatelům na území 
statutárního města Liberec poté, co projdou azylovým řízením a dalšími procedurami. 

Průběh projednávání bodu: 

PhDr. Langr 
Vláda schválila přijetí a postupnou integraci 153 křesťanů z Iráku a tento proces má dvě fáze. Tu 

první statutární město neovlivní a nemůže na ní participovat, a druhou, kde by mohlo. V té první fázi 
budou ti uprchlíci postupně přiváženi po skupinách o 20 až 30 lidech po nějakých vstupních 
prohlídkách a bezpečnostních prověrkách, jak je v materiálu popsáno, a budou ubytování najednou 
vždy v daném krajském městě v nějakém zařízení, které si dohodne jak ten nadační fond Generace 21, 
tak jeho smluvní strana, což bude vždy nějaká nezisková organizace na území toho města, která se 
dlouhodobě prací s cizinci zabývá, v našem případě to vypadá, dle informací z minulého týdne, že to 



23 
 

bude organizace Naděje, která působí dlouhodobě na území státu i města, provozuje například 
noclehárnu v Kateřinkách nebo denní centrum U Soudu. Tato organizace by tedy měla smluvní vztah 
s nadačním fondem, v podstatě tedy s vládou přes ten nadační fond, a o ty uprchlíky by se starala 
v první fázi toho azylového řízení, formou nějakých intenzivních jazykových kurzů, kdy by bydleli 
pohromadě. V Jihlavě to bude nějaké rekreační zařízení, možná jste viděli před pár dny ve zprávách, 
Jihlava je to první krajské město, kde se to pilotně bude ověřovat. Teprve v té druhé fázi se budou 
shánět byty pro individuální integraci, tzn. už pro jednotlivé rozmístění rodin nebo jednotlivců, a 
teprve v této fázi by do toho mohly a měly vstupovat organizace jiného typu, teoreticky i město, pokud 
tomu dá rada požehnání. Já jsem se tady držel toho materiálu, který jsme schvalovali loni, tuším 
v červnu, kde jsme v rámci nějaký humanitárních opatření souhlasili s tím, že můžeme přidělit až dva 
byty, v současné době samozřejmě nevíme komu, nevíme, v jakých lokalitách, nevíme, jestli rodině 
nebo jednotlivci, to by se postupně specifikovalo až v tom klasickém režimu přidělování bytů. 

T. Batthyány 
Já s tím mám velký problém, už jenom to, že budeme vyčleňovat dvě bytové jednotky, přestože my 

tady máme zástupy lidí, kteří mají zájem a do této společnosti něco přispěli, a bude se to opravdu 
špatně komunikovat a mě samotnému je to nepříjemné, protože mě chodí spousta emailů právě 
k tomuto tématu. Za druhé mě to přijde trochu segregační, tzn., my když je tam ubytujeme, tak jsou 
automaticky považování za křesťany, jak to ale poznáme, a když to bude nekřesťanský uprchlík, tak 
ten tady bydlet nebude, nebo jak to tedy je? 

PhDr. Langr 
Znovu opakuji, vláda garantuje, že přiveze z Iráku 153 křesťanských uprchlíků, kteří tam strádají.  

T. Batthyány 
A jak se to pozná, že je to křesťan? Takže segregačně postupuje vláda? 

PhDr. Langr 
Já nevím, jestli vláda postupuje segregačně, vláda se rozhodla, že se chce postarat o 153 

křesťanských uprchlíků, to opravdu neovlivníme, to je schváleno už z poloviny prosince, rozhodla se, 
že je sem všechny převeze, jaksi nad rámec těch kvót, které by byly stanoveny z Evropské unie, je to 
čistě rozhodnutí vlády, nikdo ji k tomu nenutil, a když přiveze nějaké uprchlíky sem do Česka, tak je 
potřeba se o ně postarat, tzn. je integrovat, to je jediná cesta.  

T. Batthyány 
To znamená, že my chceme vyjít vstříc vládě v této oblasti. 

PhDr. Langr 
Já neříkám, my s vládou v tomto směru v podstatě nemáme žádný vztah, je čistě na nás, jestli se 

jako samospráva přihlásíme k věci, kterou já považuji za vhodnou a dobrou anebo jestli se k ní 
nepřihlásíme. Když se k tomu nepřihlásíme, tak ta nezisková organizace, ať to bude Naděje nebo 
kdokoliv jiný, tak prostě bude muset hledat jinde. Akorát tak jako tak těch 20 uprchlíků z Iráku tady 
bude, na našem území, ale my s tím, jako samospráva, nebudeme mít nic společného. Nicméně 
předpokládám, že se budou účastnit nějakých integračních procesů, že třeba mohou chodit jejich 
zástupci do Kontaktu, kde máme radu pro národnostní menšiny atd. Prostě budou tady mezi námi žít, 
akorát od nás nic nedostanou a my na to nebudeme mít vliv. 

T. Batthyány 
Ty se v této oblasti orientuješ jistě lépe než já, to znamená, že nám vládou nebo kým bylo 

nakázáno, že zde těch 20 lidí skončí? 

PhDr. Langr 
V rámci projektu vlády a nadačního projektu Generace 21 se oni shodli, že těch 153 uprchlíků 

rozmístí po zhruba stejně velkých skupinách po krajských městech a Praze, nejprve k hromadné 
integraci a posléze i individuální.  
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T. Batthyány 
Dobře, ale pokud se bavíme o 20 uprchlících ze 150, tak se jedná o 7 krajů, nikoliv o 14 krajů, na 

základě čeho jsme tedy my do toho zahrnuti? 

PhDr. Langr 
Na základě rozhodnutí nadačního fondu Ministerstva vnitra. Nás se na tohle nikdo ptát nemusí. Oni 

nemusejí využívat naše služby. 

T. Batthyány 
Nemusí, ale mohou. A ještě jsem se chtěl zeptat, proč návrhem usnesení je, že to jenom bereme na 

vědomí.  

PhDr. Langr 
Protože ty byty musíme, jako rada města, konkrétně přidělit konkrétním lidem, tento krok se týká 

jen toho, že jsme připraveni ty dva byty případně vyčlenit, ale ti lidé musí projít standardním procesem 
požádání, máme tady nastavená nějaká pravidla, která nemůžeme ani v tomto případě obejít.  

T. Batthyány 
Já vím, ale proč není návrh usnesení, že rada města po projednání souhlasí se záměrem přidělení 

dvou bytových jednotek, nikoliv jenom bereme na vědomí. Tak máme o tom rozhodovat nebo 
nemáme? 

PhDr. Langr 
Pro mě je oboje správně, mě to nevadí, když se to předělá na „souhlasí“. Souhlasí je jakoby silnější, 

ale myslím si, že v tuto chvíli i to „bere na vědomí“ stačí. Stejně to přijde znovu na radu, protože 
jenom rada města může přidělit ty byty. 

T. Batthyány 
Já bych chtěl, aby se rada města vyjádřila ve smyslu souhlasu s tímto záměrem, nikoliv pouze, že to 

bereme na vědomí.  

T. Kysela 
Mně trochu vadí ta segregace, nemůžeme se vymlouvat na to, že stát říká, že sem pošle jenom 

křesťanské uprchlíky, že tam necháme stoupence pravoslavné církve, já tomuto nerozumím a je mi 
jedno, co v tom říká stát. Nechápu, proč se k tomu jako město máme připojit, když je to zmatečné. Je 
to dle mého názoru špatně podaný materiál. Druhá věc je ta dlouhodobá integrace a to společné soužití 
tady. Máme tady spoustu rodin, které tady žijí celé generace a neumíme je integrovat, to není jejich 
chyba, to je naše chyba, našeho státu. A teď budeme integrovat uprchlíky z Iráku, potažmo křesťanské 
možná s velkým otazníkem. 

T. Batthyány 
Mně osobně vadí, když už se má pomáhat uprchlíkům, tak se jim má pomáhat a ne řešit jejich víra. 

A jestli na to stát s nějakým nadačním fondem přistoupili, tak by to tedy měli dotáhnout od začátku do 
konce.  

Mgr. Korytář 
Mně se ta segregace také nelíbí, ale zároveň když se tady v ČR vytváří politické ovzduší, které říká, 

nemůžeme přijmout možná už skoro žádné uprchlíky, nemáme na to žádné kapacity, tak zase pak 
chápu, že někdo z nějaké politické opatrnosti a aby alespoň něco se mohlo udělat, tak zvolí tu nejméně 
problematickou skupinu, já bych to také asi dělal jinak, ale tady jen chápu kolegu Langra, že vláda 
nějak rozhodla a jde jen o to, jestli my se k tomuto aspoň minimálnímu kroku přihlásíme, a když si 
tady řekneme, a já bych byl pro, my to nechceme rozlišovat, jestli to jsou křesťanští uprchlíci nebo 
bezvěrci nebo muslimové, nám to je jedno, tak si můžeme říci, že vyčleníme ještě nějaké další bytové 
jednotky a přijmeme ještě třeba dva bezvěrce a dva muslimy, mně je to opravdu jedno. Ale tohle je 
víceméně věc, která jde cestou nejmenšího odporu, to na čem je alespoň nějaká shoda a my si klidně, 
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jako samospráva, můžeme rozhodnout, že to gesto uděláme širší. Ale nezatracoval bych alespoň to 
gesto v té minimální podobě.  

T. Batthyány 
Jinými slovy, souhlasíš s tím, aby u našich volných bytů dostali přednost uprchlíci před našimi 

Liberečany, kteří na ně stojí fronty.  

Mgr. Korytář 
Není tomu tak, já si nemyslím, že je to buď jedno nebo druhé, já bych poprosil, abychom se vrátili 

ke konstruktivní debatě, protože takto se dá rozbít jakékoliv téma. 

T. Batthyány 
Já jsem se jenom zeptal, máme omezený počet bytů, máme dva vyčlenit, a já se ptám, jestli jsi pro 

to, abychom je vyčlenili pro uprchlíky nebo raději pro naše občany. 

Mgr. Korytář 
Zcela jistě ano, já jsem pro, abychom se k té odpovědnosti přihlásili, protože si myslím, že je to 

správné, že když jsou někde lidé, kteří mají problém, i když to nejsou občané Liberce, tak vzhledem 
k tomu, že patříme k té úspěšnější a bohatší části světa, tak bychom těm lidem mohli pomoci, protože 
se může stát, a já věřím, že se to nestane, ale v nějaké době se můžeme ocitnout v úplně opačné 
situaci. A už se to v minulosti stávalo, když tady byl komunistický režim, spousta lidí odsud utíkala a 
jestli se nepletu, tak na západě ve Spojených státech a jinde, také neříkali, ale my tady máme naše 
vlastní bezdomovce, naše vlastní sociální případy, tak se vraťte k vám, do komunistického 
Československa, máte tam spoustu paneláků, můžete tam bydlet. Je to zkrátka nějaká filosofie, ano, 
někdo vidí tu odpovědnost jen za obyvatele svého města, ostatní ho nezajímá, my se asi spíše hlásíme 
k tomu, že nás to zajímá. Ale chci říci, důležitější věc je přeci to, že vedle toho pracujeme na tom, 
abychom získali nějaké peníze na sociální bydlení, kde se nám, věřím, podaří získat nějakých 100 
dalších bytových jednotek, z nichž absolutní většina půjde pro obyvatele Liberce. A tyto dva byty nic 
zásadního neřeší. Ale pokud bychom se chtěli bavit o tom, že to budeme řešit nějak systémově, pak 
můžeme vyčlenit z rozpočtu města nějaké další prostředky, nakoupit soukromé byty a zvětšit si náš 
bytový fond a opravdu to tedy pojďme řešit. 

T. Batthyány 
Mně ten princip prostě vadí, já to říkám narovinu, pomáhat se má, já jsem tedy přesvědčen, že 

pomáhat se má tam, kde to má smysl, tohle není řešení, ale když už se tedy k nám někdo chce dostat a 
potřebuje pomoct, tak dostane nálepku, jestli je křesťan nebo ne. Celé je to špatně, od začátku do 
konce. Jenom, aby uklidnili místní obyvatelstvo, že to jsou ti „lepší“ uprchlíci. Je to špatně a já s tím 
vůbec nesouhlasím.  

PhDr. Langr 
Souhlasím s tím, že je to celé špatně postavené, je to vytváření alibi České republiky resp. její 

vlády, nepochybně. Ale my už chceme pomoci v tom, co si vláda usnesla. Pokud budeme do budoucna 
přemýšlet jenom tak, že budeme podporovat v jakékoliv oblasti výhradně Liberečany, tak v mé oblasti 
nepochybně nebudeme moci dávat peníze na hospic nebo jenom méně, protože tam budou i občané 
z jiných měst, nebudeme posílat peníze na sociální služby, které mají přesah i do ostatních obcí, 
nebudeme podporovat kulturní aktivity, které budou realizovat neziskové organizace nebo i firmy, 
které mají sídlo mimo Liberec a podobně. Pokud to budeme takto populisticky říkat, je to z mého 
pohledu nezodpovědné. Já se hlásím stejně jako kolega Korytář k tomu širšímu pojetí, solidárnějšímu, 
můžeme na to mít každý jiný názor, to já nikomu nevyčítám, ale je to prostě tak. 

Ing. Hrbková 
Já si nemyslím, že by materiál byl špatně připravený, myslím, že je v celku přehledný a jasný, a za 

to děkuji, co se týká uprchlíků, vždycky jsem říkala, že lidé, kteří budou chtít přijít do České 
republiky, pracovat tady, žít tady s námi, mít tu rodinu, a budou budovat naší společnou budoucí 
společnost, tak s tím nemám problém. S tím přívlastkem „křesťanský“ problém mám asi jako kolegové 
tady, těžko se to odhaduje, my nejsme ti, kdo to posuzují, ani si nemyslím, že tohle by mělo být 
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předmětem posouzení. Na co jsem se chtěla zeptat, je ta šesti týdenní doba, po kterou se mají učit 
jazyk. Já mám trochu problém s tím, že mi nepřijde reálné to pozadí, měsíc a půl na to, naučit se 
alespoň základy češtiny je velmi krátká doba, je tady uvedeno, že po těch šesti týdnech, resp. 70 
dnech, ti lidé získávají právo na sociální dávky, ale to neřeší podstatu toho problému, já bych byla 
ráda, abychom byli schopni říci ano, krom toho, že tu máme dva městské byty, jsou tady další 
organizace, které poskytnou další byty, to znamená, že nějaká skupina těch lidí by k nám mohla přijít a 
integrovat se, že je to velmi ploché. My už bychom si měli říci, že ti lidé v návaznosti na ten šesti 
týdenní kurz, který nemůže být dostatečný, tady měli mít možnost dalšího vzdělání, co se týče češtiny. 
Měli bychom být schopni dopředu vědět, jestli najdou pracovní uplatnění. Protože to, že přijmeme 
uprchlíky, naučíme je úplný totální základ, se kterým si nevystačí a pošleme je na Úřad práce nebo na 
sociálku, je za mě nepřijatelné. Já bych byla ráda, abychom se krom bytů bavili i o dalších 
podmínkách, jak ty lidi opravdu začlenit a integrovat. Integrace je takové slovo, které se teď hodně 
používá, ale málo se pro to dělá. Dlouhodobě mám ten pocit. A samozřejmě bych ráda podpořila to, 
abychom uvolnili dva byty pro lidi, kteří si to myslím zaslouží, utíkají před hroznými věcmi, opravdu 
chtějí přijít do ČR, ne jako ostatní postupně přesídlit do Německa nebo jinam, ale ty dva byty jsou pro 
mě málo. Nevím, jak bych to jinak vysvětlila.  

PhDr. Langr 
Jenom dovysvětlím, první věc, ten přívlastek „křesťanští“, to není originalita tohoto materiálu, to 

vychází z usnesení vlády. Druhá věc, ta integrace dál bude pokračovat, bude to mít na starosti Naděje 
a stát. My nejednáme s Nadějí, oni budou financováni přes ten nadační fond Generace 21, tzn. budou 
mít prostředky pro kompletní integraci, ať už bezplatné jazykové kurzy, které už fungují dlouhodobě 
při centrech pro integraci cizinců, nebo jim mohou koupit komerční kurzy atd. Tohle vůbec nebude 
starost města, stejně jako ten úřad, to bude na základě smlouvy mezi nadačním fondem a tou 
organizací, jíž se teď jeví být Naděje, v každém krajském městě zvlášť.  

Ing. Hrbková 
V tomhle já mám právě problém, já bych byla ráda, abychom my, jako zástupci města, měli 

supervizi, jak ta integrace bude v našem městě probíhat. Já vím, že v tuto chvíli je to velmi chytlavé 
téma, stále se probírá problém neziskových organizací, které z veřejných peněz ukrajují velký díl 
prostředků, u kterých nelze přesně říct, kde byly použity, jaká je jejich efektivita, je to velké téma, 
které hýbe celou republikou. Já bych právě tomuto chtěla předejít, a říci ano, pokud my poskytujeme 
byty a jako vedení města souhlasíme s tím, že sem tito lidé přijdou, tak bych se nechtěla úplně zříkat té 
odpovědnosti za to, jak v našem městě budou dál žít a jak je dokážeme zapojit. Proto mluvím o nějaké 
supervizi, alespoň tady u nás v Liberci. Jestli o to ostatní města nestojí, tak já bych o to velmi stála.  

PhDr. Langr 
Pokud půjdeme tou cestou, že už na začátku jim řekneme ne, tak do toho nebudeme vůbec 

zapojeni. Pokud půjdeme tou cestou, že jim třeba poskytneme dva byty, tak nepochybně 
prostřednictvím toho bytového fondu nějakou spoluúčast, nemyslím finanční, myslím prointegrační, 
tam mít můžeme. Mimo jiné Kontakt by měl letos dopracovat tzv. integrační politiku, aby mohl čerpat 
peníze od Ministerstva vnitra na integraci různých národnostních skupin, rozjíždíme tu agenturu, kde 
to samozřejmě bude taky jeden z podstatných bodů. Takže záleží jenom na nás, jakým způsobem do 
toho bude chtít město promlouvat, ale také nemusí vůbec, protože nás se na to ptát nikdo nebude. 
Alespoň ne v té první fázi.  

Ing. Galnor 
Podle mě tato diskuze může být hodně dlouhá, ale stejně pak musíme říci jestli ano nebo ne. 

Nicméně souhlasným rozhodnutím asi přispějeme k obecně špatně vnímané politice republiky, resp. 
celé Evropy k této otázce. A my, i když víme, že to není správně, a kritizujeme všechny ty postupy a 
kritizujeme tu politiku, tak v ní budeme pokračovat a vlastně ji tím podpoříme.  

prof. Šedlbauer 
Já bych chtěl pokračovat v pragmatickém nahlížení na celou tu záležitost. Myslet si, že nějakým 

odmítnutím, zavřením očí, se vyhneme tomu problému, tak to je iluze. Naše vláda se s tím pokusila 
nějak vypořádat, to řešení je polovičaté, spíš čtvrtinové, nešťastné, ale zároveň to chápe jako jakýsi 
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svůj pilotní projekt nebo něco, co by mělo být výkladní skříní toho, jak by si tady česká vláda integraci 
představovala. Já vidím spoustu dobrých důvodů, proč se do toho zapojit, i když pominu ty důvody 
emocionální, ideologické, osobní, tak právě kvůli tomu, abychom participovali na tom, co by mělo 
pravděpodobně představovat dobrý, nebo použitelný model integrace pro cizince.  

PhDr. Langr 
Já jsem chtěl říct ještě jednu věc, obecně česká veřejnost se v té problematice příliš nevyzná, hází 

všechny lidi, kteří přijdou ze zahraničí k nám nebo do jiných zemí, do jednoho pytle. Slovem migrant 
my rozumíme kohokoliv, kdo odešel ze své země a chce se uplatnit jinde. Tam jsou ale přece velké 
rozdíly, toto jsou političtí uprchlíci, kteří jsou ve své zemi jednoznačně ohroženi na životě, v tom 
materiálu je jasně napsáno, že někteří z nich už mají mezinárodní status od vysokého komisaře při 
OSN, to je nepochybně známka něčeho jiného, než jsou ti tak zvaní ekonomičtí migranti, kteří 
odcházejí jenom za lepším živobytím, to je zkrátka rozdíl, a je i naším úkolem, jako samosprávy, 
v tomto ohledu dělat lidem jasno. Stejně tak jako v oblasti školství atd. A dokud v tomto lidem jasno 
neuděláme, tak budeme možná oprávněně kritizováni za to, že jsme sem přijali nějaké migranty. 

T. Batthyány 
A tohle jsou tedy ekonomičtí migranti? 

PhDr. Langr 
Tohle jsou političtí uprchlíci, protože jsou křesťané, tak jsou na území, kde trvale žijí, 

z náboženských důvodů vystaveni smrti, a proto je sem vláda ČR chce přepravit.  

Ing. Hrbková 
Já jsem k tomu jenom chtěla dodat, že toto jsou lidé prokazatelně pronásledovaní, hrozí jim vysoké 

riziko smrti, a není to ta vlna těch uprchlíků, kteří sem přicházejí s nějakými jejich vnitřními 
pohnutkami, toto jsou lidé, kteří budou přesídleni z místa, kde jim hrozí smrt do ČR, oni to vědí 
dopředu, chtějí sem jít a chtějí se integrovat.  

T. Batthyány 
Nechám tedy hlasovat o změněném usnesení, kde rada města po projednání souhlasí se záměrem 

přidělení dvou bytových jednotek ve vlastnictví SML uprchlíkům zařazeným do projektu G21. 

Hlasování o upraveném návrhu usnesení – pro – 6, proti – 2, zdržel se – 1, návrh byl přijat. 

Rada města přijala usnesení č. 31/2016. 

K bodu č. 20 
Sloučení školských rad 

Předkládá: Mgr. Pavel Kalous, vedoucí odboru školství a sociálních věcí 

Stručný obsah předkládaného materiálu: 

S účinností od 1. 1. 2016 došlo ke sloučení Základní školy praktické, Liberec, Gollova 394/4, 
příspěvkové organizace, jakožto organizace slučované se Základní školou praktickou a Základní 
školou speciální, Liberec, Orlí 140/7, příspěvkovou organizací, jakožto organizací přejímající. K 
uvedenému datu došlo také ke změně názvu na Základní škola, Liberec, Orlí 140/7, příspěvková 
organizace, jejímž odloučeným pracovištěm se stává Základní škola praktická, Liberec, Gollova 
394/4. K danému datu dochází také ke sloučení obou školských rad. 
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Průběh projednávání bodu: 

K tomuto bodu nebyla diskuse. 

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 9, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat. 

Rada města přijala usnesení č. 32/2016. 

K bodu č. 21 
Úprava vzorových nájemních smluv 

Předkládá: Mgr. Pavel Kalous, vedoucí odboru školství a sociálních věcí 

Stručný obsah předkládaného materiálu: 

Rada města Liberec schválila usnesením č. 880/2015 ze dne 3. 11. 2015 vzorové nájemní smlouvy. 
V praxi se nyní ukazuje potřeba blíže upravit pravidla pro předávání bytů zpět SML při skončení 
nájmu, zejm. pak v případě výměn bytů. Navrhovaná úprava spočívá v zakotvení sedmidenní lhůty od 
skončení nájmu pro předání bytu zpět pronajímateli. 

Průběh projednávání bodu: 

K tomuto bodu nebyla diskuse. 

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 9, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat. 

Rada města přijala usnesení č. 33/2016. 

K bodu č. 22 
Prodloužení nájmů a přidělení bytů ve vlastnictví SML 

Předkládá: Mgr. Pavel Kalous, vedoucí odboru školství a sociálních věcí 

Stručný obsah předkládaného materiálu: 

Obsahem materiálu je přidělení bytů ve vlastnictví statutárního města Liberec na základě žádostí o 
poskytnutí nájmu bytu, přidělení bytu pro příjmově vymezené osoby klientovi zařazenému do systému 
prostupného bydlení a prodloužení nájmu u ubytování nízkého standardu a bytů pro příjmově 
vymezené osoby. 

Průběh projednávání bodu: 

K tomuto bodu nebyla diskuse. 

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 9, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat. 

Rada města přijala usnesení č. 34/2016. 
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K bodu č. 23/ staženo 
Úprava Statutu Řídící pracovní skupiny pro Komunitní plánování soc. služeb 
v regionu Liberec 

Předkládá: Mgr. Pavel Kalous, vedoucí odboru školství a sociálních věcí 

Stručný obsah předkládaného materiálu: 

Ve Statutu Řídící pracovní skupiny pro Komunitní plánování sociálních služeb v regionu Liberec 
byl upraven název odboru (z důvodu změny Organizačního řádu Magistrátu města Liberec) a zrušena 
rozšířená Řídící pracovní skupina, neboť posuzování žádostí o finanční příspěvek (dotaci) z rozpočtu 
SML pro poskytovatele sociálních služeb nebudou nadále posuzovat členové Řídící pracovní skupiny. 

Tento bod byl stažen z programu schůze rady města. 

K bodu č. 23a  
Dodatek k Žádosti o neinvestiční dotaci pro program Úřadu vlády ČR Podpora 
terénní práce pro rok 2016 

Předkládá: Mgr. Pavel Kalous, vedoucí odboru školství a sociálních věcí 

Stručný obsah předkládaného materiálu: 

Úřad vlády požaduje v případě úpravy projektu či rozpočtu zpracovat Dodatek k Žádosti o 
neinvestiční dotaci pro program Úřadu vlády ČR Podpora terénní práce pro rok 2016. Přehled návrhů 
hodnotitelské komise dotačního řízení programu byl na webových stránkách Úřadu vlády zveřejněn 
17. 12. 2015. Statutární město Liberec žádalo o dotaci poprvé a před zveřejněním návrhu nebylo 
možné terénní pracovníky zaměstnat. Úprava projektu tedy spočívá ve zkrácení doby projektu a tomu 
odpovídajícím změnám v rozpočtu – požadovaná výše podpory z Úřadu vlády ČR nyní činí 187.709,- 
Kč, spoluúčast žadatele (SML) se snižuje na 81.125,- Kč. 

Průběh projednávání bodu: 

PhDr. Langr 
Loni jsme požádali o dotaci z úřadu vlády na terénní pracovníky, což jsou 2 lidé zaměstnaní na půl 

úvazku, kteří pracují v sociálně vyloučených lokalitách, provádí monitoring. Platili jsme je dosud ze 
svého. Úřad vlády nám přislíbil v prvním kole, že nám celou dotaci poskytne, což je 70% nákladů vůči 
našim 30%, nicméně, jak schvalování trvá dlouho, tak my nejsme schopní dotací pokrýt celých 12 
měsíců a musíme pokrátit období od března. Od února je budeme platit zase my, měsíc. A od března 
už by měli být placeni z úřadu vlády, což mimo jiné také znamená, že se musejí dostat do stavu, to 
byla vstupní podmínka. Příští rok, pokud v tom budeme pokračovat, což bychom chtěli, tak pokud 
budeme úspěšní, už bychom mohli pokrýt celých 12 měsíců, protože oni už budou mít za sebou 
vstupní období. Proto ten dodatek.  

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 9, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat. 

Rada města přijala usnesení č. 12/2016. 
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K bodu č. 24 
Protokol o kontrole p. o. Mateřská škola "Sedmikráska", Liberec 

Předkládá: Ing. Marie Vozobulová, vedoucí odboru kontroly a interního auditu 

Stručný obsah předkládaného materiálu: 

Výsledek kontroly je bez zjištění nedostatků, a tudíž nebyla stanovena nápravná opatření. 
Provedenou kontrolou nebylo zjištěno nehospodárné nakládání s příspěvkem zřizovatele ani závažná 
zjištění ve smyslu ustanovení § 22 odst. 6 ZFK. 

Průběh projednávání bodu: 

K tomuto bodu nebyla diskuse. 

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 9, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat. 

Rada města přijala usnesení č. 35/2016. 

K bodu č. 25 
Protokol o kontrole p. o. Divadlo F. X. Šaldy Liberec 

Předkládá: Ing. Marie Vozobulová, vedoucí odboru kontroly a interního auditu 

Stručný obsah předkládaného materiálu: 

Výsledkem kontroly je zjištění nedostatků v oblasti řídící kontroly, naplňování jednotlivých 
ustanovení ZFK. Při uzavírání Dohod o odpovědnosti nebylo zcela postupováno v souladu se 
zákoníkem práce. Při uzavření smlouvy na pronájem nebytových prostor na dobu delší než 1 rok 
nebyla dodržena ZL, nebyl předložen souhlas zřizovatele. K uvedeným nedostatkům přijala ředitelka 
organizace opatření k nápravě, která jsou přílohou tohoto protokolu. Provedenou kontrolou nebylo 
zjištěno nehospodárné nakládání s příspěvkem zřizovatele ani závažná zjištění ve smyslu ustanovení § 
22 odst. 6 ZFK. 

Průběh projednávání bodu: 

Ing. Vozobulová, vedoucí odboru kontroly a interního auditu 
Zjistili jsme, že se opakují nedostatky v řídící kontrole a dodržování zákona, řeší se to v současné 

době zavedením CROSEA, a potom některé věci, které tam jsou, co se týká dohod o hmotné 
odpovědnosti a pronájmu, tak paní ředitelka si je toho vědoma a dala k tomu vyjádření, že tyto věci 
napraví. 

PhDr. Langr 
Týká se to pro období 2013 – 2014, to znamená za bývalého ředitele. 

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 9, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat. 

Rada města přijala usnesení č. 36/2016. 
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K bodu č. 26  
Plán kontrolní činnosti odboru kontroly a interního auditu na rok 2016 

Předkládá: Ing. Marie Vozobulová, vedoucí odboru kontroly a interního auditu 

Stručný obsah předkládaného materiálu: 

Odbor předkládá radě města ke schválení návrh plánu veřejnosprávních kontrol v souladu s 
Organizačním řádem 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 
veřejné správě. Kontroly zrušené v závěru roku 2015 Usnesením č. 835/2015 z 20.10.2015 jsou v 
návrhu plánu kontrol na rok 2016 zařazeny – ZŠ Orlí a ZŠ 5. května. 

Průběh projednávání bodu: 

T. Batthyány 
V pondělí jsme se o tom bavili na poradě vedení, my bychom chtěli požádat, zda bychom nemohli 

udělat úpravu, abychom dostali botanickou zahradu co nejdříve s ohledem na to, co je nyní aktuální 
téma, tak bychom měli udělat v rozpisu úpravu, aby se na ní dostalo dříve než v srpnu. 

Ing. Vozobulová 
To by samozřejmě trochu možné bylo, ale já vám to vysvětlím takto. Plán je dělaný s ohledem na 

některé věci. Zaprvé například za únor dáváme následné kontroly anebo kontroly dotací, protože 
vlastně školy nemají uzavřené hospodaření. Pak na březen dáváme školky, protože školy jsou ještě po 
přijímacím řízení pro děti do prvních tříd. V dubnu dáváme standardně školy a v květnu také, ale 
v červnu už do škol nejdeme, právě protože se připravují prázdniny, vysvědčení, aby nás ředitelé 
nenapadali, že v návalu největší práce si je přijdeme zkontrolovat. Roky se to snažíme respektovat, a 
protože školy a školky jsou v létě zavřené, proto tam máme centrum, zdravotnictví, městské lesy, 
botanickou a Naivní divadlo, to všechno je uděláno tak, abychom jim vyšli vstříc a nebyli ti kontroloři, 
kteří chodí v nevhodný čas. 

T. Batthyány 
Poprosil bych, abychom komunitní práce rozšířili o rok 2014, nikoliv jenom o 2015. 

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 9, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat. 

Rada města přijala usnesení č. 37/2016. 

K bodu č. 27  
Schválení Integrovaného plánu rozvoje území Liberec – Jablonec nad Nisou 
(IPRÚ) 

Předkládá: Mgr. Jan Korytář, náměstek primátora pro ekonomiku, strategický rozvoj a dotace 

Stručný obsah předkládaného materiálu: 

IPRÚ je strategickým dokumentem, jehož prostřednictvím má vymezené území šanci čerpat v 
ledech 2016-2023 z evropských fondů až 2,6 mld. Kč. Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo dne 
26. 11. 2015 výzvu k předkládání žádostí o podporu strategií Integrovaných plánů rozvoje území. 
Žádosti lze předkládat na MMR do 28. 2. 2016. 

Průběh projednávání bodu: 



32 
 

Mgr. Korytář 
Myslím, že jsme se dostali do finále, materiál je v podobě, který teď chceme předložit na 

zastupitelstvo v Jablonci nad Nisou. Tam to bude tento čtvrtek a příští týden potom u nás a ještě u 
některých menších měst, která jsou aktivně zapojena do čerpání IPRÚ. Další postup je v důvodové 
zprávě. Nevidím teď žádný problém v něčem, co by mělo stát v cestě, aby tato strategie byla schválena 
a mohli jsme potom rozběhnout další kolo, to znamená už výběr konkrétních projektů, které budou 
z této strategie financovány.  

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 9, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat. 

Rada města přijala usnesení č. 38/2016. 

K bodu č. 27a  
Schválení Dodatku č. 8 ke Smlouvě o alokaci prostředků na "IPRM Liberec - 
Atraktivní a kvalitní život v Liberci" 

Předkládá: Ing. Jiří Horák, vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací 

Stručný obsah předkládaného materiálu: 

Uzavření Dodatku č. 8 ke Smlouvě o alokaci prostředků na "IPRM Liberec - Atraktivní  a kvalitní 
život v Liberci". Dodatek zohledňuje změnu finančního plánu a rozpočtu IPRM z důvodu průběžných 
aktualizací nároků na alokaci dílčích projektů zapojených do implementace. Původní nárok na alokaci 
činil 380 980 527,2 Kč. Aktuální nárok na alokaci činí 360 594 316,3 Kč. 

Průběh projednávání bodu: 

T. Batthyány 
Původní nárok na alokaci činil 380 milionu a aktuální nárok činí 360 milionu. Kde je ten rozdíl, 

pane Horáku? 

Ing. Horák, vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací 
Rozdíl je v tom, že se v podstatě alokace upřesňuje na základě realizace všech projektů, to znamená 

nejenom města, ale i dalších externích příjemců dotace, kteří realizovali IPRM, to znamená, není to 
součástí jenom čerpání městských financí na městské projekty, jsou to i ty externí. To znamená, že se 
to stále upřesňuje a v zásadě se to zaokrouhluje na haléře a na koruny, takže by to mělo být poslední 
upřesnění, vzhledem k tomu, že program už skončil 31. 12.   

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 9, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat. 

Rada města přijala usnesení č. 39/2016. 
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K bodu č. 27b 
Schválení Dodatku č. 11 ke Smlouvě o alokaci prostředků na IPRM Liberec – 
zóna „Lidové sady“ 

Předkládá: Ing. Jiří Horák, vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací 

Stručný obsah předkládaného materiálu: 

Uzavření Dodatku č. 11 ke Smlouvě o alokaci prostředků na IPRM Liberec - zóna „Lidové sady“. 
Dodatek zohledňuje změnu finančního plánu a rozpočtu IPRM z důvodu průběžných aktualizací 
nároků na alokaci dílčích projektů zapojených do implementace. Původní nárok na alokaci činil 559 
414 075,86 Kč. Aktuální nárok na alokaci činí 549 482 815 Kč. 

Průběh projednávání bodu: 

K tomuto bodu nebyla diskuse. 

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 9, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat. 

Rada města přijala usnesení č. 40/2016. 

K bodu č. 27c 
Návrh členství statutárního města Liberec v mezinárodní organizaci Pakt 
starostů a primátorů (Covenant of Mayors) 

Předkládá: Ing. Jiří Horák, vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací 

Stručný obsah předkládaného materiálu: 

Členstvím v mezinárodní organizaci „Pakt starostů a primátorů“ se statutární město Liberec zaváže 
ke snížení množství emisí v území o 20 % ve srovnání s rokem počátečního měření (doporučen rok 
1990). Dále získá lepší přístup k finančním fondům a další podpoře z programů EU. Členství přinese 
možnost čerpat podporu finanční i metodickou při přípravě Akčního plánu pro udržitelnou energii. 
Dále město získá možnost pravidelného informování o akcích, novinkách a zkušenostech v oblasti 
udržitelného energetického rozvoje měst z celé EU. Členství je zdarma. 

Průběh projednávání bodu: 

Mgr. Korytář 
Máme zde návrh členství v Paktu starostů a primátorů. Ministerstvo životního prostředí se nás 

předběžně dotazovalo, jestli do tohoto půjdeme, když bude vyhlašovat program, avizovali jsme jim, že 
ano. Členství v Paktu je jedna z podmínek programu, které teď Ministerstvo vyhlásilo. Vyhlašuje dva 
programy, jeden na místní Agendu 21 a druhý program je na vytváření moderních energetických plánů 
s ohledem na klimatickou změnu. Tento program má perspektivu a do budoucna bude podporovaný. 
Členství v Paktu starostů nám dává možnost se do tohoto programu přihlásit, bez toho do něj vstoupit 
nemůžeme. S velkou pravděpodobností to bude do budoucna podmínkou pro vstoupení do některých 
grantových programů nebo to bude lépe bodově hodnoceno, případně je to záležitost, která by nám 
mohla pomoct s evropskými projekty z komunitárních programů. Toto by mohly být peníze, které nám 
mohou pomoct do budoucna řešit nějakou modernější energetickou koncepci města. 

T. Batthyány 
Takže o ty granty může žádat 6 měst v republice? Protože Pakt starostů má zatím 6 členů a to 

takové aglomerace jako Mezilesí a Lkáň. 
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Mgr. Korytář 
Kolik měst bude žádat, se zatím neví, protože do teď tu takový grantový program nebyl. Je 

předpoklad, že část těch měst a obcí, které se budou o ty peníze ucházet, udělají to samé, co zde 
navrhujeme, to znamená, že přistoupí k tomuto Paktu. Takže se ta skupina žadatelů s největší 
pravděpodobností rozšíří. 

T. Batthyány 
Tento Pakt přináší i řadu závazků, např. spolufinancování, každý rok vypracovávat zprávu atd. Pro 

mě to postrádá smysl. 

Mgr. Korytář 
Členství v Paktu starostů je bez finančních nároků. Pokud by se do budoucna ukázalo, že je to příliš 

administrativně náročné, náklady převažují nad přínosy, které to bude mít, tak potom to členství 
můžeme ukončit. Nejsou za to ani žádné sankce, je to víceméně dobrovolná záležitost. 

T. Batthyány 
Já vím, ale zavazujeme se k tomu, že zpracujeme akční plán energetiky, který nás bude stát 

300.000,- Kč, dále se zavazujeme každý rok vypracovávat zprávu o tom, jak se nám daří plnit závazky 
z Paktu starostů. Pojďme tento bod ještě stáhnout a prodiskutovat ho. 

Mgr. Korytář 
Když ho stáhneme, tak nejspíš nestihneme podat žádost. Ministerstvo životního prostředí pod 

vedením pana ministra Brabce vyhlásilo nové grantové programy a ty mají uzávěrku na konci ledna 
a podmínkou je právě členství v Paktu starostů. 

T. Batthyány 
Podmínkou nebo výhodou? 

Mgr. Korytář 
Je to podmínkou, v tomto případě je to právě podmínka. 

T. Batthyány 
Takže Ministerstvo to připravilo pro 6 členů? 

Mgr. Korytář 
Ne, Ministerstvo životního prostředí se nás na podzim loňského roku dotazovalo, zda bychom se do 

tohoto Paktu přihlásili a protože my a dalších x měst řeklo, že o to předběžně mají zájem, tak 
Ministerstvo na základě toho připravilo výzvu. Do značné míry je to formální záležitost bez dopadů na 
činnost odboru. Takže navrhuji, abychom to zkusili. Kdyby se ukázalo, že je to příliš náročné, tak to 
členství můžeme kdykoliv zrušit, ale nepředpokládám, že by nám to přineslo nějaké zásadní problémy. 

T. Batthyány 
„My, starostové a primátoři bereme na vědomí, že náš závazek si žádá vyhrazení přiměřených 

personálních, finančních a technických zdrojů k tomuto účelu, pravidelných přizpůsobování našich 
akcí, okamžité jednání, zejména „nelítostnými“ a flexibilními opatřeními atd.“ To se píše v tom 
materiálu. 

Mgr. Korytář 
Není to nic, na čem by stál rozpočet ani další rozvoj, je to pro nás ale šance, která nás může někam 

posunout. 

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 7, proti – 0, zdržel se – 2, návrh byl přijat. 

Rada města přijala usnesení č. 41/2016. 
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K bodu č. 27d 
Schválení projektového záměru „Revitalizace fotbalového stadionu Vesec" – 
obnova umělého trávníku 

Předkládá: Mgr. Jan Korytář, náměstek primátora 

Stručný obsah předkládaného materiálu: 

Schválení projektového záměru Revitalizace fotbalového stadionu Vesec v předpokládané výši 
10,35 mil. Kč vč. DPH, vypsání zadávacího řízení na zhotovitele projektové dokumentace. 

Průběh projednávání bodu: 

K tomuto bodu nebyla diskuse. 

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 9, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat. 

Rada města přijala usnesení č. 42/2016. 

K bodu č. 27e 
Schválení podání dotační žádosti projektu Revitalizace fotbalového stadionu 
Vesec  

Předkládá: Mgr. Jan Korytář, náměstek primátora 

Stručný obsah předkládaného materiálu: 

Schválení podání žádosti na obnovu umělého trávníku fotbalového stadionu Vesec na Ministerstvo 
školství, mládeže a tělovýchovy pro rok 2016 - Programové financování: PROGRAM 133510 
„Podpora materiálně technické základny sportu“. Schválení spoluúčasti SML na financování akce ve 
výši 40 % z celkových způsobilých výdajů projektu. Předpokládaná výše nákladů projektu je 10,35 
mil. Kč. 

Průběh projednávání bodu: 

K tomuto bodu nebyla diskuse. 

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 9, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat. 

Rada města přijala usnesení č. 43/2016. 

K bodu č. 28 
ČSPHM Stráž n. N. – odmítnutí finančních požadavků firmy EDI Liberec a.s. 

Předkládá: Ing. Petr Kolomazník, vedoucí odboru hlavního architekta 

Stručný obsah předkládaného materiálu: 
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Při koordinaci stavby čerpací stanice pohonných hmot Stráž nad Nisou stavebníka EDI Liberec, a.s. 
a záměru umístění nové mimoúrovňové křižovatky "Oblouková" napojující průmyslovou zónu Liberec 
sever v návrhu nového Územního plánu vyčíslil stavebník EDI Liberec, a.s. jednostranně, a podle 
našeho názoru neoprávněně, finanční požadavky jako kompenzaci za vícenáklady způsobené 
koordinací stavby a záměru. 

Vzhledem k tomu, že město nemělo jistotu, zda úprava stavby čerpací stanice a záměru nové 
křižovatky z důvodu koordinace byla bezpodmínečně nutná, zadalo nezávislé firmě zpracovat Expertní 
posouzení. Závěry posouzení prokazují, že úprava stavby čerpací stanice (posun směrový a výškový) 
a z toho plynoucí údajné zvýšení finanční náročnosti stavby nebylo bezpodmínečně nutné.  

Na základě závěrů Expertní posouzení je podle našeho názoru možné finanční požadavky firmy 
EDI Liberec, a.s. odmítnout. 

Průběh projednávání bodu: 

Ing. Hrbková 
Dostala se k nám záležitost čerpací stanice ve Stráži nad Nisou od společnosti EDI. Společnost EDI 

vyčíslila vícenáklady spojené se stavbou čerpací stanice na 17,6 milionů Kč. Se společností jsme celý 
rok vedli poměrně dlouhá jednání o tom, že vícenáklady, které vyčíslili, odmítáme, respektive 
nesouhlasíme s jejich výší. Chtěli jsme především jednat o tom, zda ty vícenáklady jsou či nejsou 
adekvátní. Protože společnost EDI na těch vícenákladech trvala, tak jsme nechali zpracovat expertní 
posouzení, zda v době, kdy byla připravovaná změna v dokumentaci o posunutí té stanice, ji bylo 
vůbec nutné výškově a směrově posouvat a jestli v takovém rozsahu v jakém k posunutí došlo. 
Z  posudku vyplývá, že posunutí stanice nebylo vyvoláno požadavky města, to znamená, že na základě 
toho odborného posudku navrhuji, abychom jako rada města vícenáklady v plné výši odmítli.  

V důvodové zprávě máte poměrně podrobně rozepsánu celou tu anabázi, jak se projekt čerpací 
stanice od roku 1997 vyvíjel, protože v průběhu času z původního záměru zbyla pouze čerpací stanice 
v naprosto jiné podobě, než o jakou bylo původně požádáno. Došlo tam k několika nepovoleným 
stavbám, např. hrubé terénní úpravy, umístění kanalizace na pozemky města bez našeho souhlasu atd. 
Toto jsou ovšem věci, které jsou doprovodné a ukazují na způsob jednání té společnosti, než že by 
byly přímo základem materiálu. V tomto materiálu se zabýváme tím, zda v roce 2014, kdy došlo k té 
změně v dokumentaci, byly ze strany města požadavky na to, aby došlo k takovému posunu. Z mých 
informací, které mám, tak vlastně ta koordinace posunutí pumpy s námi, jako s městem, v té době 
vůbec komunikována nebyla. To znamená, že to posunutí bylo zcela v gesci toho stavebníka. 

T. Batthyány 
Chtěl bych se zeptat – příloha č. 1 Námitka k oznámení – Zahájení řízení o změně stavby, to je 

dopis směrem z města na stavební úřad a je pod tím podepsán pan Audy. Píše se zde, že posun čerpací 
stanice je zapotřebí, protože návrh mimoúrovňové křižovatky byl několikrát dopravně, technicky 
posouzen a jiné vhodné umístění ani jiné technické řešení nebylo nalezeno a podle projektanta není ani 
možné. Je mi jasné, že pan Audy z právního oddělení není odborníkem, to znamená, že toto vyjádření 
musel dát za někoho jiného, za koho to bylo? 

Ing. Kolomazník, vedoucí odboru hlavního architekta 
Podklady pro toto vyjádření dával odbor hlavního architekta a je v něm reagováno na ten posun, 

který městu předkládali v dokumentaci k vyjádření. 

T. Batthyány 
Takže chápu správně, že s původní dokumentací nebyl problém? 

Ing. Kolomazník 
K původní dokumentaci z roku 2008 jsme se nevyjadřovali. 

T. Batthyány 
Ve změněné dokumentaci došlo k posunutí? 
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Ing. Kolomazník 
Ano. 

T. Batthyány 
A s tímto posunem už byl problém, protože se tam nevešla nájezdová rampa? 

Ing. Kolomazník 
Ano. 

T. Batthyány 
Jaký důvod pousnutí uváděli? 

Ing. Kolomazník 
Nevzpomínám si, že by uváděli nějaký důvod, ale myslím si, že ho ani uvádět nemusí, abychom 

byli nuceni to posuzovat. Vlastník stavby se rozhodl, že dojde k posunutí. 

Ing. Čulík 
Historii do podrobností neznám, nicméně když vezmu obecně stavební právo a když jsem si přečetl 

memorandum, tak obě strany prohlašují, že se budou navzájem informovat a dělat všechno pro to, aby 
si navzájem „nevadily“. Stručně shrnuto. Takže pokud oni chtěli něco posunout a každá změna stavby 
samozřejmě vyvolává nějakou finanční změnu, bohužel obvykle do plusu, tak minimálním 
předpokladem je, že měli udělat nějakou finanční rozvahu, tu projednat a teprve potom projektovat 
nějakou skutečnou změnu. Toto je nestandardní postup, který zavádí tu druhou stranu do úzkých. 

Ing. Hrbková 
Možná ještě doplním indicii. K memorandu přistoupila společnost EDI až v únoru 2015 s tím, že 

od září 2014 bylo memorandum podepsáno bývalou paní primátorkou. Stavební povolení získali 
v lednu 2015 a k memorandu přistoupili až v únoru 2015. Poté, co podepsali memorandum, umístili 
bez souhlasu SML kanalizaci na pozemky města, která dodnes není zkolaudovaná. Je to velmi 
nestandardní jednání.  

Pokud bychom tento materiál schválili, mám za úkol vypracovat zamítavou odpověď. Než bych 
tuto odpověď společnosti EDI zaslala, byla bych ráda, kdybych ji prokonzultovala s právním 
oddělením a radě města předložila ke schválení 2. 2. 2016. Abyste byli informováni o té odpovědi, co 
obsahuje, abyste věděli, jaká odpověď byla odeslána a že byla po právní stránce v pořádku. 

T. Batthyány 
Dobře, ale tato záležitost se táhne zhruba rok, ta pumpa je téměř před dokončením, jaký bude další 

postup? My tady dnes souhlasíme s jejich požadavky, což znamená, že pokud se nějak nedohodneme, 
pravděpodobně to doputuje k soudu, ale jak to bude s jejich čerpací stanicí a s uvedením do provozu? 

Ing. Hrbková 
V tuto chvíli není čerpací stanice v provozu, protože nemají v pořádku kanalizaci. Snažila jsem se 

s nimi jednat o nějakém smírčím řešení, když už tam tu kanalizaci umístili bez povolení. Od listopadu 
společnost urguji, abychom sepsali nějakou dohodu, jak nakládat s těmi pozemky, jaké tam bude do 
budoucna věcné břemeno, jak ty pozemky budeme moci využívat, protože to věcné břemeno by nás do 
jisté míry zbavilo majetkových práv k pozemku, ale nebyli jsme schopni se dohodnout na vcelku 
jednoduché smlouvě o nakládání s pozemky. V tuto chvíli se jedná o zdržení 14 dnů, myslím si, že 
s vytížením našeho právního oddělení to ani kratší lhůta být nemůže. 

T. Batthyány 
Dobře, to je jedna věc. Ale znovu se vracím ke zprovoznění té čerpací stanice. Jaký bude další 

postup? 
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Ing. Hrbková 
Ale když z druhé strany není zájem dojít k nějakému souladu, kompromisu, tak nemám žádné páky 

na to, aby tu pumpu zprovoznili. Dokud oni nevyřeší, že udělali černou stavbu na našem pozemku 
a nedohodnou se s námi, tak já ani nemám žádnou možnost to urychlit. 

T. Batthyány 
Takže upravíme návrh usnesení. První část zůstává tak, jak je. Ukládací část se změní takto: ukládá 

Ing. Karolíně Hrbkové, náměstkyni primátora, za 1. předložit odpověď firmě EDI atd., za 2. dále 
jednat se zástupci firmy EDI atd. a za 3. ukládá Mgr. Janu Audymu, vedoucímu odboru právní 
a veřejných zakázek, ve spolupráci s Ing. Petrem Kolomazníkem, vedoucím odboru hlavního 
architekta, zpracovat návrh odpovědi s předložením do rady města, termín: 2. 2. 2016. Kdo je pro? 

Hlasování o upraveném návrhu usnesení – pro – 9, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat. 

Rada města přijala usnesení č. 44/2016. 

K bodu č. 29 
Dětské dopravní hřiště v Liberci 

Předkládá: Bc. David Novotný, vedoucí odboru správy veřejného majetku 

Stručný obsah předkládaného materiálu: 

Tento materiál informuje Radu města Liberec o správě, údržbě a provozování dětského dopravního 
hřiště v Liberci v roce 2014 – 2015. 

Průběh projednávání bodu: 

Bc. Novotný, vedoucí odboru správy veřejného majetku 
Tento materiál vás informuje o provedených rekonstrukcích v posledních dvou letech a o 

probíhající výuce na dětském dopravním hřišti ze strany městské policie. Překládáme vám to 
z důvodu, nebo tyto informace budeme muset dle darovací smlouvy poskytnout Libereckému kraji. 

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 8, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat. 

Rada města přijala usnesení č. 45/2016. 

K bodu č. 30 
Schválení vyhrazeného stání pro invalidy 

Předkládá: Bc. David Novotný, vedoucí odboru správy veřejného majetku 

Stručný obsah předkládaného materiálu: 
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Předmětem tohoto materiálu je schválení vyhrazeného parkovacího místa pro držitele průkarů ZTP 
a ZTP/P sl. Veroniku Koďouskovou v Nezvalově ul., p. Alexandra Godu v Gagarinově ul., p. 
Vojtěcha Lídla v Haškově ul., pí. Máriu Seibtovou ve Vackově ul., p. Petra Šebelu v České ul., p. 
Pavla Kovandu v Halasově ul., p. Ladislava Pokorného ve Sněhurčině ul., Václava Teichmana na nám. 
Pod Branou, p. Jana Brelka v Haškově ul., pí. Evu Mičánovou v Konopné ul., pí. Nedku Prodanovou v 
ul. Slovenského národního povstání, p. Josefa Hosenseidla v ul. Letné. Veškeré žádosti splňují 
podmínky interního předpisu města Liberce ve věci zřizovaných vyhrazených parkovacích míst pro 
osoby ZTP/P. 

Průběh projednávání bodu: 

Bc. Novotný 
V předložených žádostech jsme nenašli rozpor oproti schváleným podmínkám. Doporučujeme 

schválit s tím, že to je bez příspěvku na vodorovné a svislé dopravní značení. 

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 8, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat. 

Rada města přijala usnesení č. 46/2016. 

K bodu č. 31 
Žádost o bezplatné vydání parkovacích karet pro KALENDÁŘ LIBERECKA 
spol. s r.o. 

Předkládá: Bc. David Novotný, vedoucí odboru správy veřejného majetku 

Stručný obsah předkládaného materiálu: 

KALENDÁŘ LIBERECKA spol. s r.o., IČ: 28739841 žádá o bezplatné vydání parkovacích karet v 
zóně rezidentsko-abonentní 5 kusů parkovacích karet. V rámci dokumentu stanovujícího pravidla a 
podmínky pro vydávání parkovacích karet „Všeobecných podmínek pro vydávání parkovacích karet 
ve statutárním městě Liberci“ není zahrnuto bezplatné vydávání karet organizacím s obsahovou náplní 
činnosti jako je společnost KALENDÁŘ LIBERECKA spol. s r.o., IČ: 28739841. Z těchto důvodů 
odbor správy veřejného majetku nemůže parkovací karty vydat bez souhlasu rady města. 

Průběh projednávání bodu: 

K tomuto bodu nebyla diskuse. 

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 8, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat. 

Rada města přijala usnesení č. 47/2016. 
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K bodu č. 32 
Žádost o souhlas s umístěním pamětních kamenů 

Předkládá: Bc. David Novotný, vedoucí odboru správy veřejného majetku 

Stručný obsah předkládaného materiálu: 

Žádost Židovské obce v Liberci o souhlas s umístěním pamětních kamenů tzv. Stoplpersteien na 
dalších 9 míst v Liberci. Prvních 9 míst k umístění pamětních kamenů bylo již schváleno radou města 
v roce 2014. Realizace pamětních kamenů do již schválených míst dosud neproběhla a měla by 
proběhnout pravděpodobně v roce 2016 souběžně s dalšími 9 místy, která jsou nyní předložena radě 
města ke schválení. 

Průběh projednávání bodu: 

K tomuto bodu nebyla diskuse. 

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 8, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat. 

Rada města přijala usnesení č. 48/2016. 

K bodu č. 33 
Dodatek č. 26 - příměstská autobusová doprava 

Předkládá: Bc. David Novotný, vedoucí odboru správy veřejného majetku 

Stručný obsah předkládaného materiálu: 

Tímto dodatkem se rozšiřují parametry Smlouvy pro období od 1.1.2016 do 31.12.2016. Dopravce 
je povinen zajistit provozování příměstských částí linek a spojů dle Přílohy č. 1 v celkovém rozsahu 
104 130 km. Z uvedeného počtu km bude ujeto 101 202 km, na které se vztahuje úhrada kompenzace 
stanovené dle počtu skutečně ujetých kilometrů. Smluvní strany se dohodly, že kompenzace za jeden 
takový kilometr činí 38,105 Kč. Město Liberec je dále na základě tohoto dodatku povinen dopravci 
uhradit částku ve výši 4 176 000,- Kč, a to z důvodu zapojení dopravce a všech jím provozovaných 
spojů do Integrovaného dopravního systému Libereckého kraje (IDOL). Celková výše částky, kterou 
je objednatel povinen DPMLJ na základě tohoto dodatku uhradit činí maximálně 8 032 302,-kč a tato 
částka bude městu Liberci uhrazeny ze strany Libereckého kraje na základě samostatného smluvního 
vztahu. 

Průběh projednávání bodu: 

K tomuto bodu nebyla diskuse. 

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 8, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat. 

Rada města přijala usnesení č. 49/2016. 
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K bodu č. 34 
SVS a.s. - nájemní smlouva na provozování kanalizačního řadu - ul. Ještědská 

Předkládá: Bc. David Novotný, vedoucí odboru správy veřejného majetku 

Stručný obsah předkládaného materiálu: 

RM je předkládána nájemní smlouva na provozování kanalizační řadu - Liberec, Horní Hanychov - 
ul. Ještědská. Nájemní smlouva se společností SVS a.s. musí být uzavřena z důvodu, že město nemá 
oprávnění k provozování vodohospodářských staveb. 

Průběh projednávání bodu: 

K tomuto bodu nebyla diskuse. 

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 8, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat. 

Rada města přijala usnesení č. 50/2016. 

K bodu č. 35 
SVS a.s. - nájemní smlouva na provozování vodovodního a kanalizačního řadu - 
ul. Ke Sportovnímu areálu 

Předkládá: Bc. David Novotný, vedoucí odboru správy veřejného majetku 

Stručný obsah předkládaného materiálu: 

RM je předkládána nájemní smlouva na provozování vodovodního a kanalizační řadu - Liberec, 
Vesec - ulice Ke Sportovnímu areálu, p.p.č. 1354/3. Nájemní smlouva se společností SVS a.s. musí 
být uzavřena z důvodu, že město nemá oprávnění k provozování vodohospodářských staveb. 

Průběh projednávání bodu: 

K tomuto bodu nebyla diskuse. 

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat. 

Rada města přijala usnesení č. 51/2016. 

K bodu č. 36 
Rozhodnutí předsedy UOHS 

Předkládá: Tomáš Kysela, náměstek pro technickou správu majetku města Liberce 

Stručný obsah předkládaného materiálu: 

Statutární město Liberec, obdrželo Rozhodnutí předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže 
č.j.: ÚOHS-R178/2014/VZ-44917/2015/322/DRu ze dne 17. 12. 2015 za spáchání správního deliktu 
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podle § 120 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 
předpisů. Ke spáchání správního deliktu mělo dojít tím, že Město v roce 2013 rozdělilo předmět 
veřejné zakázky na zajištění servisu, provozu a údržby veřejného osvětlení, slavnostního osvětlení a 
světelného signalizačního zařízení ve vlastnictví města a dodávky materiálů pro servis veřejného 
osvětlení a světelného signalizačního zařízení a nezadalo zakázku v příslušném druhu zadávacího 
řízení. Celková výše pokuty byla vyměřena ve výši 100.000,0 Kč. Předmětný materiál navrhuje 
variantní řešení možných postupů.  

Průběh projednávání bodu: 

K tomuto bodu nebyla diskuse. 

Hlasování o návrhu usnesení ve variantě A – pro – 7, proti – 0, zdržel se – 1, návrh byl 
přijat. 

Rada města přijala usnesení č. 52/2016. 

K bodu č. 37 
Sportovní areál Liberec s. r. o. - uzavření dodatku č. 12 k nájemní smlouvě č. 
7004/06/0026 mezi statutárním městem Liberec a společností Sportovní areál 
Liberec s. r. o. 

Předkládá: Ing. David Pastva, vedoucí odboru cestovního ruchu, kultury a sportu 

Stručný obsah předkládaného materiálu: 

Nájemní smlouvou číslo 7004/06/0026 ze dne 20. ledna 2006 uzavřenou mezi statutárním městem 
Liberec jako nájemcem a společností Sportovní areál Liberec s. r. o. jako pronajímatelem je v článku 
III bod A odstavec b stanoveno, že pohyblivá částka nájemného se upraví v závislosti na výši 
správních nákladů pronajímatele, roční míře inflace a pohybu úrokových sazeb. Stanovovat se bude 
každoročně dodatkem ke smlouvě. Částky nájemného a příplatku mimo základní kapitál byly 
schváleny v rámci schváleného rozpočtu pro rok 2016 usnesením ZM číslo 318/2015 ze dne 17. 11. 
2015. 

Průběh projednávání bodu: 

K tomuto bodu nebyla diskuse. 

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 9, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat. 

Rada města přijala usnesení č. 53/2016. 

K bodu č. 38 
Změnové Rozhodnutí o poskytnutí dotace včetně podmínek k rozhodnutí o 
poskytnutí dotace k projektu Vybrané elektronické služby statutárního města 
Liberec a jeho organizací" (CZ.1.06/2.1.00/22.09453) 
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Předkládá: Tibor Batthyány, primátor města 

Stručný obsah předkládaného materiálu: 

Materiál je předkládán z důvodu vydání nového změnového „Rozhodnutí o poskytnutí dotace 
(změna)“. Na základě zrušení veřejné zakázky č. 002 došlo k vyjmutí aktivity Modelování v dopravě a 
územním plánování. Tato změna v klíčových aktivitách projektu, znamená, že nákup SW pro 
modelování v dopravě a územní plánováním včetně potřebného HW (počítače) nebude realizován, a 
proto dochází ke snížení poskytnuté dotace. Poskytnutá dotace je ponížena o 719 950,- Kč na částku 
1.600.346,- Kč (85% způsobilých výdajů projektu). 

Průběh projednávání bodu: 

K tomuto bodu nebyla diskuse. 

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 7, proti – 0, zdržel se – 1, návrh byl přijat. 

Rada města přijala usnesení č. 54/2016. 

K bodu č. 38a 
Petice na provoz společnosti TEMPERATIOR s.r.o., Kociánova ul., Liberec 

Předkládá: Ing. Jaroslav Rašín, vedoucí odboru životního prostředí 

Stručný obsah předkládaného materiálu: 

Petice obyvatel vyjadřující nespokojenost s důsledky provozu spol. Temperatior, s.r.o. v Kociánově 
ulici - zápach, dopravní zátěž, atd.. 

Průběh projednávání bodu: 

Ing. Rašín, vedoucí odboru životního prostředí 

Z našeho pohledu nejde o nic jiného, než o podnět. Jedná se o stížnost občanů především na 
zápach, který v současnosti emituje provoz té společnosti Temperatior, původně tam byl závod 
Benziny, velkosklady paliv, další firma byl také chemický provoz, a aktuálně to převzala tato 
společnost, která tam vyrábí biosložky do paliv pro motorová vozidla. Vyrábí je z kafilérních odpadů 
z jatek. Původně se tam zpracovával rostlinný bioodpad a tato společnost přešla na živočišný odpad a 
průvodním jevem je fakt, že provoz nesnesitelně zapáchá. To, že si obyvatelé stěžují, je pochopitelné, 
zápach je tam 24 hodin denně. Z našeho pohledu to opravdu nic jiného než podnět není, z hlediska 
ochrany ovzduší a dalších prvků, jako ochrana vod apod. k pochybení nedochází, takže my to v tomto 
duchu musíme prověřit a prověříme. Současně musím říci, že na tom případu pracuje i Česká inspekce 
životního prostředí, které přísluší kontrola takovýchto provozů. Ten podnět není první, až teď má ale 
podobu petice. A my už ten první jsme ve spolupráci s ČIŽP začali řešit a ta se tím intenzivně zabývá. 
Takže výsledkem u nás bude zase to, že jim to postoupíme, protože u nich už jednání probíhají. 
Problém je tam zřejmě v tom, že původně tam byl povolen průmyslový podnik zaměřený na 
chemickou výrobu a skladování paliv, tak ho s titulu stavebního zákona stavební úřad povolil, aniž by 
stanovoval nějak jasně pravidla toho, co konkrétně se tam může vyrábět. A ani to nejde to dopředu 
tomu provozovateli nadiktovat, jakým způsobem tam bude podnikat. A tento problém vznikl až ve 
chvíli, kdy oni změnili tu technologii a začali používat jiné zdroje. A náš stavební úřad, a já nejsem 
příslušný, abych za ně mluvil, ale konzultoval jsem to, tak narazil také na ten problém, že nemá 
oprávnění, aby zasáhl do vnitřního chodu toho areálu přímo a mohl jim určit, jakou technologii mohou 
používat. Opravdu jediná možnost je v tuto chvíli ta práce ČIŽP a narovinu musím říct, že i v jejich 
případě je naděje poměrně malá. Protože ten vlastní zápach je něco, co současná legislativa 
nekvantifikuje a nedává nám ani jim žádnou možnost se toho chopit a tvrdě to postihnout a zakázat.  
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Hlasování o návrhu usnesení – pro – 9, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat. 

Rada města přijala usnesení č. 55/2016. 
 

K bodu č. 39 
Žádost o povolení použití znaku města 

Předkládá: Petr Neuhäuser, vedoucí odboru Kancelář primátora 

Stručný obsah předkládaného materiálu: 

Se žádostí o povolení použití znaku města Liberec se na SML obrátil Bc. Petr Housar, autor 
připravované vědecké publikace "Klíč ke znakům měst ČR". 

Průběh projednávání bodu: 

K tomuto bodu nebyla diskuse. 

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 9, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat. 

Rada města přijala usnesení č. 56/2016. 

K bodu č. 39a 
Vyhlášení programů k předkládání žádostí o dotace z Dotačního fondu SML na 
rok 2016 

Předkládá: Mgr. Jan Korytář, náměstek primátora 

Stručný obsah předkládaného materiálu: 

Předmětem materiálu je odsouhlasení vyhlášení programů Dotačního fondu SML na rok 2016 a 
povinných příloh vyhlášení programů. 

Průběh projednávání bodu: 

K tomuto bodu nebyla diskuse. 

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 9, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat. 

Rada města přijala usnesení č. 57/2016. 
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K bodu č. 40 
Plnění usnesení rady města za měsíc listopad a prosinec roku 2015 

Předkládá: Ing. Jindřich Fadrhonc, tajemník MML 

Stručný obsah předkládaného materiálu: 

Radě města Liberce je průběžně předkládán přehled o plnění usnesení rady města, tento přehled je 
následně předložen na vědomí i Zastupitelstvu města Liberce a to formou informace. 

Průběh projednávání bodu: 

K tomuto bodu nebyla diskuse. 

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 8, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat. 

Rada města přijala usnesení č. 58/2016. 

K bodu č. 41 
Hodnocení 11. řádného zasedání zastupitelstva města konaného dne 17. 12. 2015 

Předkládá: Tibor Batthyány, primátor města 

Průběh projednávání bodu: 

K tomuto bodu nebyla diskuse. 

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 8, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat. 

Rada města přijala usnesení č. 59/2016. 
 

K bodu č. 42 
Organizační zajištění 1. zasedání zastupitelstva města konaného dne 28. ledna 
2016 

Předkládá: Tibor Batthyány, primátor města 

Průběh projednávání bodu: 

K tomuto bodu nebyla diskuse. 

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 8, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat. 

Rada města přijala usnesení č. 60/2016. 
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Pan náměstek Mgr. Korytář ukončil schůzi rady města v 15.45 hodin. 

 

 
 

Přílohy: 

- Program 2. schůze RM 
- Výpis přijatých usnesení 

V Liberci dne 26. ledna 2016 

Zapisovatelka: 

Iva Pourová, v. r. 

Za ověřovatele: 

Ing. Karolína Hrbková, v. r. 

Mgr. Jan Korytář, v. r. 

Mgr. Jan Korytář ,  v.  r .  Tibor Batthyány, v.  r.  

náměstek primátora primátor města 
 


