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Z Á P I S  

Z 9. SCHŮZE 

RADY MĚSTA LIBEREC, 

KONANÉ DNE 3. 5. 2016 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 210 

 

 

Ověřovatelé: Ing. Karolína Hrbková 

 Mgr. Jan Korytář  

K bodu č. 1 
Zahájení 

Pan primátor zahájil 9. řádnou schůzi rady města a konstatoval, že je přítomno 8 členů rady města 
a rada je usnášeníschopná. Ze schůze rady města se omluvil PhDr. Ivan Langr. Jako zapisovatelku 
schůze navrhl pan primátor Ivu Pourovou, vedoucí organizačního oddělení, a jako ověřovatele zápisu 
Ing. Karolínu Hrbkovou a Mgr. Jana Korytáře. 

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

Pan primátor uvedl, že dodatečně navrhuje zařadit do programu 9. schůze rady města bod 3a a na 
stůl je předložen bod 30a a v materiálu k bodu č. 2 došlo dodatečně k úpravě. 

Bc. Schejbal, vedoucí odboru majetkové správy navrhuje stáhnout bod č. 4 - Výpůjčka nemovitého 
majetku pro Liberecký kraj - DC Sluníčko. 

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

K bodu č. 2 
"Dodávka 2 osobních automobilů pro městskou policii" - zadávání veřejných 

zakázek statutárním městem Liberec formou zjednodušeného podlimitního řízení 

Předkládá: Tibor Batthyány, primátor města 

Stručný obsah předkládaného materiálu: 

Předmětem tohoto materiálu je schválení zadávací dokumentace a vyhlášení zadávacího řízení na 
dodávku dvou osobních automobilů pro potřeby Městské policie Liberec, a to dle níže uvedené 
specifikace (technických parametrů a minimální výbavy). 
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Průběh projednávání bodu: 

T. Batthyány 
V tomto bodě došlo k úpravě, nejedná se již o zakázku malého rozsahu, ale o podlimitní řízení. 

Ing. Čulík 
Dobré dopoledne, já když jsem četl ten materiál, nevím teď, jestli v tom novém se něco změnilo, 

ale nezaregistroval jsem tam majáčky a případně polep. 

Mgr. Krajčík, ředitel Městské policie Liberec 
Ano, toto se dělá zvlášť. Protože ta výstražná zařízení kupujeme z Valašského Meziříčí, což je 

oficiální dodavatel pro policii a ta zařízení jsou homologovaná. A polepy kupujeme také od jiného 
dodavatele, aby byly stále stejné. Takže automobil je základní v bílé barvě a my to potom necháme 
dodatečně namontovat a dolepit. 

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

Rada města přijala usnesení č. 342/2016. 

K bodu č. 3 
Majetkoprávní operace – MO Lbc Vratislavice n/N 

Předkládá: Lukáš Pohanka, starosta MO Vratislavice n/N 

Stručný obsah předkládaného materiálu: 

Souhlas s výkupem budovy č. p. 342 na p. p. č. 1345/1 a budovy bez č. p./č. e. na p. p. č. 1345/5 
včetně p. p. č. 1345/1 o výměře 246 m2, 1345/3 o výměře 41m2, 1345/4 o výměře 148 m2, 1345/5 
o výměře 251 m2, 1345/6 o výměře 229 m2 a 1348/4 o výměře 324 m2 (nově vzniklé p. p. č. 1345/3, 
1345/5 a 1345/6 byly odděleny z původních parcel dle GP č. 3661-40/2016 ze dne 23. 3. 2016), při ul. 
Nad Školou, v k. ú. Vratislavice nad Nisou, z vlastnictví Římskokatolické farnosti Vratislavice nad 
Nisou, Tanvaldská 51, 463 11 Liberec XXX, IČ 46746251, do vlastnictví statutárního města Liberec, 
IČ 00262978, za kupní cenu 4 500 000 Kč. 

Průběh projednávání bodu: 

K tomuto bodu nebyla diskuze. 

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

Rada města přijala usnesení č. 343/2016. 

K bodu č. 3a 
Informace o naplňování příjmů a výdajů rozpočtu včetně aktuální zadluženosti 
a činnosti odboru ekonomiky - leden až březen 2016 
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Předkládá: Ing. Zbyněk Karban, vedoucí odboru ekonomiky 

Stručný obsah předkládaného materiálu: 

Hlášení za období leden až březen 2016 z výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu. Jedná se 
o předběžná čísla k datu 31. 3. 2016 v členění příjmů a výdajů a jejich porovnání na schválený 
rozpočet k danému období. Plánované měsíční příjmy a výdaje na rok 2016 vycházejí ze skutečného 
průběhu v minulém srovnatelném období. Dalším sledovaným parametrem je aktuální stav 
zadluženosti a to včetně zůstatku finančních prostředků v amortizačním fondu. V závěrečné části jsou 
uvedeny hlavní činnosti OE ve sledovaném období. 

Průběh projednávání bodu: 

K tomuto bodu nebyla diskuze. 

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

Rada města přijala usnesení č. 344/2016. 

K bodu č. 4 / staženo 
Výpůjčka nemovitého majetku pro Liberecký kraj - DC Sluníčko 

Předkládá: Bc. Jaroslav Schejbal, vedoucí odboru majetkové správy 

Stručný obsah předkládaného materiálu: 

Předkládaný materiál řeší výpůjčku nemovitého majetku na Liberecký kraj (LK) v souvislosti 
s převodem příspěvkové organizace Dětské centrum Sluníčko. LK zřídí nový právní subjekt Dětské 
centrum Liberec, p. o., který převezme na základě uzavřené Smlouvy o vzájemném převodu činností, 
majetku a některých souvisejících práv, povinností a závazků mezi LK a SML, veškerou činnost 
současného DC Sluníčko. Nemovitý majetek, který v současné době DC Sluníčko užívá, bude ve 
výpůjčce LK od 1. 9. 2016 do doby zápisu těchto nemovitostí na LK v katastru. 

Tento bod byl z programu schůze rady města stažen. 

K bodu č. 5 
Ukončení smlouvy o výpůjčce pro Dům dětí a mládeže Větrník 

Předkládá: Bc. Jaroslav Schejbal, vedoucí odboru majetkové správy 

Stručný obsah předkládaného materiálu: 

Předkládaný materiál řeší ukončení smlouvy o výpůjčce a obstarání údržby č. j.3500/97/3 mezi 
Domem dětí a mládeže Větrník, přísp. organizací Libereckého kraje (LK) a SML v souvislosti 
s převodem příspěvkové organizace DDM Větrník na město na základě uzavřené smlouvy 
o vzájemném převodu činností, majetku a některých souvisejících práv, povinností a závazků mezi 
LK a SML. Ukončení této smlouvy je dohodou ke dni 31. 8. 2016. 

Průběh projednávání bodu: 
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K tomuto bodu nebyla diskuze. 

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

Rada města přijala usnesení č. 345/2016. 

K bodu č. 6 
Majetkoprávní operace - umístění reklamních zařízení 

Předkládá: Bc. Jaroslav Schejbal, vedoucí odboru majetkové správy 

Stručný obsah předkládaného materiálu: 

1. umístění 1 ks reklamního zařízení o velikosti 1,85 x 4,70 m na budově v ul. Dvorská 169, 
Liberec 5, která stojí na pozemku p. č. 3595/1, k. ú. Liberec pro Radio Contact Liberec spol. s r. o., 
IČ: 14866285, se sídlem Na Okruhu 872/10, 460 01, Liberec 1, za cenu 8 000 Kč bez DPH ročně. 

2. neschválení umístění 1 ks reklamního zařízení o velikosti 1,85 x 3,80 m na budově v ul. Dvorská 
169, Liberec 5, která stojí na pozemku p. č. 3595/1, k. ú. Liberec pro Radio Contact Liberec spol. 
s r. o., IČ: 14866285, se sídlem Na Okruhu 872/10, 460 01, Liberec 1, za cenu 8 000 Kč bez DPH 
ročně. 

Průběh projednávání bodu: 

Ing. Čulík 
Z toho materiálu jsem pochopil, že to jsou dvě plochy, jedna na zadní straně ve směru od Jablonce, 

jedna přes okna. Mně se tento návrh nelíbí, minimálně přes ty okna bych s tím nesouhlasil. 

T. Batthyány 
Ano, ten bod 2 se navrhuje neschválit. 

prof. Šedlbauer 
Já navrhuji, abychom neschválili ani jedno, protože tam zůstává vlastně jenom ta jedna stěna a je to 

takové to vizuální zaplevelování prostoru na rohu poměrně frekventované silnice. Asi bychom k tomu 
úplně neměli přispívat, jako město. 

T. Batthyány 
Támhle vidíte fotografii. A až dojde k opravě fasády toho domu, už tam ten banner nebude. 

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 6, proti – 0, zdržel se – 2, návrh byl přijat. 

Rada města přijala usnesení č. 346/2016. 
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K bodu č. 7 
Majetkoprávní operace – Služebnosti 

Předkládá: Bc. Jaroslav Schejbal, vedoucí odboru majetkové správy 

Stručný obsah předkládaného materiálu: 

1. zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo uložení optické 
metropolitní sítě, vstup a vjezd pro provozování a udržování na pozemcích 634/1, 2491, 2492, 5755, 
6009, k. ú. Liberec, pro: LIBERECKÁ IS, a. s, Mrštíkova 3, 464 71 Liberec III, IČ: 25450131. 
Předpokládaná cena za zřízení služebnosti činí 1 000 Kč (dle výjimky z Interního předpisu čl. 4, 
odst. 5), ke které bude připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši. Konečná cena za 
zřízení služebnosti inženýrské sítě bude stanovena na základě faktického umístění inženýrské sítě 
a bude vypočítána dle platného interního předpisu. Služebnost bude zřízena na dobu životnosti 
inženýrské sítě, tj. na dobu, po kterou je inženýrská síť schopna plnit svoji funkci jako celek, 

2. zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo uložení optické 
metropolitní sítě, vstup a vjezd pro provozování a udržování na pozemcích 1139, 5784, 5785, 5797, 
k. ú. Liberec, pro: LIBERECKÁ IS, a. s, Mrštíkova 3,464 71 Liberec III, IČ: 25450131. 
Předpokládaná cena za zřízení služebnosti činí 1 000 Kč (dle výjimky z Interního předpisu čl. 4, odst. 
5), 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 kabelového vedení NN), vstup a vjezd pro provoz a údržbu na pozemku p. č. 660, k. ú. 
Staré Pavlovice, pro ČEZ Distribuce, a. s., Děčín 4, Teplická 874/8, IČ: 24729035. Předpokládaná 
cena za zřízení služebnosti činí 15 000 Kč, ke které bude připočítána daň z přidané hodnoty v platné 
zákonné výši. Konečná cena za zřízení služebnosti inženýrské sítě bude stanovena na základě 
faktického umístění inženýrské sítě a bude vypočítána dle platného interního předpisu. Služebnost 
bude zřízena na dobu životnosti inženýrské sítě, tj. na dobu, po kterou je inženýrská síť schopna plnit 
svoji funkci jako celek, 

4. zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo uložení vodovodní 
přípojky, včetně příslušenství, vstup a vjezd pro provozování a udržování na pozemku p. č.1336/1, 
k. ú. Starý Harcov, ve prospěch vlastníka pozemků p. č. 1308/1 a 1309, k. ú. Starý Harcov, kterými 
jsou v současné době: Ing. P. K. a Mgr. P. K. 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, 

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. 1160, k. ú. 
Vesec u Liberce, ve prospěch vlastníka pozemků p. č. 1162 a 1163/1, k. ú. Vesec u Liberce, kterými 
jsou v současné době: V. O. a H. O. Předpokládaná cena za zřízení služebnosti činí 2 000 Kč, ke které 
bude připočítá-na daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši. Konečná cena za zřízení služebnosti 
inženýrské sítě bude stanovena na základě faktického umístění inženýrské sítě a bude vypočítána dle 
platného interního předpisu. Služebnost bude zřízena na dobu životnosti inženýrské sítě, tj. na dobu, 
po kterou je inženýrská síť schopna plnit svoji funkci jako celek. 

Průběh projednávání bodu: 

K tomuto bodu nebyla diskuze. 

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

Rada města přijala usnesení č. 347/2016. 
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K bodu č. 8 
Majetkoprávní operace - Změna usnesení služebnosti 

Předkládá: Bc. Jaroslav Schejbal, vedoucí odboru majetkové správy 

Stručný obsah předkládaného materiálu: 

1. a) zrušení usnesení č. 594/2015/1 ze dne 3. 5. 2015 

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. 1016/1, k. ú. Liberec, pro 
ČEZ Distribuce, a. s., Děčín 4, Teplická 874/8, IČ: 24729035 za podmínky složení zálohy ve výši 
49 800 Kč, ke které bude připočítá-na daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši. Cena za zřízení 
služebnosti inženýrské sítě bude stanovena na základě faktického umístění inženýrské sítě a bude 
vypočítána dle platného interního předpisu. Služebnost bude zřízena na dobu životnosti inženýrské 
sítě, tj. na dobu, po kterou je inženýrská síť schopna plnit svoji funkci jako celek, 

2. a) zrušení usnesení č. 548/2013/I./1 ze dne 16. 7. 2013 

b) zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo uložení přípojek 
dešťové a splaškové kanalizace, včetně příslušenství, vstup a vjezd pro provozování a udržování na 
pozemku p. č. 219/2, k. ú. Rochlice u Liberce, ve prospěch vlastníka pozemků p. č. 219/3, 219/14, 
k. ú. Rochlice u Liberce, kterým je v současné době Okresní stavební bytové družstvo, Kamenická 
471, 46006 Liberec XXV, IČ: 00224138. Konečná cena za zřízení služebnosti činí 20 000 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, 

3. a) zrušení usnesení č. 782/2015/8 ze dne 6. 10. 2015 

b) zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo uložení přípojky 
optického kabelu, včetně příslušenství, vstup a vjezd pro provozování a udržování na pozemcích p. č. 
255/1, 1400/41, k. ú. Růžodol I, ve prospěch: Česká telekomunikační infrastruktura, a. s., Olšanská 
2681/6, Žižkov, 130 00, Praha 3, IČ: 04084063. Konečná cena za zřízení služebnosti činí 5 200 Kč, ke 
které bude připočítá-na daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši. Služebnost bude zřízena na dobu 
životnosti inženýrské sítě, tj. na dobu, po kterou je inženýrská síť schopna plnit svoji funkci jako 
celek, 

4. a) zrušení usnesení č. 593/2013/33 ze dne 27. 8. 2013 

b) zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo umístění, zřízení, 
provozování, opravy, údržby, úpravy, obnovy a výměny součásti distribuční soustavy (nadzemní 
vedení VN), vstup a vjezd pro provozování a udržování na pozemku p. č. 1040, k. ú. Starý Harcov, pro 
ČEZ Distribuce, a. s., Děčín 4, Teplická 874/8, IČ: 24729035 za konečnou cenu 1 600 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, 

5. a) zrušení usnesení č. 487/2015/5 ze dne 16. 6. 2015 

b) zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo uložení vodovodní 
přípojky, včetně příslušenství, vstup a vjezd pro provozování a udržování na pozemku p. č. 48, k. ú. 
Karlinky, ve prospěch vlastníka pozemku p. č. 68/2, k. ú. Karlinky, kterým jsou v současné době M. S. 
a M. V. Konečná cena za zřízení služebnosti činí 5 000 Kč, ke které bude při-počítána 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, 

6. a) zrušení usnesení č. 149/2016/16 ze dne 8. 3. 2015 

b) zřízení služebnosti stezky a cesty na pozemku p. č. 782/46, k. ú. Doubí u Liberce na dobu 
neurčitou ve prospěch vlastníka pozemků p. č. 782/23, 782/33, k. ú. Doubí u Liberce, kterým je 
v současné době ACL Coating, s. r. o., Newtonova 477, Liberec XXIII - Doubí, 46312 Liberec, 
IČ: 25443216, za podmínky složení zálohy ve výši 99 000 Kč, ke které bude připočítána daň z přidané 
hodnoty v platné zákonné výši. 
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Průběh projednávání bodu: 

K tomuto bodu nebyla diskuze. 

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

Rada města přijala usnesení č. 348/2016. 

K bodu č. 9 
Rekapitulace pojistných událostí vyplavení MŠ řešených na výjimku ze směrnice 
3RM 

Předkládá: Bc. Jaroslav Schejbal, vedoucí odboru majetkové správy 

Stručný obsah předkládaného materiálu: 

Koncem roku 2015 došlo k pojistným událostem - vyplavení Mateřské školy Nad Přehradou, 
Liberec, Klášterní 149/16, 460 01, Liberec 5 a Mateřské školy Kamarád, Liberec, Dělnická 831/7, 
příspěvková organizace, 460 06, Liberec VI - Rochlice. V lednu 2016 došlo k havárii vyplavení na 
Mateřské škole Pohádka, Liberec, Strakonická 211/12, Liberec IX - Janův Důl. O prvních dvou 
událostech již byla RM informována dne 3. 11. 2015 na své 19. schůzi. V materiálu uvádíme celkovou 
výši škod a u dvou MŠ výši skutečného pojistného plnění, ceny včetně DPH. 

Průběh projednávání bodu: 

Bc. Schejbal, vedoucí odboru majetkové správy 
Jedná se o rekapitulaci pojistných událostí, které jsme řešili ke konci loňského roku. Směrnice 

o zadávání veřejných zakázek, pokud je to řešeno jako havárie, nám ukládá, abychom radu města 
informovali o výši, takže tady je shrnuto, jaké byly náklady a kolik jsme obdrželi od pojišťovny.  

Ing. Čulík 
Rozumím tomu, že havárie je nepředpokládatelná, obvykle, ale chci se jenom zeptat, jestli se 

provádějí např. jednou za rok nějaké prohlídky na zařízení, protože dle tohoto dokumenty se jedná 
vždy o sanitární zařízení, prasklá hadička apod. Takže možná, kdyby se to jednou za rok prohlédlo 
a vyměnily se nějaké drobné části, že by se některým haváriím možná dalo i předejít.  

Bc. Schejbal 
Tak jelikož se nám toto stalo hlavně při přetlaku ve vodovodní síti, což se děje většinou v noci 

nebo přes víkend, tak já jsem všude, kde je to možné, nařídil osadit redukční ventily. Takže se teď 
průběžně provádí výměna, je to sice investice, ale doufám, že předejdeme těmto nehodám, nebo je 
alespoň omezíme.  

prof. Šedlbauer 
Z těch textů je jasné, jaká je bilance nákladů a výnosů od pojišťovny u té první, u té druhé si 

nejsem úplně jistý, jak to je, můžete to, prosím, jenom velmi stručně zrekapitulovat. U té první školky 
mi vychází vlastní náklad města zhruba čtvrt milionu, který nebyl uhrazen pojišťovnou, u těch dalších 
je to jak? 

Bc. Schejbal 
U dalších školek je to tak, že pojišťovna si vybírá zhotovitele sama, tudíž my nahlásíme pojistnou 

událost a pojistné plnění jde přímo zhotoviteli. Pojišťovna si udělá interní výběrové řízení na 
dodavatele a my jenom koordinujeme tu činnost. 
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Hlasování o návrhu usnesení – pro – 8, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat. 

Rada města přijala usnesení č. 349/2016. 

K bodu č. 10 
Vypsání výběrového řízení na výměnu technologie kotelny 

Předkládá: Bc. Jaroslav Schejbal, vedoucí odboru majetkové správy 

Stručný obsah předkládaného materiálu: 

Z důvodu dožilé technologie kotelny na ZŠ Na Výběžku, byla vypracována projektová 
dokumentace, která je nyní podkladem pro vypsání výběrového řízení na výměnu technologie. 
Předkládáme RM ke schválení připravenou zadávací dokumentaci k Veřejné zakázce malého rozsahu 
IV. kategorie. 

Průběh projednávání bodu: 

K tomuto bodu nebyla diskuze. 

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

Rada města přijala usnesení č. 350/2016. 

K bodu č. 11 / staženo 
Vyjádření odboru právního a veřejných zakázek k závěrům kontrolního výboru 

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

Stručný obsah předkládaného materiálu: 

Rada města Liberec na své schůzi konané dne 19. 4. 2016 usnesením č. 336/2016 schválila 
uzavření dohody o narovnání mezi statutárním městem Liberec a společností HOLD Production, 
s. r. o., IČ 24797901, se sídlem Mrštíkova 399/2a, Liberec III Jeřáb, 460 07 Liberec a uložila 
Mgr. Janu Audymu, vedoucímu odboru právního a veřejných zakázek, prověřit závěry kontrolního 
výboru a připravit návrh dalšího postupu pro radu města. 

Tento bod byl z programu schůze rady města stažen. 

K bodu č. 12 
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Majetkoprávní operace – záměr bezúplatného nabytí pozemků od Státního 
pozemkového úřadu 

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

Stručný obsah předkládaného materiálu: 

V zájmu statutárního města Liberec je bezúplatné nabytí vytipovaných pozemků (komunikací) od 
Státního pozemkového úřadu, v souladu se zákonem č. 92/1991 Sb. O podmínkách převodu majetku 
státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů 

Průběh projednávání bodu: 

K tomuto bodu nebyla diskuze. 

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

Rada města přijala usnesení č. 351/2016. 

K bodu č. 13 
Schválení projektového záměru „Centrum aktivního života – zázemí pro 
komunitní činnost“ 

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

Stručný obsah předkládaného materiálu: 

Schválení projektového záměru „Centrum aktivního života – zázemí pro komunitní činnost“. Cílem 
projektu je zrekonstruovat a využít památkově chráněný a aktuálně nevyužitý objekt, Liebiegův palác, 
pro vytvoření prostoru pro setkávání obyvatel, kde se budou setkávat členové komunity napříč 
generacemi, z různých sociálních skupin, za účelem sociálních, vzdělávacích, kulturních a rekreačních 
aktivit. Projekt bude realizován v průběhu let 2017 - 2020 v etapách podle přípravy projektových 
dokumentací a související administrativy. Náklady projektu budou spolufinancovány z IROP 
prostřednictvím IPRÚ. Celkové náklady projektu nepřesáhnou 210 000 000 Kč, z toho dotace IROP 
činí 178 500 000 Kč a dotace ze státního rozpočtu 10 500 000 Kč (85 % IROP, 5 % státní rozpočet). 
Spoluúčast SML bude včetně 5 % rezervy činit max. 31 500 000 Kč (15 %). 

Průběh projednávání bodu: 

Mgr. Korytář 
Projektový záměr „Centrum aktivního života“ se interně několik měsíců diskutoval, do diskuzí se 

intenzivně zapojoval i pan Dufek z Kontaktu, počítá se s ním, že bude součástí tohoto záměru. Je to 
zatím napsané v té maximální výši, tzn. 210 milionů, které máme alokované. Jsou to peníze, které jsou 
alokované v rámci IPRÚ, je to jenom horní limit, pokud uvidíme, že to dokážeme za méně, tak potom 
můžeme to Centrum aktivního života rozšířit na nějaký další objekt, to je třeba ten euroregionální 
projekt na našem pozemku naproti České besedě, tak třeba jeden z příkladů může být takový, kdyby 
třeba galerie vyšla na 140 milionů, 70 by nám zbylo, tak by se z toho dal udělat ještě ten druhý objekt. 
Takže není cílem vyčerpat na tu galerii za každou cenu 210 milionů, když peníze zbydou, mohou se 
použít jinde. 

Ing. Čulík 
Já bych měl asi dotaz, jestli jsem to dobře pochopil, nejdřív se bude zpracovávat studie, a tady je to 

napsané takovou formou, že jsem z toho vyrozuměl, že až se to bude realizovat, tak se budou teprve 
shánět nájemci. Nemělo by to být naopak?  
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Ing. Horák, vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací 
Je to tak, že my máme předběžný rozvrh, ten dům má nějakou plochu a dispozici, do které je třeba 

se vejít. Máme představu, že by tam měl fungovat Kontakt, vyčlenili jsme mu první patro v pravém 
křídle, vymysleli jsme to tak, aby sociální služby byly dole a nedocházelo tak k poškození budovy. 
Nahoře pak by měly být kanceláře, jednací místnost, Sociální podnik a kavárna. Vzadu v té přístavbě 
by měl být víceúčelový sál a multimediální místnost. 

T. Batthyány 
Když mluvíte o těch sociálních službách, trošku mě zaráží, že tady neproběhla ta informace, že 

jsme zpracovali projektovou žádost na sociální informační centrum a že nám ji zamítli. V čem byl 
problém? 

Ing. Horák 
Na to vám neumím teď odpovědět přesně. Ale musím říct, že ta budova vypadá, že je veliká, ale 

když tam vejdete a rozvrhnete si, co tam může být, tak ona zas tolik možností nenabízí, aby to využití 
bylo smysluplné. Chci říct, že jsme udělali nějaký návrh, jak bychom si to představovali, máme 
seznam potencionálních uživatelů, se kterými budeme komunikovat v průběhu projektu, nicméně ty 
místnosti musí být zhotoveny univerzálně.  

Mgr. Korytář 
On se ten záměr bude ještě vyvíjet, jak se budou zpřesňovat ty podmínky toho výběrového řízení. 

Jak se ptal pan kolega Čulík, v tuto chvíli nelze mít uzavřené nějaké smlouvy, můžeme o tom vážně 
uvažovat až ve chvíli, kdy nám vyjde ta projektová žádost. Zatím je to všechno ve fázi předběžných 
konzultací, záměrů a možností.  

Co se týče projektové žádosti na sociální informační centrum, tam na tom pracoval pan kolega 
Langr, ale to se u dotací běžně stává, nikdy nám nebude vycházet 100 % dotací, já bych byl rád, 
kdybychom byli nad 50 % úspěšnosti u všech dotačních žádostí, ale i to si myslím, že je docela 
ambiciózní. Ale můžeme zjistit, jestli bude nějaké další kolo na to sociální informační centrum a i toto 
je jedna z aktivit, který by se tam potom mohla odehrávat. 

Ing. Čulík 
V popisu projektu na str. 4 je cílová skupina, přínos projektu. Z té cílové skupiny já chápu, že by to 

mělo mít trochu jiný obsah, tady jsou děti, mládež, matky na mateřské dovolené apod.  

Ing. Horák  
To zaměření, právě proto, že to finální obsazení se právě tvoří ve spolupráci s Kontaktem, tak je 

takto široké, protože ono to má zároveň sloužit i jako komunitní centrum, ale zase z toho MMR nebo 
z toho operačního programu Zaměstnanost ještě nejsou dané a zcela zřejmé podmínky. Oni to sice 
trochu zjemnili, ale my bychom byli rádi, kdyby tam došlo i k propojení generací. Také proto je to 
takto široké. Byli bychom rádi, aby tam dostali prostor třeba skauti, aby se propojili senioři s dětmi. 

T. Batthyány 
To je použito z toho projektu pana Dufka a on to měl i docela pěkně nakreslené a v tom mi teda 

toho prostoru přišlo daleko víc. Vy tvrdíte, že to zas tak velké není, tak kde je pravda. 

Mgr. Korytář 
Pan Dufek tam měl nějaký projekt, my s ním už nějakou dobu spolupracujeme, ten jeho projekt byl 

ale v zásadě na Kontakt, byly tam vymyšleny ještě další věci, takže kdybychom se rozhodli, že ta 
budova bude sloužit pouze Kontaktu, tak by se asi ten původní projekt pana Dufka mohl realizovat. 
Otázka je, jestli by to splnilo všechny ty parametry, které budou požadované z hlediska poskytovatele 
dotace. My jsme s ním jednali a cílem vlastně je, maximálně ten dům využít tak, aby se tam vešly 
aktivity Kontaktu, ale abychom tam dostali i co nejvíce dalších cílových skupin, aby ten dům byl živý 
a abychom měli co největší šanci získat tu dotaci. Proto tady chci říct, že to není tak, že bychom vzali 
původní projekt pana Dufka a nějak ho doplnili, začínali jsme od začátku, kdy jsme si řekli, jak to má 
fungovat, jaká je vize, že ten dům bude jednou fungovat, na co lze získat dotace, které služby jsou tam 
vhodné a které ne. 
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T. Batthyány 
Já se chci znovu zeptat, proč jsme neuspěli s tou původní žádostí na to sociální informační centrum. 

Ing. Horák 
Já to teď nevím, ale já to zjistím a pošlu vám tu informaci. 

Ing. Fadrhonc, tajemník MML 

Tady v tom materiálu je zmínka, že horní limit je 210 milionů, tak se chci zeptat, jak se k tomuto 
číslu došlo, protože mně se teda, přiznám se, nezdá být odpovídající, byť je to vysoké číslo a nejsem si 
jistý, že by to stačilo. 

T. Batthyány 
Takže v důvodové zprávě a i v perexu bude úprava, že celkové náklady odhadujeme na 

210 milionů korun. A do projektového týmu doplníme pana Dufka. 

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

Rada města přijala usnesení č. 352/2016. 

K bodu č. 14 
Schválení návrhu zadání 75. změny územního plánu města Liberec 

Předkládá: Ing. Petr Kolomazník, vedoucí odboru hlavního architekta 

Stručný obsah předkládaného materiálu: 

Zastupitelstvo města schválilo usnesením č. 167/2014 ze dne 26. 6. 2014 podnět k pořízení 
75. změny územního plánu města Liberec. Cílem této změny je prověřit možnosti změny funkčního 
využití stávajících ploch, případně vymezit nové zastavitelné plochy umožňující realizaci 
hiporehabilitačního centra na území města Liberec. 

Průběh projednávání bodu: 

Ing. Hrbková 
Tento podnět byl schválen na zastupitelstvu, jedná se o možnost nebo záměr vybudování 

hiporehabilitačního centra. Jedná se o centrum s nadmístním významem, které pomáhá při rehabilitaci 
dětí ze širokého okolí. Zastupitelstvo to tenkrát schválilo, oni vypracovali územní studii, protože tam 
byly podmínky dané výborem pro rozvoj a územní plánování ohledně výšky staveb a zapadání do 
krajiny. Takže oni vypracovali územní studii, která prokázala možnost umístění, byla dojednána všemi 
dotčenými orgány a na základě této studie postupujeme v dalším kroku to zadání změny územního 
plánu znovu do zastupitelstva. 

T. Batthyány 
A proč není součástí toho materiálu nějaká mapka, abychom věděli, kde to je. Vesec p. č. 2237, to 

tady ještě tak dlouho nesedím, abych věděl podle parcel, kde to je. 

Ing. Hrbková 
Omlouvám se, součástí materiálu to mělo být, já bych to ráda upřesnila, jedná se o louky mezi 

Dlouhým Mostem od kapličky zadní cestou dozadu do Vesce. Takže pozemky jsou k. ú. Vesec a ty 
stavby, které tam budou vybudovány, nebudou vidět, protože budou skryty za horizontem, což byla 
jedna z těch podmínek.  
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Hlasování o návrhu usnesení – pro – 8, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat. 

Rada města přijala usnesení č. 353/2016. 

K bodu č. 15 
Schválení projektového záměru „Územní studie krajiny – pro správní obvod 
ORP Liberec“ 

Předkládá: Ing. Petr Kolomazník, vedoucí odboru hlavního architekta 

Stručný obsah předkládaného materiálu: 

Schválení projektového záměru „Územní studie krajiny – pro správní obvod ORP Liberec“. 
Celkové odhadované náklady projektu činí 6 661 050 Kč vč. DPH. V rámci přípravné fáze projektu je 
navrženo zpracování žádosti o podporu z IROP – výzva č. 9 „Územní studie“. V případě úspěšné 
žádosti o podporu budou náklady projektu financovány z dotačního titulu až do výše odpovídající 
90 % uznatelných nákladů projektu (tj. 85 % z EFRR a 5 % ze státního rozpočtu ČR). Magistrát města 
Liberce bude financovat realizaci projektu ve výši odpovídající 10 % uznatelných výdajů projektu 
a všech neuznatelných výdajů projektu. 

Průběh projednávání bodu: 

Ing. Čulík 
K tomuto bodu mám jenom dotaz, jestli to má nějaký vliv na schvalování územního plánu, jestli se 

tím neprodlouží to schvalování? 

Ing. Hrbková 
Určitě neprodlouží, tady se jedná o studii krajiny celé ORP Liberec s rozlišovací schopností na toto 

území a jde o to, že MML je zároveň obcí s rozšířenou působností a co se týká krajiny a územního 
plánu, tak neexistuje žádný ucelený dokument v rámci ORP, aby jednotlivé systémy na sebe 
navazovali. Tento projekt vede k tomu, aby bylo možné to územní plánování i v těch jednotlivých 
obcích založit na jednotném dokumentu, který jasně vyjadřuje tu propojenost dat v rámci celého 
území. Podstatnou částí tohoto projektu je zároveň doplnění a aktualizace veškerých dat územně-
analytických podkladů pro celé ORP Liberec. Nás k tomu vlastně vedlo setkání s panem Sklenářem, 
kdy jsme se byli radit ohledně dotací na územní plán a územní studie, kdy tu územní studii krajiny, my 
jsme to původně chtěli použít na tu územní studii zeleně, je možné zpracovat pouze celou územní 
studii krajiny a to pro celé ORP, na to jsou vyčleněny finanční zdroje. Je tady velká pravděpodobnost, 
že s tím projektem uspějeme, protože ostatní ORP, tím, že je to „divně vyčleněná správní jednotka“, 
která nemá svou hlavu, kromě té obce, která samotná je správcem města a nechce se většinou ujímat 
těchto větších projektů. 

T. Batthyány 
Nevím tady, že by tu byli podpisy nebo souhlasná stanoviska starostů těch obcí. Vy chcete vytvářet 

koncepční materiál pro ORP a nikdo nemluvil s těmi starosty. 

Ing. Hrbková 
Tady se hlavně jedná o tu analytickou část, která vychází z daných systémů. Jde o to ukázat 

provázanost těch obcí za hranicí jejich katastru. Protože ty obce při územním plánování a při dalších 
procesech se opírají hlavně o svoje vlastní data, a toto jsou ty přesahy. Co se týká obcí, tak pokud by 
tam docházelo k nějakým opatřením, tak samozřejmě to bude projednáno místními samosprávami. 
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T. Batthyány 
Jenom, že je to uvedeno v první větě, že ta územní studie krajiny je plánovací podklad, který 

stanoví nebo vymezí koncepci využívání a uspořádání krajiny. A to by bez těch ostatních obcí v ORP 
nebylo úplně optimální, jim to jen oznámit, že toto je naše koncepce. 

Ing. Kolomazník, vedoucí odboru hlavního architekta 
Abych to doplnil, tady je nejdříve principem, aby se nejdříve schválilo pořizování té územní studie, 

pořizovatelem je odbor hlavního architekta MML, a stejně jako u územně-analytických podkladů je 
samozřejmostí, že se komunikuje se starosty obcí. 

T. Batthyány 
Chci říct, že ti starostové mají své práce dost a tady nám předkládáte studii, která mi nepřipadá 

nutná, a budete chtít po nich nějakou součinnost. Proto se ptám, jestli jste to s někým z nich 
konzultoval. 

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

Rada města přijala usnesení č. 354/2016. 

K bodu č. 16 
Petice občanů proti realizaci sběrné obvodové komunikace v lokalitě Liberec – 
Karlinky dle nového návrhu územního plánu Liberec 

Předkládá: Ing. Petr Kolomazník, vedoucí odboru hlavního architekta 

Stručný obsah předkládaného materiálu: 

Petice jednoznačně směřuje k novému návrhu územního plánu. Z tohoto důvodu doporučujeme, 
aby s peticí bylo nadále nakládáno jako s připomínkou. 

Průběh projednávání bodu: 

Ing. Hrbková 
Protože je to hromadný podnět občanů, tak jsme to postoupili radě města k vyřízení, zároveň 

žádáme radu města, aby s touto peticí bylo dále nakládáno jako s připomínkou k novému návrhu 
územního plánu. Jedná se o nesouhlas s trasováním mezi Spáleništěm a Karlinkami, de facto té části 
ulice Pod Lesem. Máme více podobných připomínek, ještě se tím budeme dále zabývat.  

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

Rada města přijala usnesení č. 355/2016. 

K bodu č. 17 / staženo 
Revokace usnesení č. 795/2014, které požaduje revokovat usnesení č. 591/08 
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Předkládá: Ing. Petr Kolomazník, vedoucí odboru hlavního architekta 

Stručný obsah předkládaného materiálu: 

Rada města Liberec přijala v roce 2008 usnesení č. 591/08, které ukládá postupovat podle 
schválených zásad územní energetické koncepce a ukládá nedoporučovat odpojování jednotlivých 
odběratelů od systému CZT a to především díky možnosti blokování umisťování nových sítí z pozice 
vlastníka pozemků. V roce 2014 rada města přijala usnesení č. 795/2014, ve kterém je požadována 
revokace výše popsaného usnesení č. 591/08 a dále je uloženo připravit podklady pro zadání a návrh 
dalšího postupu.  

Tento bod byl z programu schůze rady města stažen. 

K bodu č. 18 
Smlouva o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální technické mapy 
(DTM) Digitální mapy veřejné správy Libereckého kraje (DMVSLK). 

Předkládá: Ing. Petr Kolomazník, vedoucí odboru hlavního architekta 

Stručný obsah předkládaného materiálu: 

V roce 2016 oslovil Liberecký kraj postupně všechny obce v Libereckém kraji s nabídkou 
spolupráce na projektu Digitální technická mapa (DTM) Libereckého kraje. 

Smlouvou o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální technické mapy Digitální mapy 
veřejné správy Libereckého kraje se město připojí ke krajskému projektu, který by měl na sebe 
postupně převzít správu, rozvoj a aktualizaci povrchové situace digitální technické mapy obcí pro celé 
území kraje včetně statutárního města Liberec. 

Obec se smlouvou zavazuje, že bude aktivně činit kroky směřující k vydání vyhlášky o vedení 
technické mapy obce v souladu se vzorem vyhlášky Digitální technické mapy digitální mapy veřejné 
správy Libereckého kraje. 

Průběh projednávání bodu: 

Ing. Hrbková 
My máme digitálně technickou mapu, spravujeme ji a je potřeba ji pravidelně aktualizovat. 

Standardně na tom spolupracujeme s Libereckým krajem, takže toto je potvrzení další spolupráce. 

Ing. Kolomazník, vedoucí odboru hlavního architekta 
Liberecký kraj získal dotační titul na digitalizaci mapy veřejné správy Libereckého kraje. Jedním 

ze vstupních podkladů byla i data z naší digitálně technické mapy města. Tento projekt se týká mapy 
povrchové situace a výškopisu.  

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

Rada města přijala usnesení č. 356/2016. 
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K bodu č. 19 
Zajištění skalního masivu v ul. Dr. M. Horákové, u č. p. 146/99 

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

Stručný obsah předkládaného materiálu: 

Materiál předkládá RM k odsouhlasení smlouvu o souhlasu s provedením stavby jako podkladu 
nutného k získání souhlasu vlastníka M. M. k umístění stavby, jejímž investorem bude statutární 
město Liberec, jako majitel sousedních pozemků, na kterých se nachází skalní masiv určený 
k zajištění. Stavba bude zasahovat i do pozemku, jež není ve vlastnictví SML. Dle zákona č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu a zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, je nutné pro 
povolení takové stavby být držitelem práv k příslušným pozemkům. 

Průběh projednávání bodu: 

Ing. Hrbková 
Jedná se o nestabilní skalní masiv na ulici Dr. M. Horákové, dlouhodobě jej pozorujeme a je 

potřeba s tím něco udělat. Skalní masivy přešly pod nově vzniklý odbor ekologie a veřejného prostoru, 
a je to jedna z těch věcí, na které jsme se zaměřili s ohledem na bezpečnost. 

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

Rada města přijala usnesení č. 357/2016. 

K bodu č. 20 
Zhotovení a instalace kovového venkovního schodiště u přehrady Harcov, 
Liberec - výjimka ze směrnice RM 

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

Stručný obsah předkládaného materiálu: 

Předmětem tohoto materiálu je výběr dodavatele pro zhotovení a instalaci 2 kusů atypického 
kovového venkovního schodiště u přehrady Harcov - Liberec. Odbor ekologie a veřejného prostoru 
obdržel na základě poptávkového řízení dvě nabídky, přičemž cena nejvýhodnější činí 228 800 Kč bez 
DPH (zhotovitel není plátcem DPH). 

Průběh projednávání bodu: 

Ing. Hrbková 
Jedná se o dva dlouho slibované „provizorní“ vstupy do vody z pláže.  

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 6, proti – 0, zdržel se – 2, návrh byl přijat. 

Rada města přijala usnesení č. 358/2016. 
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K bodu č. 21 
Změny jízdního řádu na tramvajové lince č. 11 

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

Stručný obsah předkládaného materiálu: 

Předmětným materiál se zabývá obsahem sdělení Libereckého kraje ve věci nastavení jízdního řádu 
tramvajové linky č. 11. V materiálu je navržen postup řešení financování tramvajové linky č. 11 ve 
dvou sledech a to uzavření financování ze strany Libereckého kraje za roky 2015 a 2016 do 
30. 6. 2016 včetně nastavení financování tramvajové linky č. 11 ze strany Libereckého kraje na roky 
2017 a 2018. Ve věci zkrácení intervalů na lince č. 11 s cílem nalezení shody všech tří objednatelů 
tramvajové dopravy včetně finančního plnění, je navrženo nastavit a smluvně odsouhlasit k 1. 9. 2016. 

Průběh projednávání bodu: 

K tomuto bodu nebyla diskuze. 

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

Rada města přijala usnesení č. 359/2016. 

K bodu č. 22 
Darovací smlouva - IQLANDIA, o. p. s., Liberec 

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

Stručný obsah předkládaného materiálu: 

Radě města je předkládána darovací smlouva, kdy statutární město Liberec získá dar v hodnotě 
739 610 Kč v souladu se smlouvou o uzavření budoucí darovací smlouvy. Jedná se o výstavbu 
technické a dopravní infrastruktury v lokalitě ulice Košická v souvislosti s výstavbou SCIENCE 
LEARNING CENTER LIBEREC (IQLANDIA) na pozemcích p. č. 5874 - o výměře 6 677 m2, p. č. 
5879/4 - o výměře 14 m2, p.č. 5873 - 2 275 m2, p. č. 5879/1 - o výměře 2 908 m2 ve vlastnictví 
statutárního města Liberec. 

Průběh projednávání bodu: 

Bc. Novotný 
IQLANDIA nám daruje dva přechody pro chodce, které tam vznikly, jeden k hlavnímu vchodu do 

Babylonu a druhý směrem k dopravnímu podniku. Je to narovnání staršího vztahu, protože ty 
přechody tam vznikly v roce cca 2011 a teď se to majetkově dorovnává na základě výzvy. 

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

Rada města přijala usnesení č. 360/2016. 
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K bodu č. 23 
Oblačná – schválení výsledku VŘ 

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

Stručný obsah předkládaného materiálu: 

Předkládaný materiál je podkladem pro schválení výsledku výběrového řízení na zhotovitele stavby 
„Souvislá údržba komunikace Oblačná, Liberec“. 

Průběh projednávání bodu: 

K tomuto bodu nebyla diskuze. 

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

Rada města přijala usnesení č. 361/2016. 

K bodu č. 24 
Opravy výtluků na komunikacích 2016 – schválení výsledku VŘ 

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

Stručný obsah předkládaného materiálu: 

Předkládaný materiál je podkladem pro schválení výsledku výběrového řízení na zhotovitele stavby 
„Opravy výtluků na komunikacích po zimním období 2016“. 

Průběh projednávání bodu: 

K tomuto bodu nebyla diskuze. 

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

Rada města přijala usnesení č. 362/2016. 

K bodu č. 25 
Šamánkova – schválení výsledku VŘ 

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

Stručný obsah předkládaného materiálu: 

Předkládaný materiál je podkladem pro schválení výsledku výběrového řízení na zhotovitele stavby 
„Oprava ul. Šamánkova po vl. inž. sítí a souvislá údržba části Tržního náměstí po vl. inž. sítí, 
Liberec“. 

Průběh projednávání bodu: 

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

Rada města přijala usnesení č. 363/2016. 

K bodu č. 26 
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 p. M. L. v Dobiášově ul. Žádost splňuje podmínky interního předpisu města Liberce ve věci 
zřizovaných vyhrazených parkovacích míst pro osoby ZTP/P. 

Průběh projednávání bodu: 

K tomuto bodu nebyla diskuze. 

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

Rada města přijala usnesení č. 364/2016. 

K bodu č. 27 
Změna a vydání nařízení a ceníku za stání vozidel 

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

Stručný obsah předkládaného materiálu: 

Materiál řeší úpravu ceníku za stání silničních motorových vozidel, konkrétně úpravu provozní 
doby návštěvnických stání na novou provozní dobu od 8:00 do 18:00 h a úpravu tarifního pásma D 
(zelená) pro maximální cenu a to na cenu 20 Kč za celodenní stání bez přesahu předplatného hodin do 
dalšího dne. Zároveň byla potřeba změna Nařízení statutárního města Liberec o stání silničních 
motorových vozidel na vymezených místních komunikacích ve městě Liberci v návaznosti na 
rozšíření MP Manageru zavedením univerzálního platebního portálu, který umožňuje platbu přes 
mobilní a chytré telefony a rozšíření způsobu platby prostřednictvím SMS platby. 

Průběh projednávání bodu: 

K tomuto bodu nebyla diskuze. 

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

Rada města přijala usnesení č. 365/2016. 
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K bodu č. 28 
Vlastnictví inženýrských sítí - lokalita Zelené údolí, Liberec 

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

Stručný obsah předkládaného materiálu: 

Na základě žádosti ze dne 29. 3. 2016 od Javornické stavební a realitní společnosti s. r. o., ve věci 
nezkolaudovaných a nepředaných vodovodních a kanalizačních řadů vybudovaných společností 
Interma, a. s., se sídlem Zelené údolí 1019, 460 06 Liberec 6, je radě města předkládán materiál, jehož 
cílem je radu města seznámit s problematikou nezkolaudovaných a nepředaných vodovodních 
a kanalizačních řadů, které byly vybudovány společností Interma, a. s., se sídlem Zelené údolí 1019, 
460 06 Liberec 6. 

Průběh projednávání bodu: 

Bc. Novotný 
Společnost Interma, která je nyní v konkurzu, nepřevedla do vlastnictví SVS vodovody 

a kanalizace v Zeleném údolí a teď aktuálně je tam problém s napojením toho posledního nově 
vzniklého bytového domu Panorama. SčVK ho k vodovodům nepřipojili a momentálně to ani nelze 
předat SVS, protože ho spravuje správce konkurzní podstaty a bude se prověřovat, kdo je tedy 
vlastníkem. Správce konkurzní podstaty to bude moci převést zdarma nebo za úplatu, jiným slovy, 
tento případ aktuálně vyřešit nepůjde. 

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

Rada města přijala usnesení č. 366/2016. 

K bodu č. 29 
Svítidla na křižovatku Žitavská - 1. Máje 

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

Stručný obsah předkládaného materiálu: 

Předkládaný materiál je podkladem pro určení typů svítidel a jejich dodavatele pro veřejné 
osvětlení v rámci „Oprava tramvajové trati kolem zastávky MHD „Nádraží ČD“ a nákupu svítidel na 
základě výjimky ze směrnice Rady města o zadávání veřejných zakázek. 

Průběh projednávání bodu: 

Ing. Čulík  
Já bych měl jenom dotaz, policie vyžaduje, pokud vím, nějaké světelné studie, nějaká měření, 

protože tam budou přechody pro chodce, a možná jsem to tady už říkal, tendence v posledních letech 
je, neosvětlovat pouze ten přechod, ale celý ten prostor. Jestli nějaký takový světelný výpočet existuje 
a jestli ho policie viděla. 

Bc. Novotný 
Světelné výpočty jsou na všechny akce, vč. této, a byly pro to navrženy určité typy svítidel, jejich 

umístění, naklonění atd.  

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

Rada města přijala usnesení č. 367/2016. 
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K bodu č. 30 
Vyřizování žádostí na údržbu majetku města 

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

Stručný obsah předkládaného materiálu: 

Předmětem tohoto materiálu je návrh možného řešení rychle se zvyšujícího počtu podnětů na 
posílení údržby majetku města Liberce a to zejména ploch veřejných prostranství. 

Průběh projednávání bodu: 

K tomuto bodu nebyla diskuze. 

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

Rada města přijala usnesení č. 368/2016. 

K bodu č. 30a 
Dopravní napojení lomu Ligranit v Liberci Ruprechticích 

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

Stručný obsah předkládaného materiálu: 

Předmětem tohoto materiálu je variantní řešení krytu nové komunikace - přímého dopravního 
napojení lomu z komunikace Horská. Společnost Ligranit navrhuje provedení krytu nové komunikace 
z mechanicky zpevněného kameniva. Odbor správy veřejného majetku navrhuje na základě zprávy 
č. 55/16 zpracované společnosti Diagnostika stavebních konstrukcí, s. r. o. provedení krytu předmětné 
komunikace z asfaltových betonů. 

Průběh projednávání bodu: 

K tomuto bodu nebyla diskuze. 

Hlasování o návrhu usnesení ve variantě 2 – pro – 8, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl 
přijat. 

Rada města přijala usnesení č. 369/2016. 

K bodu č. 31 
Návrh smlouvy TIC pod Ještědem 

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

Stručný obsah předkládaného materiálu: 

Návrh smlouvy o poskytování služeb provozu turistického informačního centra mezi statutárním 
městem Liberec, Mgr. Milanem Turkem a Kalendářem Liberecka spol. s r. o. 
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Průběh projednávání bodu: 

K tomuto bodu nebyla diskuze. 

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

Rada města přijala usnesení č. 370/2016. 

K bodu č. 32 
Schválení služební cesty na Filmový festival do Cannes 

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

Stručný obsah předkládaného materiálu: 

Schválení služební cesty na Filmový festival do Cannes pro zástupce Film Office Liberec 

Průběh projednávání bodu: 

K tomuto bodu nebyla diskuze. 

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

Rada města přijala usnesení č. 371/2016. 

K bodu č. 33 
Bezúplatný převod majetku České republiky – Hasičského záchranného sboru 
Libereckého kraje na statutární město Liberec 

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

Stručný obsah předkládaného materiálu: 

Na základě žádosti získalo statutární město Liberec od Hasičského záchranného sboru Libereckého 
kraje bezúplatným převodem vozidlo Renault Kangoo, které bude využíváno JSDHO Vesec. 

Průběh projednávání bodu: 

K tomuto bodu nebyla diskuze. 

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

Rada města přijala usnesení č. 372/2016. 
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Pan primátor ukončil schůzi rady města v 12:03 hodin. 

 

 

Přílohy: 

- Program 9. schůze RM 
- Výpis přijatých usnesení 

 

V Liberci 10. května 2016  

 
 
Zapisovatelka: 

Iva Pourová v. r. 

Za ověřovatele: 

Ing. Karolína Hrbková v. r.  

Mgr. Jan Korytář v. r.  

 
 
 
 
 
 
 

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

primátor města náměstek primátora 
 


