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Z Á P I S  

Z 3. MIMOŘÁDNÉ SCHŮZE 

RADY MĚSTA LIBEREC, 

KONANÉ DNE 31. 3. 2016 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 210 

 

 

Ověřovatelé: Tomáš Kysela 

 Mgr. Jan Korytář 

K bodu č. 1 
Zahájení 

Pan primátor zahájil 3. mimořádnou 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 Mgr. Jana Korytáře a Tomáše Kyselu. 

Z dnešní schůze rady města se nikdo neomluvil a Ing. Martin Čulík ohlásil pozdější příchod. 

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

Na program byly dodatečně navrženy bod 2a a 2b, program schůze rady byl schválen poměrem: 
pro – 8, proti – 0, zdržel se – 0. 

K bodu č. 2 
Vypsání výběrového řízení na projektovou činnost v rámci akce Technopark 
Liberec 

Předkládá: Bc. Jaroslav Schejbal, vedoucí odboru majetkové správy 

Stručný obsah předkládaného materiálu: 

Dne 25. 2. 2016, v souladu se směrnicí 10 RM Projektové řízení, schválila RM usnesením 
č. 142/2016 projektový záměr Technopark Liberec. Nyní jsou připraveny zadávací podmínky pro 
vypsání Veřejné zakázky malého rozsahu IV. kategorie, jejíž hodnota činí 1 985 000 Kč bez DPH. 
Zakázka bude administrována externě. 

Průběh projednávání bodu: 
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Bc. Schejbal, vedoucí odboru majetkové správy 
Dobrý den, tento materiál předkládáme z toho důvodu, že žádáme o schválení vypsání výběrového 

řízení na projektanta Technoparku v areálu bývalých LVT. Předkládáme jej mimořádně, abychom 
dodrželi termín pro podání žádosti na dotační tituly. 

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

Rada města přijala usnesení č. 259/2016. 
 

K bodu č. 2a 
Poskytnutí peněžitého daru Dětskému centru Sluníčko 

Předkládá: Petr Neuhäuser, vedoucí odboru kancelář primátora 

Stručný obsah předkládaného materiálu: 

Poskytnutí peněžitého daru Dětskému centru Sluníčko ve výši 50 000 Kč 

Průběh projednávání bodu: 

K tomuto bodu nebyla diskuze. 

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

Rada města přijala usnesení č. 260/2016. 

K bodu č. 2b 
Návrh řešení finanční situace společnosti Sportovní areál Ještěd a. s. 

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

Stručný obsah předkládaného materiálu: 

Poskytnutí příplatku mimo základní kapitál společnosti Sportovní areál Ještěd, a. s. (SAJ) ve výši 
15 mil. Kč pro pokrytí výpadku tržeb způsobeného špatným průběhem zimní sezóny 2015/2016. 

Průběh projednávání bodu: 

Bc. Kocumová 
Jedná se o smlouvu, která nám umožní převést peníze, které jsou poskytovány v rozpočtovém 

opatření na účet Sportovního areálu Ještěd, smlouva je shodná s tou, která se použila už před dvěma 
lety, kdy došlo ke stejné situaci, zima tehdy byla také špatná. Opticky ta částka vypadá větší, ale je to 
tím, že je tam započítán i úvěr a zároveň nájem městu. Zastupitelům jsem to posílala v úterý, aby to 
nedostali úplně na stůl, a žádné připomínky jsem neobdržela. 
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T. Batthyány 
To znamená, že 3,5 milionu se vrátí městu zpět, rozumím tomu dobře? 

Bc. Kocumová 
6,5 milionu. Druhá možnost by byla, že bychom jim poskytli nižší částku, ale pak bychom museli 

ten úvěr i nájem řešit jinak, což by bylo administrativně složitější.  

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

Rada města přijala usnesení č. 261/2016. 

K bodu č. 3 
Různé 

T. Batthyány 
Máme tu připomínku SLK k návrhu územního plánu, kterou předložili na poradu vedení a která 

obsahuje mimo jiné i logické argumenty, které se týkají cílové hodnoty počtu obyvatel a důrazu na 
rozvoj průmyslových ploch ve městě. Já s těmito námitkami musím souhlasit, ale je nutné zvážit, zda 
to může ohrozit vydání nového územního plánu. 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Pan primátor ukončil schůzi rady města v 14.43 hodin. 
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Přílohy: 

- Program 3. mimořádné schůze RM 
- Výpis přijatých usnesení 

V Liberci 4. dubna 2016 

Zapisovatelka: 

Iva Pourová: .................................................................................  

Za ověřovatele: 

Tomáš Kysela: ..............................................................................  

 

Mgr. Jan Korytář: ………………………………………………………...
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tibor Batthyány Mgr. Jan Korytář  

primátor města náměstek primátora 
 


