
  1 
 

Z Á P I S  

Z 8. SCHŮZE 

RADY MĚSTA LIBEREC, 

KONANÉ DNE 19. 4. 2016 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 210 

 

 

Ověřovatelé: PhDr. Ivan Langr 

 Tomáš Kysela  

K bodu č. 1 
Zahájení 

Pan primátor zahájil 8. řádnou schůzi rady města a konstatoval, že je přítomno 7 členů rady města 
a rada je usnášeníschopná. Ze schůze rady města se omluvil Mgr. Jan Korytář a pozdější příchod 
ohlásila Ing. Karolína Hrbková. Jako zapisovatelku schůze navrhl pan primátor Ivu Pourovou, vedoucí 
organizačního oddělení, a jako ověřovatele zápisu PhDr. Ivana Langra a Tomáše Kyselu. 

Návrh na zapisovatele a ověřovatele zápisu byl schválen poměrem: pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0. 

Pan primátor uvedl, že dodatečně navrhuje zařadit do programu 8. schůze rady města body 29a, 
29b, 47a, 47b, 47c, 48a a na stůl jsou předloženy body 15a, 29c, 29d a 48b. 

Návrh upraveného programu schůze rady byl schválen poměrem: pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0. 

K bodu č. 2 
Žádost o výjimku ze směrnice rady č. 3RM Zadávání veřejných zakázek 
statutárním městem Liberec na vypsání veřejné zakázky malého rozsahu - 
specifická výstroj strážníků Městské policie Liberec – Bartolini, s. r. o. 

Předkládá: Tibor Batthyány, primátor města 

Stručný obsah předkládaného materiálu: 

Předmětem výjimky je přímé zadání zakázky na pořízení specifické výstroje navazující na již 
pořízené výstrojní součástky pro strážníky MP. 

Průběh projednávání bodu: 

Mgr. Ladislav Krajčík, ředitel Městské policie Liberec 
Dobrý den, dámy a pánové, dovolil jsem si předložit dvě žádosti o výjimky, a to na nákup 

výstrojních součástí našich strážníků. Máme s tím problém právě proto, že výstrojní součásti jsou 
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vlastně uniformy, které mají nějaké jednotné prvky podle vzorů, a je pro nás velice složité, vypisovat 
na toto soutěž. A v neposlední řadě je problém také materiál. Většina firem, které tyto věci dodává, je 
většinou dodává v konfekčních velikostech a my to poté musíme nechat přešít, opravit atp. A proto 
máme vyzkoušené dvě firmy, které nám poskytují požadovanou kvalitu za ceny obvyklé na trhu, 
a jsme s nimi velmi spokojeni. 

prof. Šedlbauer 
Já s tímto samozřejmě nemám problém, jenom jak jste zmiňoval tu cenu obvyklou na trhu, máme 

to nějak doložené třeba nějakou poptávkou. 

Mgr. Ladislav Krajčík 
Zajisté. 

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

Rada města přijala usnesení č. 282/2016. 

K bodu č. 3 
Žádost o výjimku ze Směrnice rady č. 3RM Zadávání veřejných zakázek 
statutárním městem Liberec na vypsání veřejné zakázky malého rozsahu - 
specifická výstroj strážníků Městské policie Liberec - Vlasta Sekerková T12 SKI 
– SPORT. 

Předkládá: Tibor Batthyány, primátor města 

Stručný obsah předkládaného materiálu: 

Předmětem výjimky je přímé zadání zakázky na pořízení specifické výstroje navazující na již 
pořízené výstrojní součástky pro strážníky MP. 

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. 283/2016. 

K bodu č. 4 
Majetkoprávní operace – MO Lbc Vratislavice n/N 

Předkládá: Lukáš Pohanka, starosta MO Vratislavice n/N 

Stručný obsah předkládaného materiálu: 

Rada města po projednání schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě zakládající právo zřídit 
a provozovat podzemní vedení veřejné komunikační sítě (optická síť), vstupu a vjezdu pro její 
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provozování a udržování na p. p. č. 1294/1, 1295 a 1886/15 v k. ú. Vratislavice nad Nisou na dobu 
životnosti příslušné inženýrské sítě, tj. na dobu, po kterou je inženýrská síť schopna plnit svoji funkci 
jako celek, pro Libereckou IS, a. s, Mrštíkova 3, Liberec III, IČ 25450131 za předpokládanou cenu 
1.000 Kč, ke které bude připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši. 

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. 284/2016. 

K bodu č. 5 
Zpráva likvidátora Podniku služeb města Liberce, státního podniku 
"v likvidaci," pana Kamila Mejsnara - účetní závěrka 2015 

Předkládá: Ing. Zbyněk Karban, vedoucí odboru ekonomiky 

Stručný obsah předkládaného materiálu: 

Statutární město Liberec je zřizovatelem organizace Podnik služeb města Liberce (dále jen PSML), 
státní podnik „v likvidaci“, IČ: 399795, se sídlem v Liberci 6, Hodkovická 333/12, 460 06. 
O předložení účetní závěrky této organizace ke schválení zřizovatelem za rok 2015 požádal likvidátor 
podniku pan Kamil Mejsnar, který v dopise ze dne 1. 2. 2016 (viz příloha č. 1) podává zprávu o stavu 
hospodaření PSML včetně kopie usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem - pobočka Liberec ze 
dne 27. 11. 2015 (příloha č. 2), tento soudní spor je příčina neukončení likvidace již více než 10 let. 

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. 285/2016. 

K bodu č. 6 
Majetkoprávní operace – prodej pozemků 

Předkládá: Bc. Jaroslav Schejbal, vedoucí odboru majetkové správy 

Stručný obsah předkládaného materiálu: 

1. a) zrušení usnesení Rady města Liberec č. 187/2016 bod 2. ze dne 22. 3. 2016 

b) prodej pozemku p. č. 1429/420 o vým. 23 m2 (odděleného z pozemku p. č.1429/373 
geometrickým plánem č. 2372-54/2015 z 1. 12. 2015), k. ú. Rochlice u Liberce, kupujícímu: 
MUDr. E. Ch., za celkovou kupní cenu 15 912 Kč (včetně 21 % DPH ve výši 2 762 Kč), splatnou před 
podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní 
operace Zastupitelstvem města Liberec; 
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2. prodej spoluvlastnického podílu pozemku p. č. 814 o velikosti ½ , k. ú. Starý Harcov, kupujícím: 
manželé A. P. a J. P., za celkovou kupní cenu 12 100 Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, 
termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace Zastupitelstvem 
města Liberec; 

3. prodej pozemku p. č. 2575/5, k. ú. Liberec, o výměře 21 m2, kupujícímu: Ing. O. P., za celkovou 
kupní cenu 25 410 Kč (včetně 21 % DPH ve výši 4 410 Kč), splatnou před podpisem kupní smlouvy, 
termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace Zastupitelstvem 
města Liberec; 

4. prodej pozemku p. č. 2575/19, k. ú. Liberec, o výměře 36 m2, kupujícím do podílového 
spoluvlastnictví: manželé R. B. a J. B. podíl o velikosti ½ a Ing. O. P., podíl o velikosti ½ za celkovou 
kupní cenu 12 000 Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 
dnů ode dne schválení majetkoprávní operace Zastupitelstvem města Liberec; 

5. prodej pozemku p. č. 660/2 o výměře 1 m2 (vzniklého oddělením z pozemku p. č. 660 dle GP 
č. 1174-78/2013 ze dne 30. 10. 2013), k. ú. Staré Pavlovice, kupujícímu: MUDr. T. K., za celkovou 
kupní cenu 3 000 Kč (včetně 21 % DPH ve výši 521 Kč) splatnou před podpisem kupní smlouvy, 
termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace Zastupitelstvem 
města Liberec. 

Průběh projednávání bodu: 

Ing. Čulík 
Dobrý den, k bodu č. 4, jedná se o pozemek u Blahoslavovy ulice, je to vjezd ke garážím, ten 

pozemek č. 2575/19, pokud tam jsou garáže, tak přepokládám, že ty pozemky obecně by měly být buď 
ve spoluvlastnictví všech majitelů garáží anebo obecní. Protože teoreticky, když se toto prodá 
a s majitelem nebude domluva, tak se přes jeho pozemek nikdo nedostane. Jak je toto ošetřeno? 

Bc. Schejbal, vedoucí odboru majetkové správy 

Na straně 16 tohoto materiálu, tak pozemek 2575/2 už je soukromého vlastníka a 2575/17 už těm 
žadatelům patří, takže jde vlastně jen o tento pozemek. 

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

Rada města přijala usnesení č. 286/2016. 

K bodu č. 7 
Majetkoprávní operace - záměr prodeje pozemků 

Předkládá: Bc. Jaroslav Schejbal, vedoucí odboru majetkové správy 

Stručný obsah předkládaného materiálu: 

1. záměr prodeje pozemku p. č. 1076/9 o výměře 62 m2 (odděleno z pozemku p. č. 1076/4 
geometrickým plánem č. 1383-94/2012 z 27. 11. 2012), k. ú. Růžodol I formou výběrového řízení 
s právem přednosti vlastníka pozemků p. č.1077/1 a 1077/2, k. ú. Růžodol I za cenu nejvyšší nabídky, 
nejméně však za předpokládanou cenu 68 000 Kč, ke které bude připočítána daň z přidané hodnoty 
v platné zákonné výši; 

2. záměr prodeje pozemku p. č. 1719/8 o výměře 358 m2, k. ú. Ruprechtice formou výběrového 
řízení s právem přednosti vlastníka stavby na tomto pozemku za cenu nejvyšší nabídky, nejméně však 
za cenu dle znaleckého posudku; 
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3. záměr prodeje pozemků p. č.2090/2 o výměře 121 m2 a p. č.2262/21 o výměře 663 m2, k. ú. 
Ruprechtice formou výběrového řízení s právem přednosti vlastníka stavby na tomto pozemku za cenu 
nejvyšší nabídky, nejméně však za cenu dle znaleckého posudku; 

4. záměr prodeje pozemku p. č. 2282 o výměře 121 m2, k. ú. Ruprechtice formou výběrového 
řízení s právem přednosti vlastníka stavby na tomto pozemku za cenu nejvyšší nabídky, nejméně však 
za cenu dle znaleckého posudku; 

5. nesouhlas se záměrem prodeje části pozemku p. č.39/1 o výměre cca 7 m2, k. ú. Rochlice 
u Liberce formou výběrového řízení za cenu nejvyšší nabídky, nejméně však za cenu cca 7 000 Kč; 

6. nesouhlas se záměrem prodeje části pozemku p. č.1492/1 - část A o výměře cca 300 m2, k. ú. 
Rochlice u Liberce formou výběrového řízení za cenu nejméně cca 188 000 Kč, ke které bude 
připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši; 

7. nesouhlas se záměrem prodeje části pozemku p. č.1492/1 - část B o výměře cca 250 m2, k. ú. 
Rochlice u Liberce formou výběrového řízení za cenu nejméně cca 158 000 Kč, ke které bude 
připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši; 

8. nesouhlas se záměrem prodeje pozemku p. č.1719/9 o výměře 352 m2, k. ú. Ruprechtice formou 
výběrového řízení s právem přednosti vlastníka stavby na tomto pozemku za cenu nejvyšší nabídky, 
nejméně však za cenu dle znaleckého posudku; 

9. nesouhlas se záměrem prodeje pozemku p. č. 534 o výměře 151 m2, k. ú. Ostašov u Liberce, 
formou výběrového řízení za cenu nejvyšší nabídky, nejméně však za cenu 189 000 Kč, ke které bude 
připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši. 

Průběh projednávání bodu: 

Ing. Hrbková 
Po jednání pracovní skupiny jsme se s panem Blimlem, ředitelem Městských lesů, dívali, že 

některé části lesů, které patří Lesům ČR, bychom vyměnili za tyto pozemky, že bychom to nemuseli 
řešit prodejem, ale právě směnou, aby lesy ve vlastnictví Městských lesů byly ucelené. Rádi bychom 
revitalizovali některé lesní cesty, využili bychom dotací, takže bychom preferovali směnu místo 
prodeje pozemků. To jsou všechny ty pozemky ve vlastnictví Lesů ČR. Ten požadavek je oprávněný, 
protože jsou to pozemky, na kterých se nacházejí jejich vodní díla, hrazení bystřin, a oni, stejně jako 
my, nemohou spravovat majetek na cizím pozemku. Proto jsme neměli problém souhlasit s prodejem, 
ale protože jsme se na místě byli podívat i s panem Blimlem, a on, jako správce lesa by ocenil, kdyby 
bylo možné vykonávat to lesní hospodářství v ucelených celcích. Takže čekám teď z jeho strany návrh 
na pozemky, které by on považoval za vhodné ke směně, odsouhlasené odborem ekologie a veřejného 
prostoru, o kterých bych prostřednictvím pana Schejbala ráda dále jednala s Lesy ČR, zda by směna 
byla možná. 

prof. Šedlbauer 
Znamená to tedy, že bychom některé z těch navržených souhlasů měli stáhnout? 

Ing. Hrbková 
Ne, já bych to odsouhlasila s tím, že by to nebyl záměr prodeje, ale že bychom uložili panu 

Schejbalovi, prověřit tu možnost směny. Ještě se zeptám, jsou ti žadatelé nějak vázaní časem, že 
bychom jim způsobili nějaké potíže? 

T. Batthyány 
Takže bychom body, týkající se pozemků u lesního koupaliště, stáhli, tzn. body 2, 3, 4, a 8. 

Ing. Hrbková 
Ano, že bychom je teď stáhli a prověřili bychom možnost směny. 

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

Rada města přijala usnesení č. 287/2016. 
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K bodu č. 8 / staženo 
Majetkoprávní operace - záměr prodeje nebo bezúplatné převodu pozemku 

Předkládá: Bc. Jaroslav Schejbal, vedoucí odboru majetkové správy 

Stručný obsah předkládaného materiálu: 

Vlastník pozemku p. č. 629, k. ú. Růžodol 1 žádá o bezúplatný převod nebo prodej pozemku 
p. č. 630/1, k. ú. Růžodol 1 pro účely rekonstrukce budovy ve vlastnictví žadatele (Centrum pro 
zdravotně postižené Libereckého kraje o. p. s.), která zasáhne i do pozemku p. č. 630/1, k. ú. Růžodol 
1. V rámci stavebních úprav je plánován bezbariérový nájezd pro vozíčkáře a zřízení několika 
parkovacích míst pro klienty i pracovníky organizace. Na zbývající části pozemku je plánováno 
zřízení zahradních prvků pro rodiče s dětmi, a tím provedení i kultivace zeleně na pozemku. 

Průběh projednávání bodu: 

Bc. Schejbal, vedoucí odboru majetkové správy 
Tento bod tady máme opakovaně, protože již zaznělo, že tyto pozemky jsou součástí záměru IPRÚ. 

Požádali jsme o vyjádření i odbor strategického rozvoje a dotací, který nám sdělil, že není nutné být 
vlastníkem pozemku, takže je tu možnost ho prodat. My navrhujeme prodej za cenu dle znaleckého 
posudku, tzn. varianta a), za cenu 1 786 000 Kč bez DPH. Ostatní varianty jsou na vašem rozhodnutí.  

T. Batthyány 
Bod č. 8 tedy stahujeme. 

K bodu č. 9 
Majetkoprávní operace – výkup pozemku 

Předkládá: Bc. Jaroslav Schejbal, vedoucí odboru majetkové správy 

Stručný obsah předkládaného materiálu: 

Po realizaci opravy opěrné zdi Vlčí Vrch městem bylo zjištěno, že část opěrné zdi stojí na pozemku 
p. č. 44, dle GP pozemek č. 2129-519/2014 ze dne 13. 1. 2015 se jedná o pozemek p. č. 44/2, k. ú. 
Starý Harcov, který je v soukromém vlastnictví. Z tohoto důvodu by mělo být provedeno 
majetkoprávní vypořádání. 

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. 288/2016. 
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K bodu č. 10 
Majetkoprávní operace – záměr výkupu pozemků 

Předkládá: Bc. Jaroslav Schejbal, vedoucí odboru majetkové správy 

Stručný obsah předkládaného materiálu: 

Jedná se o záměr výkupu částí pozemků p. č. 267/1, 268, 269, k. ú. Kateřinky u Liberce, na základě 
žádosti SM, které jsou ve vlastnictví Ing. T. P. Na uvedené pozemky zasahuje částí komunikace města 
Nad Pianovkou. 

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. 289/2016. 

K bodu č. 11 
Majetkoprávní operace - ukončení nájemní smlouvy 

Předkládá: Bc. Jaroslav Schejbal, vedoucí odboru majetkové správy 

Stručný obsah předkládaného materiálu: 

Nájemkyně již nevyužívá pronajatou část pozemku p. č. 48, k. ú. Karlinky a požádala o zrušení 
nájemní smlouvy na tento pozemek. 

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. 290/2016. 

K bodu č. 12 
Majetkoprávní operace - Služebnosti 

1. 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. 1838/7, k. ú. Liberec, 
pro ČEZ Distribuce, a. s., Děčín 4, Teplická 874/8, IČ: 24729035. Předpokládaná cena za zřízení 
služebnosti činí 2 800 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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2. 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. 4161/1, 4164/2, 4877, 
k. ú. Liberec, pro ČEZ Distribuce, a. s., Děčín 4, Teplická 874/8, IČ: 24729035. Předpokládaná cena 
za zřízení služebnosti činí 12 700 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; 

3. 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. 1747, 1869, k. ú. 
Vesec u Liberce, pro ČEZ Distribuce, a. s., Děčín 4, Teplická 874/8, IČ: 24729035. Předpokládaná 
cena za zřízení služebnosti činí 16 000 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 umístění, zřízení, 
provozování, opravy, údržby, úpravy, obnovy a výměny součásti distribuční soustavy (uložení 
podzemního vedení NN), vstup a vjezd pro provoz a údržbu na pozemku p. č. 473/2, k. ú. Horní 
Hanychov, pro ČEZ Distribuce, a. s., Děčín 4, Teplická 874/8, IČ: 24729035 za podmínky složení 
zálohy ve výši 15 200 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. 

5. 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. 123, k. ú. 
Karlinky, ve prospěch vlastníka pozemku p. č. 122/1 k. ú. Karlinky, kterým je v současné době pan 
Š. B. 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. 

6. 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 – optický kabel), vstup a vjezd pro provoz a údržbu na 
pozemcích p. č. 898/1, 1016/1, 1258/21, 5780/18, 5781, 5807/1, 5808/1, 5808/2, 5874, 5876/3, 5877, 
5929/2, 5930, 5940, 5790, k. ú. Liberec, p. p. č. 1426/2, 1429/1, 1429/77, 1429/78,1429/79,1429/158, 
1583/90, 1608/4, 1608/5, 1583/65, 1583/66, 1583/67, 1583/68, 1583/89, 1583/91, 1583/97, 1583/117, 
1583/118, 1583/119, 1583/122, 1583/123, 1583/90, k. ú. Rochlice u Liberce, pozemcích p. č. 456/3, 
464/4, 464/21, 602/31, 602/46, 602/50, 602/54, 602/58, 602/63, 602/155, 602/164, 602/169, 602/170, 
602/174, 602/260, 602/278, k. ú. Staré Pavlovice, pro HELIOS MB s. r. o., Praha 1 – Nové Město, 
Lannova 2061/8, PSČ 11000, IČ: 27371123, za podmínky složení zálohy ve výši 443 200 Kč, ke které 
bude připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši. Usnesením 242/2016 Rada města 
Liberec dne 22. 3. 2016 schválila odklad platby do doby podání žádosti o výkopové povolení stavby. 
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. 

7. 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 VN), vstup a vjezd pro provozování a udržování na pozemcích p. č. 5812/1, 5814, 5815, 
5818, k. ú. Liberec, pro ČEZ Distribuce, a. s., Děčín 4, Teplická 874/8, IČ: 24729035, za konečnou 
cenu 28 016 Kč, ke které bude připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši. Služebnost 
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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 umístění, zřízení, 
provozování, opravy, údržby, úpravy, obnovy a výměny součásti kabelového vedení telekomunikační 
sítě, vstup a vjezd pro provozování a udržování na pozemcích p. č. 526/2, 1878/2, 1878/3, 2032, 
5976/1, 5978/3, 6007/2, 6007/3, 6109/1, k. ú. Liberec, pro Libereckou IS, a. s., Mrštíkova 3, Liberec 
III – Jeřáb, 46171, IČ: 25450131, DIČ: 25450131, za konečnou cenu 1 000 Kč, ke které bude 
připočítána 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. 

9. 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 p. č. 5786/1, k. ú. Liberec, na 
pozemku p. č. 424/2, k. ú. Janův Důl u Liberce a na pozemku p. č. 703/3, k. ú. Dolní Hanychov, pro 
ČEZ Distribuce, a. s., Děčín 4, Teplická 874/8, IČ: 24729035, za konečnou cenu 12 000 Kč, ke které 
bude připočítána 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. 

10. 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 p. č. 5786/1, k. ú. Liberec, na 
pozemku p. č. 1606/1, k. ú. Rochlice u Liberce a na pozemku p. č. 1036, k. ú. Horní Růžodol pro ČEZ 
Distribuce, a. s., Děčín 4, Teplická 874/8, IČ: 24729035, za konečnou cenu 1 000 Kč, ke které bude 
připočítána 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. 

11. 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 p. č. 2121, k. ú. Ruprechtice, pro 
ČEZ Distribuce, a. s., Děčín 4, Teplická 874/8, IČ: 24729035, za konečnou cenu 1 000 Kč, ke které 
bude připočítána 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. 

12. 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 p. č. 145, k. ú. Starý Harcov, pro 
ČEZ Distribuce, a. s., Děčín 4, Teplická 874/8, IČ: 24729035, za konečnou cenu 1 450 Kč, ke které 
bude připočítána 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. 

13. zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo uložení splaškové 
kanalizace, včetně příslušenství, vstup a vjezd pro provozování a udržování na pozemku p. č. 97, 
128/3, k. ú. Horní Hanychov, ve prospěch Severočeské vodárenské společnosti a. s., Přítkovská 1689, 
41550 Teplice, okres Teplice, IČ: 49099469. Konečná cena za zřízení služebnosti činí 10 000 Kč, ke 
které bude připočítána 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. 

14. 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. 67/1, 946, k. ú. Vesec u Liberce, ve prospěch Severočeské vodárenské společnosti 
a. s., Přítkovská 1689, 41550 Teplice, okres Teplice, IČ: 49099469. Konečná cena za zřízení 
služebnosti činí 93 000 Kč, ke které bude připočítána 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. 

15. 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. 1361/5, k. ú. Vesec u Liberce, ve prospěch vlastníka pozemku p. č. 1357/3 k. ú. Vesec u Liberce, 
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kterým jsou v současné době M. V. a L. V. Konečná cena za zřízení služebnosti či-ní 5 000 Kč, ke 
které bude připočítána 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. 

16. zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo uložení 
horkovodu, včetně příslušenství, vstup a vjezd pro provozování a udržování na pozemcích 
p. č. 4905/1, 4905/2, 4905/5, 4905/6, 4940/1, 4940/5, 4959/1, 4982/1, 5202/1, 5202/2, 5202/3, 5236/2, 
5244/4, 5937, 5938/1, 5941 k. ú. Liberec, ve prospěch Teplárny Liberec, a.s., Dr. Milady Horákové 
641/34a, Liberec IV-Perštýn, 46001 Liberec, IČ: 62241672. za podmínky složení zálohy ve výši 
554 575 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 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: 

K tomuto bodu nebyla diskuse. 

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

Rada města přijala usnesení č. 291/2016. 

K bodu č. 13 
Majetkoprávní operace - Změna usnesení služebnosti 

Předkládá: Bc. Jaroslav Schejbal, vedoucí odboru majetkové správy 

Stručný obsah předkládaného materiálu: 

1. a) zrušení usnesení č. 897/2012-VII/8 ze dne 20. 11. 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 6010/1, k. ú. 
Liberec, pro DP REAL IMMO, s. r. o., Preslova 700/76, 602 00 Brno, IČ: 28261496, za konečnou 
cenu 10 000 Kč, ke které bude při-počítána 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. 

2. a) zrušení usnesení č. 395/2011/VIII/1 ze dne 7. 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 pozemcích p. č. 1269/1, 1315/2, 1326, 
1333/1, 1333/2, 1429/221, 1429/260, 1429/261, 1429/262, 1429/373, k. ú. Rochlice u Liberce, pro 
ČEZ Distribuce, a. s., Děčín 4, Teplická 874/8, IČ: 24729035 za konečnou cenu 454 750 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. 

3. a) zrušení usnesení č. 565/06/X/9 ze dne 21. 11. 2006 

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 p. č. 1056/1, k. ú. Růžodol I, pro 
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ČEZ Distribuce, a. s., Děčín 4, Teplická 874/8, IČ: 24729035 za konečnou cenu 2 200 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. 

4. a) zrušení usnesení č. 457/2015/4 ze dne 2. 6. 2015 

b) zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo uložení 
plynárenského zařízení včetně jeho součástí, příslušenství, opěrných a vytyčovacích bodů (akce: 
uložení plynovodní přípojky), vstup a vjezd pro provozování a udržování na pozemku p. č. 432, k. ú. 
Nové Pavlovice, pro RWE GasNet, s. r. o, se sídlem Klíšská 940, Ústí nad Labem, IČ 272 95 567, za 
konečnou cenu 5 000 Kč, ke které bude připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši. 
Služebnost bude zřízena na dobu životnosti stavby plynárenského zařízení, tj. na dobu, po kterou je 
stavba plynárenského zařízení schopna plnit svoji funkci jako celek. 

5. a) zrušení usnesení č. 457/2015/4 ze dne 2. 6. 2015 

b) 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. 289, 323/1, 356, k. ú. Doubí u Liberce, ve prospěch vlastníka pozemků p. č. 287, 282/2 k. ú. 
Doubí u Liberce, kterým jsou v současné době J. K. a L. Š. Konečná cena za zřízení služebnosti činí 
17 725 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. 

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. 292/2016. 

K bodu č. 14 
Pronájem pozemků pro pořádání Farmářských trhů - Forum Liberec s. r. o. 

Předkládá: Bc. Jaroslav Schejbal, vedoucí odboru majetkové správy 

Stručný obsah předkládaného materiálu: 

Společnost FORUM Liberec s. r. o. pořádá pravidelně každý rok Farmářské trhy v prostoru mezi 
svým obchodním centrem a kulturním domem, a proto zažádala o pronájem pozemků pod stánky na 
farmářských trzích. Na základě vyjádření odboru správy veřejného majetku mají mít pronajatu celou 
plochu, kterou budou udržovat v letní a zimní době. Odbor dopravy žádá, aby byl zachován průchod 
od kašny do Náchodské ulice. Pronájem pozemků pro Farmářské trhy byl schválen RM již v září 2014, 
ale nedošlo k jeho realizaci z důvodu, že nebyly vyrovnány závazky vůči městu, což bylo vyřešeno 
dotací v roce 2015. Roční smluvní nájemné za tyto pozemky činí 80 000 Kč. 

Průběh projednávání bodu: 

Bc. Schejbal, vedoucí odboru majetkové správy 
K tomu bych rád doplnil, že na ročním nájemném ve výši 80 000 Kč se smluvní strany dohodly již 

v roce 2014 a jedná se o doúčtování, o doplatek. 

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



  12 
 

Rada města přijala usnesení č. 293/2016. 

K bodu č. 15 
Schválení výjimky ze směrnice č. 3RM Zadávání veřejných zakázek statutárním 
městem Liberec – MŠ Čtyřlístek 

Předkládá: Bc. Jaroslav Schejbal, vedoucí odboru majetkové správy 

Stručný obsah předkládaného materiálu: 

MŠ Čtyřlístek, Markova 1334, 460 14  Liberec, je školka kontejnerového typu. V zadávací 
dokumentaci nebylo řešeno odhlučnění buněk, toto je postupně realizováno. Je připravena poslední 
část odhlučnění zahrnující 2 herny. 

Průběh projednávání bodu: 

Bc. Schejbal, vedoucí odboru majetkové správy 
V této kontejnerové školce jsou velké problémy s hlukem, provedla se tam nějaká opatření a teď je 

třeba dodělat ještě další hernu. Oslovili jsme firmy, které se tím zabývají a nejlépe nám vyšla 
společnost ESPRIT s. r. o. 

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

Rada města přijala usnesení č. 294/2016. 

K bodu č. 15a 
Schválení výjimky ze směrnice č. 3RM Zadávání veřejných zakázek statutárním 
městem Liberec – 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 probíhá výběrové řízení pro výběr 
zhotovitele projektové dokumentace na pavilony I, D, E. Je však třeba ve velmi krátkém termínu 
vypracovat studii řešení celého LVT jako celku. 

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. 295/2016. 
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K bodu č. 16 
Záměr Základní školy, Liberec, U Soudu 369/8, p. o., pronajmout nebytové 
prostory na dobu určitou, a to do 31. 12. 2021. 

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

Stručný obsah předkládaného materiálu: 

Ředitel Základní školy, Liberec, U Soudu 369/8, p. o., žádá v souladu se zřizovací listinou 
o souhlas zřizovatele s uzavřením smlouvy o nájmu nebytových prostor na dobu určitou, do 
31. 12. 2021. Jedná se o střešní prostory pro instalaci zařízení, které umožňuje umístění a provozování 
technologie pro zajištění sítí a poskytování služeb elektronických komunikací. 

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. 296/2016. 

K bodu č. 17 
Změna v personálním obsazení komise pro občanské obřady a záležitosti 

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

Stručný obsah předkládaného materiálu: 

Odbor školství a sociálních věcí předkládá radě města návrh předsedkyně komise pro občanské 
obřady a záležitosti na odvolání paní Jaroslavy Kašparové z funkce členky komise pro občanské 
obřady a záležitosti. Současně navrhuje na uvolněné místo jmenovat paní Alenu Neveryovou, která se 
jmenováním souhlasí. Návrh podává předsedkyně komise, paní Irena Jirásková. 

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. 297/2016. 

K bodu č. 18 
Jmenování hodnotitelů žádostí o dotaci z rozpočtu statutárního města Liberec 
pro poskytovatele sociálních služeb na rok 2016 

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

Stručný obsah předkládaného materiálu: 
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Rada města Liberec usnesením č. 103/2016 ze dne 16. 2. 2016 upravila Statut Řídicí pracovní 
skupiny (ŘPS) pro Komunitní plánování služeb v sociální oblasti s tím, že žádosti o dotaci z rozpočtu 
statutárního města Liberec pro poskytovatele sociálních služeb na rok 2016 budou posuzovat namísto 
členů ŘPS hodnotitelé jmenovaní radou města. 

Průběh projednávání bodu: 

PhDr. Langr 
Já jenom doplním, ještě do loňského roku ty žádosti hodnotili sami zástupci poskytovatelů 

sociálních služeb, já jsem loni říkal, že ten stav chci změnit, takže toto je vlastně dokončení té změny, 
kdy o jednotlivých žádostech do komunitního plánu sociálních služeb budou rozhodovat lidé na těch 
projektech nezávislí.  

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

Rada města přijala usnesení č. 298/2016. 

K bodu č. 19 
Poskytnutí daru spolku NADĚJE 

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

Stručný obsah předkládaného materiálu: 

Na základě žádosti oblastní ředitelky spolku NADĚJE, předkládá odbor školství a sociálních věcí 
Radě Města Liberec návrh na schválení poskytnutí daru ve výši 7.000 Kč na úhradu výdajů spojených 
s provozem a aktivitami Střediska NADĚJE, Valdštejnská v době extrémních klimatických podmínek. 

Průběh projednávání bodu: 

PhDr. Langr 
Jenom v krátkosti, je to reciprocita za to, že v tom jediném zimním týdnu v letošní zimě na žádost 

města nechali i přes noc po několik nocí otevřené prostory denního centra a lidé bez přístřeší tam 
mohli přečkat noc. 

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

Rada města přijala usnesení č. 299/2016. 

K bodu č. 20 
Prodloužení nájmů a přidělení bytů ve vlastnictví SML 

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

Stručný obsah předkládaného materiálu: 
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Obsahem materiálu je přidělení bytů ve vlastnictví statutárního města Liberec na základě žádostí 
o poskytnutí nájmu bytu, prodloužení smluv o ubytování nízkého standardu a prodloužení nájmu bytů 
pro příjmově vymezené osoby. 

Průběh projednávání bodu: 

PhDr. Langr 
Tady já musím okomentovat, protože ten subbod 7 je ve variantě, komise humanitní na žádost 

o prodloužení nájmu bytu pro příjmově vymezené osoby dala nesouhlasné stanovisko, já v rámci 
diskuze na odboru předkládám variantu schválení. Chtěl bych to vysvětlit, v současné době ten žadatel 
splňuje podmínky pro přidělení příjmově vymezeného bytu, to je ten byt, který je pro osoby 
s nedostatečnými příjmy, souběžně je tělesně postižený a souběžně má manželku na mateřské 
dovolené s malým dítětem, je otázka, na kolik to pro vás jsou okolnosti, pro které budete třeba 
hlasovat pro variantu B. Jenom znova upozorním, že komise doporučila neschválení. Je to návaznost 
na ty předchozí kroky, kdy on ty podmínky nesplňoval, tak dostal jenom půlroční prodloužení, že si 
má hledat jiný byt, mezitím ta životní situace, do které se dostal, zapříčinila, že už ty podmínky 
splňuje. 

Hlasování o návrhu usnesení a bodu 7 ve variantě B – pro – 8, proti – 0, zdržel se – 0, 
návrh byl přijat. 

Rada města přijala usnesení č. 300/2016. 

K bodu č. 21 
Uzavření rámcové smlouvy o spolupráci 

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

Stručný obsah předkládaného materiálu: 

Na základě usnesení rady města č. 668/2015, kterým byl schválen Rámec pro realizaci obecního 
plánu sociálního bydlení, je nyní předkládán návrh na schválení uzavření rámcové smlouvy 
o spolupráci s majitelem bytovém fondu panem Rudolfem Gabčanem. Cílem smluvního vztahu je 
zvýšit kapacitu tzv. prostupného bydlení ve 2. a 3. stupni (tréninkové a sociální bydlení). 

Průběh projednávání bodu: 

PhDr. Langr 
Za tento bod jsem velmi rád, protože rozšiřuje kapacity prostupného bydlení. Podařilo se nám 

domluvit s majitelem soukromého bytového fondu, že bude přístupný tomu, umísťovat naše klienty, 
kteří jsou zařazeni do prostupného bydlení, jenom klienty prostupného bydlení, nikoliv jiné žadatele 
o nájemní bydlení. Dá nám to prostor, umístit více žadatelů, dopřát více lidem, kteří třeba v současné 
době bydlení nemají. Ovšem za podmínek daných správcem bytového fondu. Za nás ta jediná 
podmínka, kterou on bude dodržovat, jsou ty lhůty nájemních smluv, které máme v té metodice 
prostupného bydlení schváleny. 

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

Rada města přijala usnesení č. 301/2016. 
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K bodu č. 22 
Vyjádření SML k potřebnosti sociálních služeb na území města v souvislosti 
s požadovaným navýšením kapacit neziskových organizací 

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

Stručný obsah předkládaného materiálu: 

Podmínkou pro financování sociálních služeb je zařazení nových kapacit do Základní sítě 
sociálních služeb Libereckého kraje. Pro zařazení do této sítě je nutné doložit Vyjádření obce 
k potřebnosti služby na jejím území. O toto vyjádření požádaly organizace: Občanské sdružení 
D.R.A.K., z. s., DH Liberec, o. p. s., Most k naději, z. s. Hospicová péče sv. Zdislavy, o. p. s., Mareva, 
z. s. 

Průběh projednávání bodu: 

PhDr. Langr 
Podobný materiál jsme měli minulý měsíc, je to vlastně jen vyjádření pro kraj, který sám potom 

bude schvalovat či neschvalovat vstup sociálních služeb do Základní sítě sociálních služeb, myslím, že 
ve 4 případech tam máme souhlas a v 1 případě na základě konzultací v řídící pracovní skupině 
komunitního plánu jsou tam nesouhlasy.  

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

Rada města přijala usnesení č. 302/2016. 

K bodu č. 23 
Smlouva o vzájemném převodu činností, majetku a některých souvisejících práv, 
povinností a závazků příspěvkových organizací DC Sluníčko a DDM Větrník 

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

Stručný obsah předkládaného materiálu: 

Záměr vzájemného převodu příspěvkových organizací Dům dětí a mládeže Větrník a Dětské 
centrum Sluníčko mezi Libereckým krajem a statutárním městem Liberec schválilo zastupitelstvo 
města 25. února 2016. Nyní je předkládána smlouva, jejímž předmětem je vzájemný převod činností, 
majetku a některých souvisejících práv, povinností a závazků obou příspěvkových organizací. 

Průběh projednávání bodu: 

PhDr. Langr 
Tímto zahajujeme blok 4 materiálů, které souvisí s tím převodem Sluníčka a Větrníku mezi krajem 

a městem. Já hned na začátku bych si dovolil tento bod č. 23 přerušit, protože v současné době rada 
kraje jedná o dvou návrzích změn v té smlouvě. Měl bych dostat do půl hodiny nějaké stanovisko, 
jestli ty změny, které jsme iniciovali my, jako město, schválí a vyjdou nám vstříc, a pak je budeme 
moci zapracovat do tohoto materiálu anebo ne. Ale myslím, že do konce schůze rady už ten výsledek 
budu znát. 

Oproti původnímu znění jsme dohodli s krajem jednu změnu. Ve smlouvě na straně 6, ustanovení 
5, je to v materiálu strana 10, doplníme za slova: počínaje 1. 1. 2017, za podmínky zachování 
stávajícího režimu poskytování veřejné služby. Je to jakási ochrana města pro případ, kdy se kraj 
rozhodne, samozřejmě v jeho kompetencích to je, provozovat ty jesle jako firemní, aby v takovém 
případě město tu každoroční 2milionovou dotaci neplatilo. Ono se to nestane, ale pro jistotu a pro lepší 
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schválení zastupitelstvem. Pak ještě musím informovat o tom druhém bodě, který jsem navrhoval kraji 
změnit, což je stránka smlouvy č. 3, to jsou ty ambulance, bod 2.2, kde nás kraj zavazuje poté, co tam 
máme vymezeny ty adresy těch ambulancí, tak je čtyřřádkový odstavec a je tam věta: za účelem 
realizace činnosti dětského centra Liberec po dobu nejméně deseti let od 1. 9. 2016. Já jsem navrhoval 
tu klauzuli přesné datace vyjmout, protože se mi zdála pro nás příliš zavazující, kraj na ní trval, já tedy 
nebudu tu smlouvu dál rozporovat v zájmu jejího průchodu, ale domluvili jsme se, že to budeme řešit 
v těch konkrétních smlouvách o výpůjčce, kde můžeme stanovit možné podmínky i výpovědi, kdyby 
město opravdu ty prostory těch ambulancí potřebovalo pro rozvoj svých mateřských škol, což se také 
pravděpodobně nestane, ale nikdy nelze předjímat. Takže toto ustanovení zůstává v tom původním 
znění.  

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

Rada města přijala usnesení č. 303/2016. 

K bodu č. 24 
Zrušení příspěvkové organizace Dětské centrum SLUNÍČKO Liberec, 
příspěvková organizace 

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

Stručný obsah předkládaného materiálu: 

Usnesením Zastupitelstva Libereckého kraje č. 108/16/ZK ze dne 23. 2. 2016 a usnesením 
Zastupitelstva města Liberec č. 33/2016 ze dne 25. 2. 2016 byl schválen Záměr změny zřizovatelských 
kompetencí k činnostem Dětského centra SLUNÍČKO Liberec, příspěvková organizace, ze 
statutárního města Liberec na Liberecký kraj, a to z důvodu nadregionální územní působnosti 
příspěvkové organizace DC Sluníčko. Vzhledem k tomu, že platná legislativa nezná a neupravuje 
možnost přechodu zřizovatelských kompetencí z jednoho zřizovatele na druhého, musí být tato změna 
provedena zrušením stávající příspěvkové organizace SML za současného zřízení nové příspěvkové 
organizace krajem. 

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. 304/2016. 

K bodu č. 25 
Zřízení Domu dětí a mládeže Větrník, Liberec, příspěvková organizace 

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

Stručný obsah předkládaného materiálu: 
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Domy dětí a mládeže zřizují v celém Libereckém kraji obce, pouze Dům dětí a mládeže Větrník, 
Liberec 1, Riegrova 16, příspěvková organizace zřizuje Liberecký kraj. V rámci narovnání 
zřizovatelských kompetencí proběhla jednání Libereckého kraje a statutárního města Liberec 
o převzetí činnosti domu dětí a mládeže. Záměr změny zřizovatelských kompetencí byl schválen 
Zastupitelstvem LK usnesením č. 108/16/ZK ze dne 23. 2. 2016 a Zastupitelstvem města Liberec 
č. 33/2016 ze dne 25. 2. 2016. 

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. 305/2016. 

K bodu č. 26 
Vyhlášení konkursního řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele 
Domu dětí a mládeže Větrník, Liberec, příspěvkové organizace 

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

Stručný obsah předkládaného materiálu: 

Na základě změny zřizovatele, a to z Krajského úřadu Libereckého kraje na statutární město 
Liberec u Domu dětí a mládeže Větrník, Liberec, příspěvkové organizace, předkládá odbor školství 
a sociálních věcí radě města ke schválení vyhlášení konkursního řízení na obsazení vedoucího 
pracovního místa ředitele Domu dětí a mládeže Větrník, Liberec, příspěvkové organizace 

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. 306/2016. 

K bodu č. 27 
Stanovení výjimky z obecně závazné vyhlášky SML č. 3/2009 O veřejném 
pořádku – koncert Machnínský rock 2016 

Předkládá: Mgr. Jan Audy, vedoucí odboru právního a veřejných zakázek 

Stručný obsah předkládaného materiálu: 

Žádost Sboru dobrovolných hasičů Machnín o výjimku ze stanovené doby nočního klidu z důvodu 
pořádání koncertu Machnínský rock 2016 dne 21. 5. 2016 v Liberci v Machníně 

Průběh projednávání bodu: 

K tomuto bodu nebyla diskuse. 
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Hlasování o návrhu usnesení – pro – 8, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat. 

Rada města přijala usnesení č. 307/2016. 

K bodu č. 28 
Stanovení výjimky z obecně závazné vyhlášky SML č. 3/2009 O veřejném 
pořádku – akce Big Band Jam 2016 

Předkládá: Mgr. Jan Audy, vedoucí odboru právního a veřejných zakázek 

Stručný obsah předkládaného materiálu: 

Žádost Big´O´Bandu Marka Ottla o výjimku ze stanovené doby nočního klidu z důvodu konání 
tradiční akce Big Band Jam 2016 dne 2. září 2016 na náměstí Dr. E. Beneše v Liberci. 

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. 308/2016. 

K bodu č. 29 
Aktualizace indikativního seznamu projektů IPRM Liberec – Atraktivní 
a kvalitní život v Liberci 

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

Stručný obsah předkládaného materiálu: 

Návrh na vyřazení projektu „Centrum podpory geotermálního využití energie“, 
reg. č. CZ.1.13/2.1.00/27.01128, předkladatele Geotermální energie pro občany o.p.s., z indikativního 
seznamu projektů IPRM Liberec - Atraktivní a kvalitní život v Liberci z důvodu nenaplňování 
indikátorů projektu, které mají vliv na cílové hodnoty IPRM, ke kterým se SML (nositel IPRM) 
zavázalo ve Smlouvě o alokaci prostředků. V případě nenaplnění předmětných indikátorů může dojít 
k porušení povinností SML. Na základě fyzické kontroly Regionální rady došlo k ponížení celkových 
způsobilých výdajů projektu na 0,- Kč z důvodu porušení pravidel Regionálního operačního programu 
NUTS II Severovýchod. Příjemci projektu tak nebude vyplacena žádná dotace (na dotaci není právní 
nárok). 

Průběh projednávání bodu: 

K tomuto bodu nebyla diskuse. 

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

Rada města přijala usnesení č. 309/2016. 
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K bodu č. 29a 
Majetkoprávní operace – bezúplatné nabytí pozemků od Státního pozemkového 
úřadu 

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

Stručný obsah předkládaného materiálu: 

Statutární město Liberec dlouhodobě usiluje o získání pozemků v k. ú. Rochlice u Liberce (areál 
Domů s pečovatelskou službou) do vlastnictví města. Převod pozemků byl dosud vázán na dořešení 
otázky církevního majetku. 

Průběh projednávání bodu: 

K tomuto bodu nebyla diskuse. 

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

Rada města přijala usnesení č. 310/2016. 

K bodu č. 29b 
Schválení projektového záměru „Realizace cyklostezky za ČOV a části 
cyklostezky Machnín – Chrastava“ a účasti v projektu „Kolem kolem Jizerek“ 

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

Stručný obsah předkládaného materiálu: 

Schválení projektového záměru „Realizace cyklostezky za ČOV a části cyklostezky Machnín – 
Chrastava“ a účasti v projektu „Kolem kolem Jizerek“ podpisem dohody o spolupráci. Projekt bude 
financován z Programu Interreg V-A Česká republika - Polsko. Vedoucím partnerem projektu je 
Euroregion Nisa. Rozpočet celého projektu je přibližně 130 mil. Kč, z čehož připadá na SML rozpočet 
ve výši 18 359 335 Kč. 

Průběh projednávání bodu: 

K tomuto bodu nebyla diskuse. 

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

Rada města přijala usnesení č. 311/2016. 

K bodu č. 29c 
MŠ DOMINO s. r. o. - žádost o změnu nájemní smlouvy 

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

Stručný obsah předkládaného materiálu: 
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Paní Radka Pleštilová, společnice a jednatelka Mateřské školy DOMINO s. r. o., uzavřela v roce 
2010 s městem smlouvu o nájmu a koupi najaté věci reg. č. 7/010/0011. Před koncem sjednané doby 
určité (31. 12. 2015) oznámila, že o provozování mateřské školy má i nadále zájem, ale o odkoupení 
objektu nikoliv. Zvýšení ročního nájemného z původních 50 000 Kč na částku 150 000 Kč 
v souvislosti se změnou smlouvy z doby určité na smlouvu uzavřenou na dobu neurčitou, pak vedlo 
paní Pleštilovou k rozhodnutí smluvní vztah ukončit (6měsíční výpovědní lhůta běží od 1. 3. 2016 do 
31. 8. 2016). Ukončení smlouvy s sebou nese smluvní povinnost města uhradit nájemci do 90 dnů ode 
dne ukončení smluvního vztahu zhodnocení nemovitosti, jehož výše bude stanovena znaleckým 
posudkem. 

Aktuálně paní Pleštilová postoupila na město žádost - návrh na změnu uzavřené smlouvy o nájmu a 
koupi najaté věci, jejímž schválením by zůstal provoz mateřské školy i nadále zachován. 

Průběh projednávání bodu: 

K tomuto bodu nebyla diskuse. 

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

Rada města přijala usnesení č. 312/2016. 

K bodu č. 29d 
Vypsání výběrového řízení na projektovou dokumentaci pro rekonstrukci 
objektu bývalého kina Varšava 

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

Stručný obsah předkládaného materiálu: 

S ohledem na rekonstrukci objektu bývalého kina Varšava v hodnotě cca 71 mil. Kč je zapotřebí 
vypsání výběrového řízení na projektovou dokumentaci pro stavební povolení (dále jen "DSP") 
a dokumentaci pro provedení stavby (dále jen "DPS") a autorský dozor v hodnotě 1 793 tis. Kč bez 
DPH. Projekt byl předložen ke schválení dotace ve výši max. 90% uznatelných nákladů v rámci 
Programu přeshraniční spolupráce Svobodný stát Sasko - Česká republika 2014 - 2020. Předmětná 
DSP a DPS je uznatelným výdajem projektu do max. výše 5% z celkových 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. 313/2016. 

K bodu č. 30 
Zajištění realizace rozšíření plošného sběru bioodpadu v Liberci 

Předkládá: Ing. Lucie Sládková, vedoucí odboru ekologie a veřejného prostoru 
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Stručný obsah předkládaného materiálu: 

Předpokládaný materiál se zabývá zajištěním rozšíření plošného sběru bioodpadu v Liberci formou 
přistavovaných a pravidelně svážených hnědých nádob. K tomuto účelu se materiál zabývá změnou 
rozsahu služeb poskytovaných svozovou společností FCC Liberec, s. r. o., a uzavření dodatku ke 
Smlouvě o zajišťování služeb v oblasti nakládání s odpady na území statutárního města Liberec. 

Průběh projednávání bodu: 

Ing. Hrbková 
My jsme se na některé z předchozích rad města dohodli na tom, že vyjdeme vstříc občanům a 

navýšíme počet nádob na sběr bioodpadu. Těch žádostí máme, i přes to navýšení na 1 000 ks nádob, 
více, takže budeme ještě do budoucna zřejmě navyšovat, a tento materiál to umožní. 

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

Rada města přijala usnesení č. 314/2016. 

K bodu č. 31 
Nákup náhradních dílů na herní prvky na dětská hřiště v Rochlicích - výjimka ze 
směrnice RM 

Předkládá: Ing. Lucie Sládková, vedoucí odboru ekologie a veřejného prostoru 

Stručný obsah předkládaného materiálu: 

Předmětem tohoto materiálu je nákup náhradních dílů na herní prvky na dětská hřiště 
v revitalizované části sídliště Rochlice od firmy HAGS Praha, s. r. o. 

Průběh projednávání bodu: 

Ing. Hrbková 
Toto je pro mě nemilá věc, protože těch peněz v tom veřejném prostoru by bylo potřeba více, 

a neutrácet je pouze v Rochlici, nicméně v rámci udržitelnosti projektu, tzn. 5 let, musíme udržovat ty 
herní prvky, ty, které byly dány projektem, a musí být servisovány originálními součástkami, takže 
toto se týká prvků, které poničili vandalové a my je musíme udržet v tom standardu, který je tam dán. 
Je to dlouhodobý problém v Rochlici a ty projekty je třeba navrhovat s ohledem na prostředí, tyto 
herní prvky jsou velice kvalitní, ale Rochlice je sídliště s 10 tisíci obyvateli a v každé skupině lidí se 
najde určité procento těch problémových a tomu se ty projekty a hlavně ten mobiliář musí do 
budoucna více přizpůsobovat.  

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

Rada města přijala usnesení č. 315/2016. 
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K bodu č. 32 
Rekonstrukce městského mobiliáře - lavice před OC Plaza - výjimka ze směrnice 
RM 

Předkládá: Ing. Lucie Sládková, vedoucí odboru ekologie a veřejného prostoru 

Stručný obsah předkládaného materiálu: 

Předmětem tohoto materiálu je výběr dodavatele na realizaci akce „Rekonstrukce městského 
mobiliáře - lavice před OC Plaza“. Odbor ekologie a veřejného prostoru obdržel na základě 
poptávkového řízení tři nabídky, přičemž cena nejvýhodnější činí 217 291,80 Kč včetně DPH. 

Průběh projednávání bodu: 

Ing. Hrbková 
Jedná se o poslední etapu údržby toho prostoru před Plazou, je to ta nejkomplikovanější část. 

V loňském roce toto řešily Technické služby jako subdodavatel, letos jsme se rozhodli pro jiné řešení 
a standardně jsme to poptali. Vzhled zůstane stejný, na ty lavice se použije velice odolné modřínové 
dřevo a dodláždí se okolní plochy. V ceně je zahrnuto vyčistění a instalace. Na základě poptávky tady 
žádáme o výjimku na tu nejnižší nabídku. 

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

Rada města přijala usnesení č. 316/2016. 

K bodu č. 33 
Podpora bezpečnosti dopravy a cyklodopravy ve městě Liberci 

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

Stručný obsah předkládaného materiálu: 

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlásilo dne 11. 12. 2015 18. výzvu k předkládání 
žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu zaměřenou mimo jiné i na 
rekonstrukci, modernizaci a výstavbu komunikací pro pěší a cyklodopravu. Dále se materiál zabývá 
zásadními technickými podmínkami pro ucházení se o podporu z výše uvedeného programu 
a postupem realizace a kritérií výběru pro jednotlivé akce, které jsou dále schvalovány navrženým 
usnesením Rady města Liberce. Městský obvod Vratislavice nad Nisou připravil projektovou 
dokumentaci ke stavebnímu povolení na akci Smíšená stezka pro pěší a cyklisty Rušička – 
Broumovská, na kterou je možné rovněž požádat o předmětnou dotaci. 

Průběh projednávání bodu: 

Bc. Novotný, vedoucí odboru správy veřejného majetku 

Předmětný materiál navrhuje zařadit do vypsané výzvy z IROP cyklostezku spojující katastr 
Vratislavic a sídliště Broumovská. Tento požadavek vzešel ze strany městského obvodu Vratislavice, 
protože ta stávající cyklostezka končí na hranici městského obvodu a městský obvod nechal zpracovat 
dokumentaci ke stavebnímu povolení, kterou musíme upravit pro potřeby čerpání dotace. Rada MO 
Vratislavice tento záměr schválila.  

Ing. Čulík 
Tento záměr byl projednán na dubnovém jednání komise dopravy a mně překvapila informace, že 

to nebylo projednáno s policií a s odborem dopravy, zejména vzhledem k tomu, že ta cyklotrasa by 
měla ústit do ulice Krejčího a tam se dle územního plánu zvažuje varianta tramvajové tratě. Byla 
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zmiňována možnost, že by se ta trasa ukončila o kousek dříve a to napojení by se projednalo jako 
spoluúčast žadatele. 

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

Rada města přijala usnesení č. 317/2016. 

K bodu č. 34 
Úmysl SML uzavřít smlouvu o závazku veřejné služby s DPMLJ, a. s. 

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

Stručný obsah předkládaného materiálu: 

Tento materiál informuje radu města a zastupitelstvo města o záměru dopravce/vnitřního 
provozovatele DPMLJ, a. s. čerpat dotační prostředky z Integrovaného regionálního operačního 
programu (dále jen IROP). Z toho důvodu předkládá dopravce/vnitřní provozovatel DPMLJ, a. s. 
žádost o vyjádření objednatele, tzn. statutárního města Liberec o jednoznačném úmyslu uzavřít 
smlouvu o závazku veřejné služby (stávající Smlouva o závazku veřejné služby v přepravě cestujících 
pozbývá platnosti 31. 12. 2018). 

Průběh projednávání bodu: 

prof. Šedlbauer 
Formulaci toho závazku vidím poprvé a překvapuje mě tam pár věci, např. ta poslední věta: 

smlouva o veřejných službách, která by současně pokrývala návrh, budování a provozování veřejných 
služeb v přepravě cestujících, může povolit plné využívání subdodávek při provozování těchto služeb. 
Já úplně nerozumím, co to znamená a k čemu se tím vlastně zavazujeme. 

Bc. Novotný, vedoucí odboru správy veřejného majetku 

V předsálí je k dispozici pan Wejnar – ředitel DPMLJ, a pan kolega Audy, pokud by bylo třeba. 
Samotný tento úmysl vám předkládáme proto, aby dopravní podnik mohl čerpat dotace na telematiku. 
Jediné riziko tohoto úmyslu spočívá v tom, že příslušná dotace bude schválena, bude realizována, ale 
z nějakého důvodu se nepodaří na základě tohoto materiálu uzavřít smlouvu s dopravním podnikem od 
roku 2019, a dotace by se musela vrátit ve 100% výši. Je to zpracováno přesně dle požadavku 
Ministerstva pro místní rozvoj a usnesení bylo konzultováno i s městem Jablonec, který ho rovněž 
musí schválit. Diskutovali jsme o tom, zda vůbec toto přijmout, protože se jedná o velmi konkrétní 
závazek, který nemusí být doslovně naplněn, nicméně po shodě se statutárním městem Jablonec jsme 
doporučili toto znění usnesení.  

Bc. Luboš Wejnar, ředitel DPMLJ, a. s. 
Dobrý den, co se týká toho čerpání různých dotačních titulů, tak my jsme se zástupci Ministerstva 

pro místní rozvoj a Ministerstva dopravy jednali naposledy ve středu minulý týden, a ta problematika 
z hlediska MMR je taková, že pokud ta města, která provozují městskou hromadnou dopravu a ještě 
nemají uzavřené nové smlouvy, tak musí skutečně mít potvrzený ten jednoznačný úmysl uzavření toho 
smluvního vztahu nebo mít smlouvu o smlouvě budoucí. A my jsme i na základě toho požádali MMR 
o písemné stanovisko, jak v tomto případě postupovat, konzultovali jsme to i s našimi právními 
zástupci, a tak, jak je připraveno to usnesení, tak maximálně postihuje přesně ten požadavek 
ministerstva. V Jablonci se to bude schvalovat buď zítra, nejpozději za 14 dní, ještě dnes budu mluvit 
s panem tajemníkem, a minulý týden jsem byl na jednání valné hromady Dopravního sdružení obcí 
Jablonecka, kde také musí být tento úmysl schválen, a to usnesení bylo víceméně přijato, a protože je 
to sdružení obcí, tak to musí každý starosta ve své obci projednat samostatně, takže nejpozději do 
konce května znovu zasedne valná hromada DSOJ a potvrdí tento úmysl a toto usnesení. 
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prof. Šedlbauer 
Jenom upozorňuji na potenciální riziko, čím bude to usnesení konkrétnější, tak tím víc problémů 

může nastat, protože při samotném uzavření smlouvy se můžeme dohodnout na trochu jiných 
formulacích, trochu jiných podmínkách, byť se samozřejmě budeme držet té vyhlášky, a pak bychom 
vlastně byli v rozporu s tím, co jsme už předběžně schválili. Proto dávám návrh, abychom se spíše 
drželi toho, že vyjádříme jasnou vůli uzavřít tuto smlouvu podle příslušného ustanovení, ale abychom 
nespecifikovali obsah té smlouvy i takovým výčtem konkrétních bodů, které by ta smlouva měla 
obsahovat. Považuji to za nadbytečné a zbytečně rizikové pro všechny strany. 

Bc. Luboš Wejnar 
Pokud tam bude ta základní deklarace, že rada a následně zastupitelstvo deklaruje, že bude 

s dopravcem uzavřena navazující smlouva dle nové legislativy, tak by to mělo být dostačující. My 
jsme se od začátku striktně drželi toho doporučení, ale pokud tam budou tyto odlišnosti a zazní tam 
přímo, že to bude navazující smlouva podle nového nařízení, tak by to mělo být snad dostačující. 

Bc. Novotný 
V tom případě, když se podívám na návrh usnesení, tak by tam mohlo být: bere na vědomí 

a souhlasí, a za druhé ukončit tečkou, o závazku veřejné služby. Tu přílohu 3 tam vůbec nezmiňovat, 
protože ten úmysl tam je řečen, tak jak říkal kolega Šedlbauer, tak abychom se nezavazovali 
k nějakému konkrétnímu závazku, který by pak někdo mohl slovo od slova kontrolovat. 

prof. Šedlbauer 
A ten samotný dopis, co by měl odejít na Ministerstvo pro místní rozvoj, by mohl být klidně ve 

znění přílohy č. 3 kromě té druhé části, kde se uvádí jakýsi výčet bodů, které by ta smlouva měla 
obsahovat. 

Bc. Novotný  
Jestli mohu ještě doplnit, že ministerstvo přímo píše: popsané v čl. 4 nařízení 1370/2007. Takže 

ukončit to tímto prvním legislativním předpisem, tím nařízením Evropské unie. To znamená, že by se 
neuváděl potom zákon 194/2010, vyhláška 296/2010. 

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

Rada města přijala usnesení č. 318/2016. 

K bodu č. 35 
Zpráva o stavu a rozvoji parkovacího systému Liberec za rok 2015 

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

Stručný obsah předkládaného materiálu: 

Technické služby města Liberce, a.s. předkládají zprávu o stavu a rozvoji parkovacího systému 
v Liberci za období 2015. Aktuálně se tak v ZPS Liberec nachází 2157 parkovacích míst, tedy 
obdobný stav jako v roce 2014 (2144 parkovacích míst). V roce 2015 parkovací systém Liberec 
vykázal tržby z oblasti placeného stání 17 450 740 Kč a parkování v Krajské vědecké knihovně 
422 896 Kč. 

Průběh projednávání bodu: 

Bc. Novotný, vedoucí odboru správy veřejného majetku 
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Tento materiál zpracovaly Technické služby města Liberec za rok 2015 a je to každoroční 
statistický přehled tarifů a tržeb. 

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

Rada města přijala usnesení č. 319/2016. 

K bodu č. 36 
Schválení vyhrazeného stání pro invalidu 

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

Stručný obsah předkládaného materiálu: 

Předmětem tohoto materiálu je schválení vyhrazeného parkovacího místa pro držitele průkazu 
ZTP/P paní M. T. ve Vackově ul. Žádost splňuje podmínky interního předpisu města Liberce ve věci 
zřizovaných vyhrazených parkovacích míst pro osoby ZTP. 

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. 320/2016. 

K bodu č. 37 
Žádost o výjimku z interního předpisu pro zřizování služebností 

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

Stručný obsah předkládaného materiálu: 

Předmětem tohoto materiálu je projednání žádosti Společenství vlastníků Franklinova 575 o snížení 
ceny za zřízení služebnosti pro vodovodní přípojku. 

Průběh projednávání bodu: 

Bc. Novotný, vedoucí odboru správy veřejného majetku 
V obdobných případech rada města rozhodovala ve smyslu varianty A. 

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

Rada města přijala usnesení č. 321/2016. 
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K bodu č. 38 
Smlouva o možnosti provést stavbu na cizím pozemku – ul. Oblačná 

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

Stručný obsah předkládaného materiálu: 

Předmětem tohoto materiálu schválení smlouvy o možnosti provést stavbu na cizím pozemku pro 
opravu ulice Oblačné, pro kterou je připravena projektová dokumentace a v rámci inženýrské činnosti 
se bude žádat o stavební povolení. Z tohoto důvodu je třeba pro získání stavebního povolení uzavřít 
smlouvu s vlastníkem pozemků. 

Průběh projednávání bodu: 

Bc. Novotný, vedoucí odboru správy veřejného majetku 
Část stávajícího chodníku, kde se bude obnovovat povrch komunikace, se nachází na pozemku 

soukromého vlastníka. Předběžně jsem se dohodli s jednatelem vlastníka tak, že nám umožní stavbu 
provést bez následného majetkoprávního vypořádání, ta stavba tam bude stále na jejich pozemku. Po 
zhotovení stavby navrhneme záměr věcného břemene. Pozemek navazuje na opěrnou zeď, která je 
také ve vlastnictví stejného vlastníka, a tu si chtějí v rámci této stavby opravit sami. Bude to formou 
sdružené spolupráce, komunikace se za cca 14 dní uzavře, práce zahájí SVS, pak SčVK opraví 
kanalizaci, poté plynaři a nakonec zhotovitel povrchu komunikace. 

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

Rada města přijala usnesení č. 322/2016. 

K bodu č. 39 
Smlouva o možnosti provést stavbu na cizím pozemku – ul. Zhořelecká, 
ul. Krajinská 

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

Stručný obsah předkládaného materiálu: 

Předmětem tohoto materiálu je schválení smlouvy o možnosti provést stavbu na cizím pozemku 
pro zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci – přechod pro chodce Zhořelecká – dopravní hřiště 
a zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci – přechod pro chodce Zhořelecká - Krajinská, pro kterou je 
připravena projektová dokumentace a v rámci inženýrské činnosti se bude žádat o stavební povolení. 
Z tohoto důvodu je třeba pro získání stavebního povolení uzavřít smlouvu s vlastníkem pozemků. 

Průběh projednávání bodu: 

Bc. Novotný, vedoucí odboru správy veřejného majetku 

Obdobná situace, stejně tak se po zhotovení stavby navrhne majetkoprávní operace a ty ostrůvky 
a chodníky, co tam vzniknou, přejdou do vlastnictví města. Je zde jedna komplikace, a to převod 
předmětné komunikace do vlastnictví Libereckého kraje, který má proběhnout v příštím roce, takže je 
možné, že uzavřeme smlouvu ještě se třetím účastníkem. Podle nového zákona veškeré bezpečné 
přechody jsou financovány z rozpočtu obcí. 

Ing. Čulík 
Mám zde poznámku- střet zájmů. 
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Ing. Fadrhonc, tajemník MML 
Já jsem se chtěl zeptat, ta křižovatka je v současné době poměrně komplikovaná, a tato úprava to 

neřeší, tak jestli je to projednáno i s odborem dopravy 

Bc. Novotný 
Původní řešení navrhovalo, že tento projekt vznikne blíže k centru. Bohužel policie i odbor 

dopravy vznesli oprávněně připomínku, že tamtudy nikdo chodit nebude. Takže tímto bude 
zlegalizován přechod, který tam de facto už je. 

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

Rada města přijala usnesení č. 323/2016. 

K bodu č. 40 
Dodatek č. 1 ke smlouvě na parkovací místa v parkovacím domě KVKL 

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

Stručný obsah předkládaného materiálu: 

Z důvodu změny metodiky účtování v pomocném analytickém přehledu Krajská vědecká knihovna 
v Liberci žádá o akceptaci změny čl. III odst. 2 smlouvy o nájmu parkovacího místa, která byla 
uzavřena mezi statutárním městem Liberec a Krajskou vědeckou knihovnou v Liberci z důvodu 
zajištění parkování 12 služebních vozidel. Konkrétně se jedná o změnu ve fakturaci, kdy z původně 
stanovené čtvrtletní platby bude probíhat fakturace měsíčně. 

Průběh projednávání bodu: 

Bc. Novotný, vedoucí odboru správy veřejného majetku 
Tento materiál vznikl na základě žádosti Krajské vědecké knihovny, která chce upravit podmínky 

fakturace na měsíční plnění, jedná se o parkování služebních vozidel magistrátu. 

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

Rada města přijala usnesení č. 324/2016. 

K bodu č. 41 
Dodatek č. 1 k plánovací smlouvě č. 8/12/0124 – Hybešova ul. 

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

Stručný obsah předkládaného materiálu: 

Radě města je předkládán materiál, jehož obsahem je žádost o prodloužení termínu realizace 
plánovací smlouvy č. 8/12/0124 z 31. 12. 2015 na 31. 12. 2017, pana T. F., který je stavebníkem 
a investorem dopravního napojení pozemku pro výstavbu rodinného domu na p. p. č. 899/2 v k. ú. 
Doubí u Liberce. 



  29 
 

Průběh projednávání bodu: 

Bc. Novotný, vedoucí odboru správy veřejného majetku 
Tento dodatek je uzavírán na základě žádosti žadatele, kterému se nepodaří stihnout dokončit 

stavbu v termínu a navrhuje proto prodloužení do konce roku 2017. Objekt má stále rozestavěný, 
jedná se o část komunikace Hybešova, která je dopravně málo zatížená, protože se jedná o slepou 
ulici. 

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

Rada města přijala usnesení č. 325/2016. 

K bodu č. 42 
Plánovací smlouva - Rezidenční výstavba – Františkov 

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

Stručný obsah předkládaného materiálu: 

Žadatel GPL property, a. s., se sídlem Klimentská 1216/46, 110 02  Praha 1 má zájem být 
stavebníkem a investorem stavby „Rezidenční výstavba Liberec – Františkov – Švermova/Tovární“ 
podle projektové dokumentace pro stavební řízení zpracované projekční firmou Chapman Taylor, 
s. r. o., Jílská 353/4, 110 00 Praha 1, v listopadu 2014. 

Průběh projednávání bodu: 

Bc. Novotný, vedoucí odboru správy veřejného majetku 
Tento materiál je úzce provázaný i s následujícím materiálem. Jedná se o rezidenční výstavbu 

v místě bývalé Textilany, později Interlany, při komunikaci Švermova. Vzniknou tam nové bytové 
domy, komunikace a mostní objekt. Tato plánovací smlouva řeší to, že investor provede stavbu 
a následně ji městu bezplatně předá. Jedním z požadavků odboru dopravy bylo, že investor se bude 
finančně podílet na přestavbě stávající světelné signalizace na křižovatce Švermova – Jungmannova, 
toho se týká ten následující materiál. Investor se tedy zavázal, že městu přispěje alikvotní částí 
nákladů spojených s přestavbou této křižovatky a to ve výši 2,2 milionů korun. Tento finanční závazek 
jsme nemohli dát do plánovací smlouvy a řešili jsme to proto samostatným materiálem, neboť 
schválení finančního příspěvku je v pravomoci Rady města Liberce. 

Ing. Hrbková 
Už jednou jsme tu tento materiál měli s tím, že jde o poměrně velké dopravní zatížení ulice 

Švermovy, která má problémy hlavně na tom dopravním uzlu s Jungmannovou ulicí. Takže to byla 
jedna z podmínek. Aby vůbec bylo možné výstavbu v dané lokalitě umístit, je nutné zvýšit kapacitu 
této křižovatky, aby se ulehčilo Švermově ulici a snesla další dopravu, kterou bude generovat ta nová 
výstavba. Obdobná podmínka byla na Františkově ještě o kus dál u školy, kde měla také probíhat 
výstavba, tam předpokládáme, že bude podobná dohoda. 

Bc. Novotný 
Město obdrželo částku ve výši 260 tisíc korun na zpracování té projektové dokumentace křižovatky 

Švermova – Jungmannova. 

Ing. Hrbková 
Jedná se tedy o stále stejný postup, jaký se uplatňuje i u jiných žadatelů. 

 



  30 
 

Ing. Čulík 
Jedna taková technická otázka. Ty výjezdy z této lokality, to bude klasická křižovatka nebo výjezd 

z místa, ležícího mimo pozemní komunikace? Klasická křižovatka, děkuji. 

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

Rada města přijala usnesení č. 326/2016. 

K bodu č. 43 
Smlouva o spolupráci - Rezidenční výstavba – Františkov 

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

Stručný obsah předkládaného materiálu: 

GPL Property, a. s., Praha z důvodu budoucí výstavby „Rezidenční výstavba Liberec – Františkov 
– Švermova/Tovární“ podle projektové dokumentace pro stavební řízení zpracované projekční firmou 
Chapman Taylor, s. r. o., Jílská 353/4, 110 00  Praha 1, v listopadu 2014, musí vybudovat „Úpravu 
křižovatky komunikací Švermova a Žitavská, která povede ke zvýšení dopravní kapacity této 
křižovatky”. GPL Property, a. s. Praha se touto smlouvou o spolupráci zavazuje, že poskytne 
statutárnímu městu Liberec částečný příspěvek na celkové náklady na stavby ve výši 2 217 381 Kč 
včetně DPH, statutární město Liberec se touto smlouvou o spolupráci zavazuje, že zajistí zpracování 
úplné projektové dokumentace stavby, vydání pravomocného stavebního povolení či ohlášení 
udržovacích prací na kompletní stavbu. 

Průběh projednávání bodu: 

Bc. Novotný, vedoucí odboru správy veřejného majetku 
Tady jenom pro doplnění, ten finanční příspěvek jsme navázali na předání staveniště našemu 

zhotoviteli. 

Ing. Čulík 
Vím, že se opakuji, ale na obrázku na straně 4 tohoto materiálu je opět obalová křivka pouze části 

křižovatky a bude se muset řešit software světelné křižovatky i za silnicí I/35. 

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

Rada města přijala usnesení č. 327/2016. 

K bodu č. 44 
Záměr převodu čerpacích stanic odpadních vod v ul. Vyhlídková 

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

Stručný obsah předkládaného materiálu: 
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Předmětem tohoto materiálu, který je radě města předkládán, je schválení záměru převodu 2 kusů 
pobočných čerpadel včetně trubního vedení do majetku vlastníků kanalizačních přípojek a záměr 
převodu 1 kusu centrálního čerpadla, čerpadla získalo statutární město Liberec darem od společnosti 
Zahradní město Liberec, a. s., do majetku Severočeské vodárenské společnosti a. s., včetně schválení 
nacenění dodatečných prací na technických úpravách předmětné stoky včetně čerpací stanice 
společností Severočeské vodovody a kanalizace a.s., a podání žádosti statutárního města Liberec 
společnosti Severočeská vodárenská společnost a. s. ve věci převzetí majetku (centrálního čerpadla). 

Průběh projednávání bodu:  

Bc. Novotný, vedoucí odboru správy veřejného majetku 
Když vznikala lokalita Zahradní město, kterou financovalo SML, tak byla na území ohraničeném 

komunikací Dobrodružná – Vyhlídková vybudována infrastruktura – komunikace a vodovodní 
a kanalizační řad. Už když se vydávalo stavební povolení, vyjádřily se SčVK i SVS, že kanalizační 
stoky v této lokalitě nejsou gravitační, nemají odvod do stávající kanalizační sítě a budou řešeny 
pomocí čerpadel, ale SVS ani SčVK si je nepřevezme do majetku, ani je nebude provozovat. Posléze 
společnost Zahradní město převedla tuto lokalitu na SAJ a v roce 2008 předmětné vodohospodářské 
stavby včetně komunikací přešly do majetku města. To znamená, že město je nyní vlastníkem 
předmětného vodovodního a kanalizačního řadu, a nastal problém s předáním té kanalizace, protože 
město nemá povolení k nakládání s odpadními vodami a nemůže provozovat splaškové kanalizace. 
Jednali jsme tedy se společností SčVK a SVS a dohodli jsme se, že hlavní tlakový řad, který je veden 
v komunikaci Dobrodružná, což je hlavní stoková síť, by si SVS a SčVK vzali do svého užívání. 
Město předtím musí upravit stávající vstupní šachtu k čerpadlu v Dobrodružné ulici, doplnit tam 
žebříky a zajistit bezdrátový přenos dat o stavu čerpadla. Náklady na tyto úpravy budou činit cca 
200 tisíc korun. Poboční čerpadla v ulici Vyhlídková a Dobrodružná mají charakter kanalizační 
přípojky a jímají vodu přes soukromé pozemky do komunikace Dobrodružná jako sdružená 
kanalizační přípojka. Tato poboční čerpadla doporučujeme předat vlastníkům těchto přípojek, kteří 
jsou na ně napojeni, formou bezúplatného převodu. Bylo od města korektní před tímto převodem 
čerpadla zkontrolovat a opravit. 

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

Rada města přijala usnesení č. 328/2016. 

K bodu č. 45 
Zásobení vodou lokality U Slunečních lázní 

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

Stručný obsah předkládaného materiálu: 

Odbor správy veřejného majetku nechal na základě žádosti Ing. Romana Havlíka, předsedy 
sdružení Spolku Sluneční lázně, bytem U Slunečních lázní 1058, 460 14  Liberec 14 zpracovat studii 
o zásobování vodou lokality U Slunečních lázní z důvodu hrozícího výpadku dodávky pitné vody. 
Předmětem materiálu je návrh postupu statutárního města Liberec k řešení dané problematiky. 

Průběh projednávání bodu: 

Bc. Novotný, vedoucí odboru správy veřejného majetku 
Tento materiál popisuje zásobování vodou městskou část Ruprechtice v lokalitě U Slunečních 

lázní. V průběhu výstavby této lokality tam vznikl vodovodní řad, který nemá dostatečné tlakové 
pásmo, a proto je zásobován pomocí stávající přečerpávací stanice, která je vedena v místě zastávky 
MHD U Trianglu. Čerpadlo je na soukromém pozemku a původně mělo zásobovat vodou pouze část 
této lokality. Nyní ale zásobuje lokalitu celou a původně vybudovaný vodovod z plastu trpí množstvím 
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průsaků. Předseda sdružení Spolek Sluneční lázně podal žádost o převod vodovodu na společnost 
SVS. Společnost SVS se vyjádřila, že stávající vodohospodářská stavba je nezpůsobilá provozu, 
protože jsou tam průsaky, kapacita je nedostatečná a čerpadlo je umístěno na soukromém pozemku 
a tento majetkoprávní vztah není vyřešen. Navrhla proto majiteli, aby tento vodovodní řad předal do 
nájmu městu. Pokud by město tento vodovod převzalo do nájmu, stalo by se provozovatelem, muselo 
by rozúčtovávat dodávky vody jednotlivým odběratelům vyrovnávat na vlastní náklady ztráty 
způsobené průsaky. Proto jsme zmapovali celou lokalitu a přicházíme s návrhem, jak zásobování celé 
lokality vodou vyřešit. Překládáme dvě varianty řešení. 1. varianta spočívá ve vybudování nového 
přivaděče z Jizerského vodojemu v Harcově, který by zásoboval jak Ruprechtice, tak i Krásnou 
Studánku. Toto řešení by ale bylo finančně velmi náročné, takže tato varianta byla rozdělena na další 
etapy s tím, že by se využila stávající přečerpávací stanice, vybudoval by se nový vodojem a z tohoto 
vodojemu by se vedlo nové potrubí ke komunikaci U Slunečních lázní, což by vyřešilo pouze 
zásobování Ruprechtic. V současné době společnost SčVK přispívá svým akcionářům na úhradu části 
nákladů spojených s vybudováním nových staveb, na rozúčtování nákladů na zásobování stávajících 
objektů, které jsou k vodovodu připojeny, legislativa neumožňuje jednotlivým vlastníkům žádat 
o zálohu na vybudování nového vodovodního řadu. Odbor strategického rozvoje a dotací vytipoval 
možné finanční zdroje z dotací. Proto navrhujeme celou tuto problematiku vč. studie zapojit do 
projektového řízení města s cílem sehnat dotaci na vybudování jak vodojemu, tak páteřního 
vodovodního řadu pro celou tuto lokalitu. 

Ing. Fadrhonc, tajemník MML  
Je to tak, že v tuto chvíli je tedy vlastníkem ten pan Domecký a pan Havlík zastupuje tu skupinu 

lidí, kteří tam bydlí. 

Bc. Novotný 
Ano, navíc jsme zjistili, že na pana Domeckého je uvalena exekuce a že nesmí nakládat se svým 

majetkem. 

Ing. Fadrhonc 
Takže v tuto chvíli město nemám žádný smluvní vztah s nikým, je to tak. My se tedy snažíme 

pouze těm lidem pomoci, ale nemáme tam žádnou povinnost. 

prof. Šedlbauer 
Pokud tam dojde k havárii vodovodu, musí to řešit majitel, což může být v tuto chvíli obtížné. 

Takže ti lidé, kteří tam žijí, by měli mít zájem spolupracovat a nějakým způsobem se i podílet na 
vyřešení této situace. 

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

Rada města přijala usnesení č. 329/2016. 

K bodu č. 46 / staženo 
Žádost o darování poklopů uličních dešťových vpustí 

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

Stručný obsah předkládaného materiálu: 

Předmětem tohoto materiálu je žádost pana Hasila o darování poklopů uličních dešťových vpustí, 
které jsou osazeny v centru města na náměstí Dr. E. Beneše v Liberci, pro využití v rámci projektu 
Civilizace tj. umístění do "kanálové galerie" v Papírové uličce. 

Průběh projednávání bodu: 
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K tomuto bodu nebyla diskuse. 

Tento bod byl z jednání schůze rady města stažen. 

K bodu č. 47 
Stanovení výjimky z obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec 
č. 3/2009 O veřejném pořádku, ve znění vyhlášky č. 4/2013 na akci "Liberecký 
jarmark" 

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

Stručný obsah předkládaného materiálu: 

Dne 11. 6. 2016 se v Liberci, na náměstí Dr. E. Beneše a části ulice 5. května koná "Liberecký 
jarmark" s bohatým doprovodným programem a středověkou tržnicí. Předpokládaný konec akce je i 
s úklidem podia a prostoru do 24:00 hod. Statutární město Liberec je spolukoordinátorem uvedené 
akce. 

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. 330/2016. 

K bodu č. 47a 
Uzavření Smlouvy o poskytování reklamních mediálních služeb se společností 
HyperCube, a. s. 

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

Stručný obsah předkládaného materiálu: 

Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu má zájem spolupracovat se společností HyperCube, a. s. 
na propagaci libereckých atraktivit. Z toho důvodu předkládá smlouvu o poskytování reklamních 
mediálních služeb. 

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. 331/2016. 
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K bodu č. 47b 
Přijetí dotace z fondu malých projektů v Euroregionu Nisa v programu 
Spolupráce na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou 
a Svobodným státem Sasko na projekt "Rytíř Roland - symbol, který spojuje 
partnerská města Liberec a Žitavu" 

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

Stručný obsah předkládaného materiálu: 

Statutární město Liberec požádalo o finanční podporu na projekt "Rytíř Roland - symbol, který 
spojuje partnerská města Liberec a Žitavu" z fondu malých projektů v Euroregionu Nisa v programu 
Spolupráce na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko. 

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. 332/2016. 

K bodu č. 47c 
Přijetí dotace z fondu malých projektů v Euroregionu Nisa v programu 
Spolupráce na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou 
a Svobodným státem Sasko na projekt "Liberec/Žitava - zapomenuté památky" 

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

Stručný obsah předkládaného materiálu: 

Statutární město Liberec požádalo o finanční podporu na projekt „Liberec/Žitava – zapomenuté 
památky“ z fondu malých projektů v Euroregionu Nisa v programu Spolupráce na podporu 
přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko. 

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. 333/2016. 

K bodu č. 48 
Poskytnutí dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy o jejím poskytnutí na 
realizaci Veletrhu dětské knihy v Liberci v roce 2016 

Předkládá: Ing. David Pastva, vedoucí odboru cestovního ruchu, kultury a sportu 
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Stručný obsah předkládaného materiálu: 

Dne 11. dubna 2016 požádala písemně Dagmar Helšusová, předsedkyně sdružení Veletrhu dětské 
knihy v Liberci, o dotaci SML ve výši 200 000 Kč na realizaci 10. jubilejního ročníku veletrhu 
s názvem „Dobrá ilustrace - kouzelná vrátka ke knize“. Veletrh se bude konat opět v plném rozsahu ve 
dnech 2. - 4. června 2016 v prostorách libereckého Kolosea s využitím venkovních prostor. Odbor 
cestovního ruchu, kultury a sportu předkládá návrh smlouvy o poskytnutí dotace SML radě města 
k odsouhlasení a zastupitelstvu 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. 334/2016. 

K bodu č. 48a 
Delegace zástupce obce na valnou hromadu spol. Dopravní podnik měst Liberce 
a Jablonce n. N., a. s.  

Předkládá: Petr Neuhäuser, vedoucí odboru kancelář primátora 

Stručný obsah předkládaného materiálu: 

Společnost Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce n. N., a. s., ve které je město společníkem, 
zaslala pozvánku na konání řádné valné hromady společnosti, která se koná dne 18. 5. 2016 od 
15:00 hodin v sídle společnosti. Je navrženo delegovat na tuto valnou hromadu pana Tomáše Kyselu. 

Průběh projednávání bodu: 

K tomuto bodu nebyla diskuse. 

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

Rada města přijala usnesení č. 335/2016. 

K bodu č. 48b 
Uzavření Dohody o narovnání mezi statutárním městem Liberec a společností 
HOLD Production, s. r. o. 

Předkládá: Petr Neuhäuser, vedoucí odboru kancelář primátora 

Stručný obsah předkládaného materiálu: 

Předmětem této dohody je úplné narovnání práv, povinností a nároků mezi smluvními stranami 
ohledně vypořádání smlouvy o dílo uzavřené mezi SML a společností HOLD Production, s. r. o. dne 
12. března 2014. 

Průběh projednávání bodu: 
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T. Batthyány 
Vzali jsme v potaz výsledek z kontrolního výboru, který nám toto řešení doporučuje. 

Bc. Kocumová  
Je to předloženo na stůl, takže jsem využila teď asi dvou minut, abych si to přečetla, ale já s tímto 

nesouhlasím, protože mně tam přijde trochu zvláštní, když si přečtu závěry té kontrolní skupiny, kde 
se dočteme, že to podepsala primátorka na základě porady vedení, aniž by to podepsat mohla, protože 
tam není rozhodovací pravomoc a že nebyl dodržen zákon o veřejných zakázkách atd., atd. Ale potom 
vlastně přijímáme, že zaplatíme peníze. Tak já pro toto hlasovat nebudu, anebo pokud ty peníze 
zaplatíme, tak dobře, ale pak je vymáhejme po těch, kteří tuto škodu způsobili.  

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

Rada města přijala usnesení č. 336/2016. 

K bodu č. 49 
Zpráva o vztazích mezi statutárním městem Liberec a Libereckou IS, a. s. za rok 
2015 

Předkládá: Tibor Batthyány, primátor města 

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. 337/2016. 

K bodu č. 50 
Žádost o dotaci rámci programu „Dotace pro jednotky SDH obcí pro rok 2017“ 
od MV - generální ředitelství HZS ČR 

Předkládá: Ing. Jindřich Fadrhonc, tajemník MML 

Stručný obsah předkládaného materiálu: 

Obec má podle zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, v samostatné působnosti za povinnost 
udržovat akceschopnost jednotek sboru dobrovolných hasičů obce. Dotace je určena na pořízení nové 
cisternové automobilové stříkačky pro JSDH Vesec. Získáním dotace z programu „Dotace pro 
jednotky SDH obcí pro rok 2017“ lze snížit nároky na městský rozpočet až o 2,5 milionu korun. 

Průběh projednávání bodu: 

K tomuto bodu nebyla diskuse. 

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat. 
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Rada města přijala usnesení č. 338/2016. 

K bodu č. 51 
Plnění usnesení rady města za měsíc březen roku 2016 

Předkládá: Ing. Jindřich Fadrhonc, tajemník MML 

Stručný obsah předkládaného materiálu: 

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

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. 339/2016. 

K bodu č. 52 
Hodnocení 3. ZM konaného dne 31. 3. 2016 

Předkládá: Tibor Batthyány, primátor města 

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. 340/2016. 

K bodu č. 53 
Organizační zajištění 4. ZM – 28. 4. 2016 

Předkládá: Tibor Batthyány, primátor města 

Průběh projednávání bodu: 

K tomuto bodu nebyla diskuse. 
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Hlasování o upraveném návrhu usnesení – pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat. 

Rada města přijala usnesení č. 341/2016. 
 

 

 

Pan primátor ukončil schůzi rady města v 12:52 hodin. 

Přílohy: 

- Program 8. schůze RM 
- Výpis přijatých usnesení 

V Liberci 25. dubna 2016 

Zapisovatelka: 

Iva Pourová v. r. 

Za ověřovatele: 

PhDr. Ivan Langr v. r.  

Tomáš Kysela v. r. 

 
 
 
 
 
 
 

Tibor Batthyány v.  r.  Tomáš Kysela v.  r.  

primátor města náměstek primátora 
 


