
  1 
 

Z Á P I S  

Z 10. SCHŮZE 

RADY MĚSTA LIBEREC, 

KONANÉ DNE 17. 5. 2016 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 210 

 

 

Ověřovatelé: PhDr. Ivan Langr 

 Tomáš Kysela  

K bodu č. 1 
Zahájení 

Pan náměstek Mgr. Korytář zahájil 10. řádnou schůzi rady města a konstatoval, že je přítomno 
5 členů rady města a rada je usnášeníschopná. Ze schůze rady města se omluvil pan primátor, zástupci 
městského obvodu Vratislavice nad Nisou a prof. Šedlbauer. Jako zapisovatelku schůze navrhl pan 
náměstek 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 – 5, proti – 0, zdržel se – 0. 

Pan náměstek uvedl, že dodatečně navrhuje zařadit do programu 10. schůze rady města bod 40a -
 d, 41a, 41b, 67a a na stůl jsou předloženy body 34a, 34b, 38a, 40e, 59a, 63a – 63d. 

Návrh upraveného programu schůze rady byl schválen poměrem: pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0. 

K bodu č. 2 
Prodej služebního vozidla městské policie Škoda Octavia Combi 1,9 TDI, 

RZ 2L6 38 66 

Předkládá: Mgr. Ladislav Krajčík, ředitel MP Liberec 

Stručný obsah předkládaného materiálu: 

Pro vozidlo není na Městské policii Liberec další využití s ohledem na potřeby vozového parku, 
s přihlédnutím k technickému stavu a stáří vozidla. Navrhujeme odprodej tohoto vozidla panu Radku 
Nešněrovi, IČ: 47291231, Lužická 3363/9, Jablonec nad Nisou, jako nejvyšší nabídce. 
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Průběh projednávání bodu: 

Mgr. Korytář 
Rád bych se zeptal pana ředitele, zda by se nevyplatilo uvedený automobil převést do vlastnictví 

města a využít ho jako služební vozidlo. 

Mgr. Krajčík, ředitel Městské policie Liberec 
Většinou je to běžný postup, ale v tomto případě je už 10 let staré a potřebuje nějaké opravy, které 

by vyšly na cca 70 tisíc. 

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat. 

Rada města přijala usnesení č. 373/2016. 

K bodu č. 3 
Návrh rozpočtového opatření č. 2A) - DOTACE statutárního města Liberec na 
rok 2016 

Předkládá: Ing. Zbyněk Karban, vedoucí odboru ekonomiky 

Stručný obsah předkládaného materiálu: 

Celkové příjmy a výdaje města se tímto navrhovaným rozpočtovým opatřením navyšují 
o 23 779 565 Kč. V příjmech se jedná především o přijatý transfer z MPSV pro CZaSO ve výši 
2 090 400 Kč - poskytování sociálních služeb, dotace MPSV sociálně právní ochrana dětí ve výši 
8 030 000 Kč, dotace MMR ve výši 12 649 999 Kč - Otevřené město, dotace KÚ Dětské centrum 
Sluníčko, státní příspěvek ve výši 775 200 Kč, dotace KÚ - Komunitní středisko Kontakt - projekty ve 
výši 28 000 Kč a další. Tyto obdržené prostředky jsou ve výdajích rozděleny na příslušné odbory 
a příspěvkové organizace 

Průběh projednávání bodu: 

K tomuto bodu nebyla diskuze. 

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

Rada města přijala usnesení č. 374/2016. 

K bodu č. 4 
Majetkoprávní operace - záměr prodeje pozemků 

Předkládá: Bc. Jaroslav Schejbal, vedoucí odboru majetkové správy 

Stručný obsah předkládaného materiálu: 

1. souhlas se záměrem prodeje části pozemku p. č. 1075/1, o výměře cca 115 m2, k. ú. Růžodol I 
formou výběrového řízení s právem přednosti vlastníka pozemků p. č. 1075/3, 611,612/1, 613, k. ú. 
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Horní Růžodol za cenu nejvyšší nabídky, nejméně však za předpokládanou cenu 228 000 Kč, ke které 
bude připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši; 

2. nesouhlas se záměrem prodeje části pozemku p. č. 1043/1 o výměře cca 18 m2, k. ú. Růžodol I, 
formou výběrového řízení s právem přednosti vlastníka pozemku p. č.1020/15 a 1020/9, k. ú. 
Růžodol I, za cenu nejvyšší nabídky, nejméně však za předpokládanou cenu 42 000 Kč, ke které bude 
připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši; 

3. nesouhlas se záměrem prodeje pozemku p. č. 1190/1, o výměře 740 m2, k. ú. Růžodol I, formou 
výběrového řízení za cenu nejvyšší nabídky, nejméně však za cenu 1 214 600 Kč, ke které bude 
připočtena daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši; 

4. nesouhlas se záměrem prodeje pozemku p. č. 127/1 o výměře 47 m2, k. ú. Kateřinky u Liberce, 
formou výběrového řízení s právem přednosti vlastníka pozemků p. č. 127/5 a 127/6, k. ú. Kateřinky 
u Liberce, za cenu nejvyšší nabídky, nejméně však za cenu 56 000 Kč, ke které bude připočítána daň 
z přidané hodnoty v platné zákonné výši; 

5. nesouhlas se záměrem prodeje pozemku p. č.501/3 o výměře 87 m2, k. ú. Radčice u Krásné 
Studánky formou výběrového řízení za cenu nejvyšší nabídky, nejméně však za cenu 37 000 Kč; 

6. souhlas se záměrem prodeje pozemků p. č. 1424/2 o výměře 45 m2, p. č. 1424/3 o výměře 54 m2, 
p. č. 1424/4 o výměře 25 m2 a p. č. 1424/5 o výměře 63 m2 (celková výměra 187 m2), vše k. ú. 
Liberec, formou výběrového řízení za cenu nejvyšší nabídky, nejméně však za cenu 359 000 Kč, 
ke které bude připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši; 

7. nesouhlas se záměrem prodeje části pozemku p. č. 4135/1 o výměře cca 160 m2, p. č. 4140/2 
o výměře 101 m2 a p. č. 4141/1 o výměře 88 m2 (celková výměra cca 349 m2), vše k. ú. Liberec, 
formou výběrového řízení za cenu nejvyšší nabídky, nejméně však za předpokládanou cenu 
327 000 Kč, ke které bude připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši; 

8. nesouhlas se záměrem prodeje části pozemku p. č. 371/1, o výměře cca 70 m2, k. ú. Františkov 
u Liberce, formou výběrového řízení za cenu nejvyšší nabídky, nejméně však za předpokládanou cenu 
47 000 Kč, ke které bude připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši; 

9. a) zrušení usnesení rady města č. 90/2016, bod 8, ze dne 16. 2. 2016 

b) souhlas se záměrem prodeje části pozemku p. č. 529, o výměře cca 209 m2, k. ú. Ostašov 
u Liberce, formou výběrového řízení za cenu nejvyšší nabídky, nejméně však za předpokládanou cenu 
131 000 Kč; 

10. souhlas se záměrem prodeje pozemku p. č. 337 o výměře 616 m2 a části pozemku p. č. 453/1 
o výměře cca 1 097 m2 (celková výměra cca 1713 m2), vše k. ú. Machnín, formou výběrového řízení 
za cenu nejvyšší nabídky, nejméně však za předpokládanou cenu 1 500 000 Kč. 

Průběh projednávání bodu: 

K tomuto bodu nebyla diskuze. 

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

Rada města přijala usnesení č. 375/2016. 

K bodu č. 5 
Majetkoprávní operace – směna pozemků 

Předkládá: Bc. Jaroslav Schejbal, vedoucí odboru majetkové správy 

Stručný obsah předkládaného materiálu: 
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1. a) zrušení usnesení Rady města Liberec č. 91/2016, bod 1 ze dne 16. 2. 2016 z důvodu chybného 
výpočtu ceny (DPH); 

b) souhlas se směnou pozemků p. č. 1470/5 o výměre 256 m2, 1470/6 o výměře 262 m2, 1470/7 
o výměře 276 m2, 1470/8 o výměře 149 m2, vzniklých oddělením z pozemku p. č. 1470/1, dle GP 
č. 4714-2053-100/2011 ze dne 6. 1. 2012, k. ú. Rochlice u Liberce, celková výměra činí 943 m2, 
ve vlastnictví Česká republika, s právem hospodařit s majetkem, Povodí Labe, státní podnik, 
IČ: 70890005, DIČ: CZ70890005, se sídlem Víta Nejedlého 951/8, Hradec Králové – Slezské 
Předměstí, PSČ 500 03 za pozemky p. č. 5923/3 o výměře 69 m2, 6015/3 o výměře 18 m2, k. ú. 
Liberec, celková výměra činí 87 m2, ve vlastnictví statutární město Liberec, IČ:00262978, nám. 
Dr. E. Beneše 1/1, Liberec 1 – Staré Město, PSČ 460 59 s doplatkem města ve výši 658 438 Kč, 
do třiceti dnů po obdržení vyrozumění o provedení vkladu od příslušného katastrálního pracoviště; 

2. souhlasí se směnou pozemků p. č. 291/6 o vým. 34 m2 (odděl. z p. č. 291/4), p. č. 297/2 o vým. 
25 m2 (vzniklý rozděl. p.č. 297), p. č. 306/6 o vým. 61 m2 (odděl. z p. č. 306/5), p. č. 308/10 o vým. 
187 m2 (vzniklý slouč. dílů „a“ p. č. 306/3 a „b“ p. č. 308/4) vše dle GP č. 1521-294/2015 ze dne 
11. 2. 2016, k. ú. Růžodol 1, celková výměra činí 307 m2, ve vlastnictví E. K. za pozemky p. č. 304/1 
o vým. 93 m2, p. č. 306/4 o vým. 65 m2, k. ú. Růžodol 1, celková výměra činí 158 m2, ve vlastnictví 
statutární město Liberec, IČ: 00262978, nám. Dr. E. Beneše 1/1, Liberec 1 – Staré Město, PSČ 460 59 
s doplatkem města ve výši 7 970 Kč, do třiceti dnů po obdržení vyrozumění o provedení vkladu od 
příslušného katastrálního pracoviště. 

Průběh projednávání bodu: 

K tomuto bodu nebyla diskuze. 

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

Rada města přijala usnesení č. 376/2016. 

K bodu č. 6 
Majetkoprávní operace – budoucí prodej pozemku 

Předkládá: Bc. Jaroslav Schejbal, vedoucí odboru majetkové správy 

Stručný obsah předkládaného materiálu: 

Žádost ČEZ Distribuce, a. s. o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na odkup části pozemku 
p. č. 4143/1, k. ú. Liberec, pod novou distribuční trafostanicí, požadavek vychází z vydaného 
územního rozhodnutí na výstavbu multifunkčního domu. 

Průběh projednávání bodu: 

K tomuto bodu nebyla diskuze. 

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

Rada města přijala usnesení č. 377/2016. 
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K bodu č. 7 
Majetkoprávní operace - záměr výkupu pozemku 

Předkládá: Bc. Jaroslav Schejbal, vedoucí odboru majetkové správy 

Stručný obsah předkládaného materiálu: 

Jedná se o výkup části pozemku p. č.711/2, k. ú. Horní Hanychov, ve vlastnictví ČR - Lesů České 
republiky, s. p., kterého se dotkne definitivní opatření deformované ocelové konstrukce tubosideru 
„Ještěd“ a převod přilehlého parkoviště. 

Průběh projednávání bodu: 

K tomuto bodu nebyla diskuze. 

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

Rada města přijala usnesení č. 378/2016. 

K bodu č. 8 
Majetkoprávní operace - záměr nabytí pozemku formou bezúplatného převodu 

Předkládá: Bc. Jaroslav Schejbal, vedoucí odboru majetkové správy 

Stručný obsah předkládaného materiálu: 

Okresní stavební bytové družstvo Kamenická 1213, Liberec 6, vlastník pozemku p. č. 219/3, 
k. ú. Rochlice u Liberce, ze kterého byl GP č. 2347-43/2015 oddělen pozemek p. č. 219/16, k. ú. 
Rochlice u Liberce, nabízí městu bezúplatný převod pozemku p. č. 219/16, k. ú. Rochlice. Na tomto 
pozemku se nachází stavba chodníku, který bude následně předán do užívání správci komunikací. 

Průběh projednávání bodu: 

Ing. Čulík 
K tomuto bodu mám zásadní technickou připomínku, a to, že se mi nelíbí zpracování odvodnění 

komunikace a vykousnutý chodník. Takto se to nedělá, a proto nesouhlasím z důvodu budoucí těžké 
údržby tohoto chodníku. 

Mgr. Korytář 
Já se zeptám, jestli navrhujete nějaké řešení této situace. 

Ing. Čulík 
Musí se to přestavět, takto tam neprojede kočárek, neprojede tam uklízecí stroj, neprojede tam nic. 

Standardně se to řeší tak, že obruba chodníku zůstane stejná, rovná, a je v ní výklenek, a ta voda teče 
pod ten chodník. 

Mgr. Korytář 
Jsou dva způsoby, jak postupovat, buď jim dát prostor, aby to předělali a pak to převzít, nebo to 

převzít s tím, že náš odbor to spraví. V usnesení je uvedeno, že rada města souhlasí se záměrem nabytí 
pozemku, tak bychom tam mohli doplnit, za podmínky úpravy technického řešení odvodnění 
komunikace v souladu s bezpečnostními předpisy. 

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

Rada města přijala usnesení č. 379/2016. 
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K bodu č. 9 
Majetkoprávní operace - záměr nabytí nemovitosti od ČR - ÚZSVM - 
ul. Pazderkova 

Předkládá: Bc. Jaroslav Schejbal, vedoucí odboru majetkové správy 

Stručný obsah předkládaného materiálu: 

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) nabízí k bezúplatnému nabytí 
pozemek p. č. 1716/2 v k. ú. Rochlice u Liberce, který je zařazen do pasportu komunikací jako 
chodník v Pazderkově ulici a je zařazen do 4. třídy místních komunikací. Pozemek navazuje na 
pozemky v majetku SML. Vzhledem k tomu, že od 1. 3. 2016 vstupuje v platnost novela zákona 
o majetku České republiky, podléhá převod ještě schválení ministerstvu financí. 

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. 380/2016. 

K bodu č. 10 
Majetkoprávní operace - výpůjčka pozemku 

Předkládá: Bc. Jaroslav Schejbal, vedoucí odboru majetkové správy 

Stručný obsah předkládaného materiálu: 

Pan O. si původně zažádal o odkoupení části pozemku p. č. 371/1, k. ú. Františkov u Liberce, 
vzhledem k tomu, že mu byl prodej zamítnut, žádá o výpůjčku tohoto pozemku, rád by zde udržoval 
zeleň. Pan O. bere na vědomí, že pozemek nesmí být oplocen. 

Průběh projednávání bodu: 

Ing. Čulík 
Požadavek pana Oravce je, že žádá o výpůjčku, to znamená, že výpůjčka je bezplatná. 

I. Roncová, vedoucí oddělení majetkové evidence a dispozic 
Výpůjčka je bezplatná za podmínky, že to nesmí oplotit. Musí to zůstat přístupné veřejnosti. Takže 

tam může pouze udržovat zeleň, aby tam nebyl nepořádek atd. 

Ing. Čulík 
Nedočetl jsem se, zda je to na dobu určitou nebo neurčitou s nějakou výpovědní lhůtou. 

I. Roncová 
Na dobu neurčitou se standardní výpovědní lhůtou 3 měsíce. 

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

Rada města přijala usnesení č. 381/2016. 
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K bodu č. 11 / staženo 
Majetkoprávní operace - pronájem pozemku pod garáží 

Předkládá: Bc. Jaroslav Schejbal, vedoucí odboru majetkové správy 

Stručný obsah předkládaného materiálu: 

Manželé K. odkoupili garáž do osobního vlastnictví a nyní žádají o pronájem pozemku pod touto 
garáží. Pozemek zatím odkupovat nechtějí. Nájemné by činilo 455 Kč ročně. 

Průběh projednávání bodu: 

Ing. Čulík 
Jestliže si žadatelé odkoupili garáž do osobního vlastnictví, tak podle nového Občanského 

zákoníku by logicky pozemek měl být spojený se stavbou. Proč chtějí pozemek pouze pronajmout 
a proč „za tak málo“ peněz na rok? 

I. Roncová, vedoucí oddělení majetkové evidence a dispozic 
Protože v současné době nemají peníze, když si koupili tu garáž, takže to chtějí odložit na asi 5 let. 

Ing. Čulík 
Jaká by byla cena toho pozemku? 

I. Roncová  
Minimálně 800 Kč za m2. 

Mgr. Korytář 
Jedná se o 13 m2, tzn. cca 10 000 Kč. V tomto případě bychom jim mohli navrhnout prodej 

s možností splátek. 

I. Roncová  
To bohužel nelze, město nemůže vložit smlouvu na katastr, bez toho aniž by mělo zaplacenou 

kupní cenu. Protože už v minulosti se stávalo, že město v tomto vyšlo vstříc a umožnilo splátky, a ten 
nabyvatel pak nesplácel, ale nemovitost už byla napsaná na něho.  

Ing. Čulík  
Tak obrácený postup, že nemovitost by se převedla až ve chvíli, kdy bude kupní cena splacená. To 

nelze? 

Mgr. Korytář 
To si myslím, že by mělo jít. Pozemek bude města a vklad na katastr se provede, až bude zaplacená 

celá kupní cena. 

I. Roncová  
V tuto chvíli se oni k tomuto nechtějí zavázat. 

Ing. Čulík  
Ta částka ročního nájemného vychází z nějakých našich tabulek? Ano, děkuji. 

Ing. Fadrhonc, tajemník MML 

Toto je docela nestandardní řešení, že bychom jim pozemek prodali, až oni budou chtít. Jestli to 
náhodou není trochu v rozporu se zákonem, protože by měl být jeden vlastník té nemovitosti a toho 
pozemku pod ní. 

I. Roncová  
Jenomže my ty lidi nemůžeme nutit a jsme rádi, že si alespoň nějakým způsobem vyřeší ten 

pozemek. 
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Mgr. Korytář 
Já bych navrhoval toto neschválit a vstoupit s nimi znovu do jednání, navrhnout jim nějaký 

splátkový kalendář, pokud nemají najednou těch 10 000 Kč, a předložit znovu do rady. 

Tento materiál byl z programu schůze rady města stažen. 

K bodu č. 12 
Majetkoprávní operace - pronájem pozemku Sportovní klub stolního tenisu 
Liberec 

Předkládá: Bc. Jaroslav Schejbal, vedoucí odboru majetkové správy 

Stručný obsah předkládaného materiálu: 

Sportovní klub stolního tenisu Liberec žádá o pronájem pozemku z důvodu přístavby haly stolního 
tenisu, kde v případě získání dotací musí pro následnou realizaci projektu prokázat formální vztah 
k pozemku. Nájemné by činilo 18 305 Kč za rok. 

Průběh projednávání bodu: 

Ing. Čulík 
Já za sebe navrhuji, ať využívají i nadále sportovní plochy ve školách, tak jak to tam popisují. 

A souhlasím s námitkou právního oddělení. 

I. Roncová, vedoucí oddělení majetkové evidence a dispozic 
V tomto materiálu jsou variantní řešení a bylo by dobré schválit jednu z variant. 

Mgr. Korytář 
Dobře, budeme tedy hlasovat o usnesení ve znění, že neschvaluje pronájem pozemku. 

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

Rada města přijala usnesení č. 382/2016. 

K bodu č. 13 
Majetkoprávní operace – ukončení nájemní smlouvy a uzavření smlouvy 
nájemní, pachtovní a o výpůjčce 

Předkládá: Bc. Jaroslav Schejbal, vedoucí odboru majetkové správy 

Stručný obsah předkládaného materiálu: 

V současné době má paní M. nájemní smlouvu na pozemek p. č. 1779 v k. ú. Starý Harcov. Část 
tohoto pozemku využívá k pěstování ovoce a zeleniny (pacht), na části tohoto pozemku má 
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postavenou malou chatku, kterou by chtěla rozšířit o dalších 10m² (pronájem) a zbytek pozemku je 
lemován lesem a pouze ho udržuje (výpůjčka). Pozemek je z větší části podmáčený vodou, která stéká 
z lesa, a proto navrhujeme vypovědět starou nájemní smlouvu a uzavřít novou smlouvu nájemní, 
pachtovní a o výpůjčce. Pachtovné bude ve výši 1 150 Kč a nájemné ve výši 700 Kč, což je 1 850 Kč 
ročně. 

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. 383/2016. 

K bodu č. 14 
Majetkoprávní operace - pacht a výpůjčka pozemku 

Předkládá: Bc. Jaroslav Schejbal, vedoucí odboru majetkové správy 

Stručný obsah předkládaného materiálu: 

Manželé B. si zažádali o část pozemku p. č.1492/1, k. ú. Rochlice u Liberce do pachtu a o část 
tohoto pozemku do výpůjčky, zde by se rádi starali o zeleň a prodloužili si zahrádku. Manželé B. 
souhlasí s tím, že pozemek nebude oplocen. Pachtovné bude činit 4 000 Kč ročně. 

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. 384/2016. 

K bodu č. 15 
Majetkoprávní operace - pronájem nebytového prostoru - garáže 

Předkládá: Bc. Jaroslav Schejbal, vedoucí odboru majetkové správy 

Stručný obsah předkládaného materiálu: 

Pan K. žádá o pronájem garáže z důvodu zajištění parkování osobního vozidla v blízkosti svého 
bydliště. Nájemné činí 10 251 Kč + DPH ročně. 

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. 385/2016. 



  10 
 

K bodu č. 16 
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 2x 
vodovodní, 2x kanalizační a 2x plynovodní přípojky, včetně příslušenství, vstup a vjezd pro 
provozování a udržování na pozemku 1094/1, k. ú. Horní Růžodol, ve prospěch vlastníka pozemků 
p. č.962/1, 962/2, 963, 964, k. ú. Horní Růžodol, kterým je v současné době: NH reality s.r.o., Šlikova 
133/28, Liberec VII-Horní Růžodol, 460 07 Liberec, IČ: 287 43 202. Předpokládaná cena za zřízení 
služebnosti činí 60 000 Kč, ke které bude připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši. 
Konečná cena za zřízení služebnosti inženýrské sítě bude stanovena na základě faktického umístění 
inženýrské sítě a bude vypočítána dle platného interního předpisu. Služebnost bude zřízena na dobu 
životnosti inženýrské sítě, tj. na dobu, po kterou je inženýrská síť schopna plnit svoji funkci jako 
celek; 

2. zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo umístění, zřízení, 
provozování, opravy, údržby, úpravy, obnovy a výměny součásti distribuční soustavy (podzemní 
vedení NN), vstup a vjezd pro provoz a údržbu na pozemku/cích/ p. č. 2184/1, k. ú. Ruprechtice, pro 
ČEZ Distribuce, a. s., Děčín 4, Teplická 874/8, IČ: 24729035 za podmínky složení zálohy ve výši 
87 000 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; 

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 pozemcích p. č. 9/1, 339, 
350/1, 356, k. ú. Kateřinky u Liberce, pro ČEZ Distribuce, a. s., Děčín 4, Teplická 874/8, 
IČ: 24729035. Předpokládaná cena za zřízení služebnosti činí 43 200 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. Věcné břemeno služebnosti bude zřízeno 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 
a kanalizační přípojky, včetně příslušenství, vstup a vjezd pro provozování a udržování na pozemku 
p. č. 328, k. ú. Doubí u Liberce, ve prospěch vlastníka pozemku p. č. 327/4, k. ú. Doubí u Liberce, 
kterým je v současné době: Ing. A. K. Předpokládaná cena za zřízení služebnosti činí 10 425 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 umístění, zřízení, 
provozování, opravy, údržby, úpravy, obnovy a výměny součásti distribuční soustavy (uložení 
podzemního vedení NN), vstup a vjezd pro provoz a údržbu na pozemcích p. č. 8, 9/2, 29/1, 635, 636, 
685/6, 685/14, 731/1, 731/2, 737/3, 749/8, 769, 784, 785/1, 805/1, 805/2, 812/1, 818, 830, 843/1, 859, 
901/1, 901/11, 901/16, k. ú. Ruprechtice, pro ČEZ Distribuce, a. s., Děčín 4, Teplická 874/8, 
IČ: 24729035 za podmínky složení zálohy ve výši 1 223 300 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 distribuční soustavy (podzemní 
vedení VN), vstup a vjezd pro provozování a udržování na pozemcích p. č. 296, 297/1, 300/2, 301/1, 
1033/1, 1043/1, 1050/1, k. ú. Horní Růžodol, pro ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 4, Teplická 874/8, 
IČ: 24729035, za konečnou cenu 20 184 Kč, ke které bude připočítána daň z přidané hodnoty v platné 
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zákonné výši. 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. 1122/12, 1122/33, 
1122/34, 1122/40, 1905/1, k. ú. Starý Harcov, pro ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 4, Teplická 874/8, 
IČ: 24729035, za konečnou cenu 1 200 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. 

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. 386/2016. 

K bodu č. 17 
Majetkoprávní operace - Změna usnesení služebnosti 

Předkládá: Bc. Jaroslav Schejbal, vedoucí odboru majetkové správy 

Stručný obsah předkládaného materiálu: 

1. a) zrušení usnesení č. 291/2016/6 ze dne 19. 4. 2016 

b) 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, pozemcích 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 813 600 Kč, ke které bude připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši. 
Usnesením 242/2016 z 6. schůze dne 22. 3. 2016 Rada města Liberec 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. 

2. a) zrušení usnesení č. 291/2016/14 ze dne 19. 4. 2016 

b) 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, 32/1, 34, 909, 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. 

Průběh projednávání bodu: 
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K tomuto bodu nebyla diskuze. 

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

Rada města přijala usnesení č. 387/2016. 

K bodu č. 18 
Výpůjčka Komunitní práce Liberec, o. p. s. - Josefínino údolí 9/9, Liberec 5 

Předkládá: Bc. Jaroslav Schejbal, vedoucí odboru majetkové správy 

Stručný obsah předkládaného materiálu: 

Komunitní práce Liberec, o. p. s. (KPL) by se v případě schválení této výpůjčky přestěhovaly 
z budovy Jablonecká 41, Liberec 5 (Liebiegova vila) do Josefínina údolí 9/9, Liberec 5 a uvolnily by 
se tak další prostory pro potřeby MML v této vile. 

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. 388/2016. 

K bodu č. 19 
Prodej podílů pozemků ve spoluvlastnictví statutárního města Liberec 

Předkládá: Bc. Jaroslav Schejbal, vedoucí odboru majetkové správy 

Stručný obsah předkládaného materiálu: 

V letech 1989 - 1991 Bytový podnik města Liberce (BPML) prodával bytové jednotky bez podílu 
na stavebních pozemcích, část těchto spoluvlastnických podílů na stavebních pozemcích se nám 
nepodařilo vlastníkům bytových jednotek dosud prodat, i když jim byly průběžně od r. 1998 nabízeny 
k prodeji. Další část spoluvlastnických podílů na pozemcích souvisejících vznikla při prodeji bytových 
jednotek formou veřejných dražeb dobrovolných od r. 2005, kdy vzhledem k předkupnímu právu 
spoluvlastníků pozemku, nemohly být tyto podíly zahrnuty do prodeje bytových jednotek. Také tyto 
spoluvlastnické podíly již byly několikrát průběžně nabízeny k odkoupení vlastníkům jednotek 
v souvisejících budovách. Všechny spoluvlastnické podíly na jednotlivých pozemcích jsou 
osvobozeny od platby DPH, a to z důvodu, že se ve všech případech jedná o pozemky k budovám 
starším 5 let. 

Průběh projednávání bodu: 

K tomuto bodu nebyla diskuze. 

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 6, proti – 0, zdržel se – 1, návrh byl přijat. 

Rada města přijala usnesení č. 389/2016. 
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K bodu č. 20 
Vypsání veřejné zakázky na "ZŠ Liberec, Jabloňová 564/43 – úpravy kuchyně" 

Předkládá: Bc. Jaroslav Schejbal, vedoucí odboru majetkové správy 

Stručný obsah předkládaného materiálu: 

Předmětem tohoto materiálu je schválení zadávací dokumentace a vyhlášení zadávacího řízení na 
výměnu dožilého gastrovybavení a vzduchotechniky se souvisejícími stavebními pracemi. 

Průběh projednávání bodu: 

Ing. Fadrhonc, tajemník MML 

Já mám jenom připomínku, je třeba opravit název bodu a i v usnesení, že se nejedná o výběrové 
řízení, ale o veřejnou zakázku. 

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

Rada města přijala usnesení č. 390/2016. 

K bodu č. 21  
Upravené znění Smlouvy 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 opětovně předkládána smlouva, jejímž předmětem je vzájemný převod 
činností, majetku a některých souvisejících práv, povinností a závazků obou příspěvkových 
organizací, reagující na úpravy požadované usnesením ZM č. 89/2016 ze dne 28. dubna 2016, tj. 
zachování provozu jeslí i nadále městem. 

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. 391/2016. 
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K bodu č. 22 
Dar pro Liberecký kraj - DC Sluníčko a přijetí daru od Libereckého kraje - 
DDM Větrník 

Předkládá: Bc. Jaroslav Schejbal, vedoucí odboru majetkové správy 

Stručný obsah předkládaného materiálu: 

Na základě uzavřené Smlouvy o vzájemném převodu činností, majetku a některých souvisejících 
práv, povinností a závazků mezi LK a SML předkládáme materiál na dar nemovitého majetku na 
Liberecký kraj (LK) v souvislosti s převodem příspěvkové organizace Dětské centrum Sluníčko, LK 
v této souvislosti daruje SML nemovitý majetek pro nově zřízený Dům dětí a mládeže Větrník. Obě 
darovací smlouvy budou vloženy shodně na katastr nemovitostí dne 1. 9. 2016. Současně se 
schválením daru na LK se musí vyřadit ze seznamu neprivatizovatelného nemovitého majetku budova 
Pekárkova 572, Liberec 15. 

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. 392/2016. 

K bodu č. 23 
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, 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. 

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. 393/2016. 
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K bodu č. 24 
Souhlas zřizovatele s čerpáním investičního fondu Divadla F. X. Šaldy Liberec, 
p. o. na nákup nákladního automobilu. 

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

Stručný obsah předkládaného materiálu: 

V souladu se zřizovací listinou žádá ředitelka Divadla F. X. Šaldy Liberec, p. o. zřizovatele 
o souhlas s čerpáním investičního fondu na pořízení nákladního automobilu. Pořizovací náklady ve 
výši 2 272 380 Kč včetně DPH budou hrazeny z účelové dotace Libereckého kraje. 

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. 394/2016. 

K bodu č. 25 
Změna zřizovací listiny Mateřské školy "Čtyřlístek", Liberec, 
Tovačovského 166/27, p. o. 

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

Stručný obsah předkládaného materiálu: 

Na základě výzvy Registru územní identifikace adres a nemovitostí (RÚIAN) je nutné s účinností 
od 1. 9. 2016 přistoupit k nápravě historických nepřesností ve zřizovací listině Mateřské školy 
"Čtyřlístek", Liberec, Tovačovského 166/27, p. o. Zároveň dochází k aktualizaci zřizovací listiny, 
která je v souladu s aktuálními legislativními změnami. Nová zřizovací listina je předkládána ve formě 
úplného znění.  

Průběh projednávání bodu: 

K tomuto bodu nebyla diskuze. 

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

Rada města přijala usnesení č. 395/2016. 

K bodu č. 26 
Změna zřizovací listiny Základní školy a Mateřské školy, Liberec, 
Barvířská 38/6, p. o. 

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

Stručný obsah předkládaného materiálu: 
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Na základě výzvy Registru územní identifikace adres a nemovitostí (RÚIAN) je nutné s účinností 
od 1. 9. 2016 přistoupit k nápravě historických nepřesností ve zřizovací listině Základní školy 
a Mateřské školy, Liberec, Barvířská 38/6, p. o. Zároveň dochází k aktualizaci zřizovací listiny, která 
je v souladu s aktuálními legislativními změnami. Nová zřizovací listina je předkládána ve formě 
úplného znění. 

Průběh projednávání bodu: 

K tomuto bodu nebyla diskuze. 

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

Rada města přijala usnesení č. 396/2016. 

K bodu č. 27 
Dodatek ke smlouvě o zajišťování fotografických a video služeb při slavnostních 
obřadech vítání občánků v prostorách Magistrátu města Liberec 

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

Stručný obsah předkládaného materiálu: 

Odbor školství a sociálních věcí předkládá radě města žádost o souhlas s uzavřením dodatku 
smlouvy č. 11/13/0072 o zajišťování fotografických a video služeb při slavnostních obřadech vítání 
občánků v prostorách Magistrátu města Liberec se společností Foto Art Kubát, s. r. o., od 1. června 
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. 397/2016. 

K bodu č. 28 
Poskytnutí daru Domovu pro seniory Lukov, příspěvkové organizaci 

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

Stručný obsah předkládaného materiálu: 

Na základě žádosti ředitelky příspěvkové organizace Domov pro seniory Lukov předkládá odbor 
školství a sociálních věcí Radě města Liberec návrh na schválení poskytnutí daru ve výši 2 000 Kč na 
úhradu sociálních služeb klientce organizace, která má trvalé bydliště na území statutárního města 
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. 398/2016. 

K bodu č. 29 
Poskytnutí dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy o jejím poskytnutí na 
úhradu části nákladů činnosti Oblastního spolku Českého červeného kříže 
Liberec 

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

Stručný obsah předkládaného materiálu: 

Na základě žádosti ředitele Oblastního spolku Českého červeného kříže Liberec předkládá odbor 
školství a sociálních věcí Radě a následně Zastupitelstvu města Liberec návrh na schválení poskytnutí 
dotace ve výši 100 000 Kč na úhradu nákladů příjemce vzniklých při poskytování veřejně prospěšných 
služeb a činností ve prospěch občanů města Liberec v souladu s cíli a posláním Českého červeného 
kříže. 

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. 399/2016. 

K bodu č. 30 
Poskytnutí dotace na protidrogové služby kontaktního centra a terénního 
programu pro lidi ohrožené drogou a uzavření veřejnoprávní smlouvy 
o poskytnutí dotace pro poskytovatele Most k naději, z. s. 

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

Stručný obsah předkládaného materiálu: 

Statutární město Liberec se podílí na financování protidrogových sociálních služeb v rámci 
protidrogové politiky Libereckého kraje. Financování je založeno na konceptu „Participace obcí na 
financování protidrogové politiky v Libereckém kraji“. Nezisková organizace Most k naději, z. s., je 
dle registru poskytovatelů sociálních služeb jediným poskytovatelem protidrogových služeb 
kontaktního centra a terénního programu pro lidi ohrožené drogou. Z uvedených důvodů a na základě 
výpočtu dle klíče „Participace obcí Libereckého kraje na financování protidrogové politiky 
Libereckého kraje“ doporučuje odbor školství a sociálních věcí poskytnout neziskové organizaci Most 
k naději, z. s., účelovou dotaci v požadované výši, tj. 400 000 Kč. 

Průběh projednávání bodu: 
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Ing. Čulík 
Já bych se zeptal, tady čtu, že je to v rámci protidrogové politiky Libereckého kraje. Město Liberec 

vždycky přispívá takovou částkou? 

PhDr. Langr 
Ano, ono je to v rámci politiky vyššího územněsprávního celku, ale podporujeme tu službu pouze 

na území města, je tam uveden ten výpočet. 

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

Rada města přijala usnesení č. 400/2016. 

K bodu č. 31 
Poskytnutí dotace na protidrogové služby - odborné sociální poradenství, 
terapeutickou komunitu, služby následné péče a uzavření veřejnoprávní smlouvy 
o poskytnutí dotace pro poskytovatele ADVAITA, z. ú. 

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

Stručný obsah předkládaného materiálu: 

Statutární město Liberec se podílí na financování protidrogových sociálních služeb v rámci 
protidrogové politiky Libereckého kraje. Financování je založeno na konceptu „Participace obcí na 
financování protidrogové politiky v Libereckém kraji“. Nezisková organizace ADVAITA, z. ú., je dle 
registru poskytovatelů sociálních služeb jediným poskytovatelem protidrogových služeb - odborného 
sociálního poradenství, terapeutické komunity a následné péče. Z uvedených důvodů a na základě 
výpočtu dle klíče „Participace obcí Libereckého kraje na financování protidrogové politiky 
Libereckého kraje“ doporučuje odbor školství a sociálních věcí poskytnout neziskové organizaci 
ADVAITA, z. ú., účelovou dotaci ve výši 520 234 Kč. 

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. 401/2016. 

K bodu č. 32 
Poskytnutí dotace 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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Na základně vyhlášené výzvy k podání žádostí o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města 
Liberec pro poskytovatele sociálních služeb a v souladu s Pravidly pro poskytování dotací z rozpočtu 
statutárního města Liberec na podporu financování sociálních služeb poskytovaných na území města 
Liberec je předkládán návrh na přidělení dotace pro 31 poskytovatelů sociálních služeb v celkové výši 
4 998 055 Kč. 

Průběh projednávání bodu: 

Ing. Galnor 
Já se chci zeptat, jakým způsobem se přidělují ty peníze na tento program a z jakého zdroje. 

PhDr. Langr 
Jedná se o programovou dotaci z Komunitního plánu sociálních služeb, kde je každý rok alokováno 

dle usnesení zastupitelstva 5 milionů, to znamená, rozděluje se 5 milionů, výhradně službám, které 
jsou tzv. registrované podle zákona 108, a těm, které dostaly financování prostřednictvím kraje 
z Ministerstva práce a sociálních věcí. To znamená, my tyto služby už jenom dofinancováváme, to, na 
co z kraje nedostaly, to je de facto jejich provoz. Zjednodušeně řeknu, pošlou žádost, doloží potřebné 
dokumenty vč. financování na letošní rok z kraje a externí hodnotitelé vyhodnotí a přidělí částky.  

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

Rada města přijala usnesení č. 402/2016. 

K bodu č. 33 
Návrh na poskytnutí peněžitých darů 

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

Stručný obsah předkládaného materiálu: 

Rada města usnesením č. 298/2016 jmenovala hodnotitele žádostí o dotaci pro poskytovatele 
sociálních služeb na rok 2016. Za provedenou práci je nyní navrhována odměna formou peněžitého 
daru pro devět externích hodnotitelů v celkové výši 15 200 Kč. 

Průběh projednávání bodu: 

Ing. Čulík 
Jestli jsem tomu rozuměl, to jsou ti hodnotitelé, kteří dostanou všechno vypočítáno a jenom označí, 

jestli ano nebo ne. 

PhDr. Langr 
Tito hodnotitelé dostanou žádosti z Komunitního plánu sociálních služeb, musí je vyhodnotit, 

přidělit určitý počet bodů, na základě toho se vypočte navrhovaná částka dotace, kterou potom oni ve 
sboru schválí, stejně jako ten způsob výpočtu. Předem jsme se s nimi dohodli, že budou mít za jednu 
žádost 200 Kč. 

Bc. Kocumová 
Tady probíhalo hodnocení u všech fondů, kde samozřejmě nevidíme do těch žádostí a nevíme, jak 

složité byly ty formuláře, ale jestli se jedná o peněžitou odměnu pouze pro hodnocení těchto žádostí, 
anebo to bude i členy správních rad fondů. Jde mi o to, jestli je to složitější přístup, nebo jestli se 
počítá s odměnami pro všechny. 
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Mgr. Korytář 
To je dobrá otázka. Je to jedna z věcí, kterou budeme muset vyřešit do podzimního kola, letos to 

hodnocení projektu probíhalo náročnějším způsobem a ti hodnotitelé s tím měli mnohem více práce 
než v minulosti. Takže si myslím, že bychom to měli probrat. Já nemám problém s tím, že ten, kdo 
hodnotí, za to dostane odměnu, protože s tím má práci a stráví na tom nějaký čas, ale je to vždy na 
rozhodnutí správní rady nebo příslušného náměstka, aby se dohodl se správní radou, jestli tam ty 
peníze na odměny budou vyčleněny. Myslím, že v loňském roce v Ekofondu hodnotitelé dostávali 
odměny a můžeme k tomu tak přistoupit i v dalších fondech.  

Bc. Kocumová 
Mně jde jen o to, aby to bylo nějak jednotné, a nebylo to v každém fondu jinak. 

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

Rada města přijala usnesení č. 403/2016. 

K bodu č. 34 
Prodloužení nájmů a přidělení bytů ve vlastnictví SML 

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

Stručný obsah předkládaného materiálu: 

Obsahem materiálu je přidělení bytů ve vlastnictví statutárního města Liberec na základě žádostí 
o poskytnutí nájmu bytu, prodloužení smluv o ubytování nízkého standardu, prodloužení nájmu bytu 
pro příjmově vymezené osoby a prodloužení max. doby nájmu u bytu startovacího. 

Průběh projednávání bodu: 

K tomuto bodu nebyla diskuze. 

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

Rada města přijala usnesení č. 404/2016. 

K bodu č. 34a 
Návrh správní rady na přidělení dotací z dílčího fondu Fond vzdělávání 
Dotačního fondu SML pro rok 2016 

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

Stručný obsah předkládaného materiálu: 

Předkládaný materiál doporučuje ke schválení návrh správní rady na přidělení dotací z dílčího 
fondu Fond vzdělávání Dotačního fondu SML v rámci vyhlášení 4 programů k předkládání žádostí 
o dotaci na rok 2016 v celkové výši 833 643 Kč. 

Průběh projednávání bodu: 
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PhDr. Langr 
Tady chci upozornit na variantní část usnesení, které se bude opakovat ve všech dotačních 

materiálech. Vždy je to to b) v každém bodu, které se týká veřejnoprávní smlouvy a ta smlouva je ve 
dvojím znění. První znění, které kopíruje návrh pana zastupitele Zámečníka, jedná se o bod smlouvy 
č. 6 – střet zájmů, plus je tam ještě drobný dovětek v bodě 7 – kontrola a sankce. První návrh je snaha 
vyhovět návrhu pana Zámečníka, ten druhý je můj. Mně se ten bod zdá být velmi nejasný, tak jak je 
navržen, velmi vágní a v zásadě u toho bodu 7 nevymahatelný. Pokud my zjistíme jakýkoliv střet 
zájmů, tak jsme oprávněni nařídit odvod, akorát si nejsem jistý, jak my bychom byli schopni ty střety 
zájmů zjišťovat. Obecně s tím nemám problém, jsem pro to, aby té transparentnosti bylo více, ale v té 
smlouvě se mi to zdá být velmi vágní a velmi nešikovné a ta ustanovení rovněž velmi obecně 
formulovaná. Nedokážu si pod tím představit nějakou konkrétní situaci. Takže sám za sebe bych 
navrhl souhlasit s tím zněním b) a pokud s tím budeme souhlasit, panu Zámečníkovi pošlu návrh 
smlouvy i s tím jeho ustanovením, aby nám k tomu nějaké informace podal na zastupitelstvu, a tam se 
můžeme rozhodnout, schválit jeho zastupitelskou iniciativu.  

Hlasování o návrhu usnesení ve variantě B – pro – 6, proti – 0, zdržel se – 1, návrh byl 
přijat. 

Rada města přijala usnesení č. 405/2016. 

K bodu č. 34b 
Návrh správní rady na přidělení dotací z dílčího fondu Fond zdraví a prevence 
Dotačního fondu SML pro rok 2016 

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

Stručný obsah předkládaného materiálu: 

Předkládaný materiál doporučuje ke schválení návrh správní rady na přidělení dotací z dílčího 
fondu Fond zdraví a prevence Dotačního fondu SML v rámci vyhlášení 5 programů k předkládání 
žádostí o dotaci na rok 2016 v celkové výši 1 495 805 Kč. 

Průběh projednávání bodu: 

K tomuto bodu nebyla diskuze. 

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

Rada města přijala usnesení č. 406/2016. 

K bodu č. 35 
Protokol o následné kontrole p. o. Mateřská škola "Kytička", Liberec, Burianova 
972/2 

Předkládá: Ing. Marie Vozobulová, vedoucí odboru kontroly a interního auditu  
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Stručný obsah předkládaného materiálu: 

Výsledek kontroly je bez zjištění nedostatků, a tudíž nebyla stanovena nápravná opatření. 

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. 407/2016. 

K bodu č. 36 
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. 

Průběh projednávání bodu: 

PhDr. Langr 
Já mám dotaz, buď je mi to nejasné anebo tam stále vidím problém. Jsem teď na straně 2 a v horní 

části strany 3. Na straně 2 dole se cituje kontrolní skupina, kde je v závěru psáno: „možnosti převedení 
ostatních záležitostí v samostatné působnosti rady obce vydal stanovisko odbor dozoru a kontroly 
veřejné správy Ministerstva vnitra pod číslem 7/2009, kterým převedení pravomocí na jiné než 
zákonem stanovené orgány vyloučil.“ A pak tady máme na straně 3 nahoře závěr odboru právního, 
kde se sděluje, že rada města schválila směrnici, do které jsme naopak členili výjimku, že rozhoduje 
příslušný člen rady města po projednání s poradou vedení. Nevím, jestli tomu nerozumím správně, 
mně to přijde v rozporu, v tom případě bych hledal chybu ve směrnici, která je v rozporu se zákonem 
o obcích. 

Mgr. Korytář 
Já bych jenom rád navrhl, abychom zavolali pana Audyho.  

Mgr. Audy, vedoucí odboru právního a veřejných zakázek 

V rozporu jsou, proto my sem také uvádíme, že s tím závěrem kontrolní skupiny nesouhlasíme. To 
znamená, že se domníváme, že právě tou směrnicí o zadávání veřejných zakázek, protože ta směrnice 
obsahuje dva druhy výjimek, všeobecnou výjimku, která chodí do rady, a potom i výjimku tohoto 
typu, kdy se projednává v poradě vedení a rozhoduje příslušný člen vedení města. 

PhDr. Langr 
Ano, ale pak tedy nesouhlasíme přeneseně se stanoviskem odboru dozoru a kontroly veřejné správy 

Ministerstva vnitra, a logicky mi z toho vyplývá, že ta směrnice sama je v rozporu se zákonem 
o obcích. 
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Mgr. Audy 
Tak bych to neviděl. Já samozřejmě nevím, jak si to ten kontrolní výbor vykládal, ale chápu to spíš 

tak zřejmě v tom stanovisku se bude hovořit o přenesení zbytkové pravomoci radou města, 
předpokládám.  

Ing. Fadrhonc, tajemník MML 
Tam je ještě podstatné, že nerozhoduje porada vedení, rozhoduje ten člen, ať už primátor nebo 

náměstek, a tuto pravomoc rada města v tomto smyslu přenést může u zakázky malého rozsahu.  

Bc. Kocumová 
Já tomu pořád nerozumím, protože mně přijde, že pokud je nějaké stanovisko, které se vyjadřuje 

k zákonu o obcích, takže je to nadřazeno směrnici, kterou vymyslí tady někdo, a vy jste říkal, že pokud 
předpokládám, že o tom asi hovoří, tak vy jste nečetl to, na co se odvolává kontrolní skupina. 

Mgr. Audy 
Já jsem se nedíval na stanovisko, které tady cituje kontrolní výbor, já jsem se díval na předpisy, 

které máme schválené, a ty jsou určitě v pořádku.  

Bc. Kocumová 
Když tady vzniká určitý rozpor mezi schválenými předpisy a stanoviskem ministerstva, tak bych 

předpokládala, že právní se podívá. 

Mgr. Audy 
Já si myslím, že tam není rozpor, já si pouze myslím, že to stanovisko Ministerstva vnitra mluví 

trošku o něčem jiném. 

Mgr. Korytář 
V tom má asi kolegyně pravdu, že by bylo vhodné znát přesně to stanovisko, abychom tady věděli, 

co se v něm říká. 

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 3, proti – 0, zdržel se – 4, návrh nebyl přijat. 

K bodu č. 37 
Předžalobní upomínka od paní Petry Veselé - výsledek prověření situace 

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

Stručný obsah předkládaného materiálu: 

Rada města vzala dne 8. 3. 2016 na vědomí předžalobní upomínku od paní Petry Veselé. 
v zastoupení advokáta JUDr. Vladimíra Kašpara, kterou vyzvala město k úhradě částky ve výši 
1 664 400 Kč. Poté byl prověřen stav zápisů věcných břemen v katastru nemovitostí a zaměřena 
komunikace v ulici Felberova. Bylo zjištěno, že je třeba provést majetkoprávní vypořádání, protože 
část komunikace města se nachází na pozemku paní Petry Veselé. Totéž se týká pozemku pod 
podloubím (p. č. 67 k. ú. Liberec). 

Průběh projednávání bodu: 

Mgr. Audy, vedoucí odboru právního a veřejných zakázek 

V předchozích radách jsme dostali úkol, pro radu města zpracovat jakési doporučení, takže jsme 
s kolegy z ostatních odborů celou situaci prověřili, ta strana podloubí u ulice Felberova byla zaměřena, 
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bylo zjištěno, že část té komunikace u toho domu je na pozemku majitelky. Dále byla prověřena věcná 
břemena, která se týkají podloubí směrem na náměstí Dr. E. Beneše, čímž bylo zjištěno, že žádné 
břemeno či služebnost tam není. Dále bylo prověřováno, zda za zvláštní užívání těchto pozemků nebyl 
vybírán poplatek za využívání veřejného prostranství, ani toto se nepotvrdilo. Navrhujeme tedy řešení 
této situace, a to majetkoprávním vypořádáním. 

Ing. Čulík 
Já bych se chtěl zeptat, to podloubí přechází přes několik parcel, jak je to řešeno u těch ostatních 

domů? 

Mgr. Audy 
Ta situace je stejná u všech těch domů. Tzn., že je tam něčí pozemek, na něm je komunikace. 

A tady u této komunikace není ani jasné, čí vlastně je a o jaký druh komunikace se jedná.  

Mgr. Korytář 
Myslím si, že se dostáváme do situace, že se snažíme relativně jednoduchou věc řešit příliš složitě. 

Pokud je tam nějaká komunikace, jedná se o 10 m, tak si myslím, že k té dohodě může dojít. Pokud je 
tady několik staletí v těch podloubích veřejný přístup, tak tady lze jít do soudního sporu, protože tady 
je vysoká pravděpodobnost, že bychom ten spor vyhráli. Takže dle mého názoru bychom v tomto 
neměli ustupovat. 

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

Rada města přijala usnesení č. 408/2016. 

K bodu č. 38 
Obecně závazná vyhláška SML, o podmínkách pro zahájení nebo nabízení 
přepravy řidičem taxislužby na území SML 

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

Stručný obsah předkládaného materiálu: 

Změna Obecně závazné vyhlášky č. 1/2008 o povinnosti prokázat zkouškou znalosti místopisu, 
právních předpisů upravujících taxislužbu a ochranu spotřebitele, znalosti obsluhy taxametru na 
základě usnesení Rady města Liberec. Obsahuje formální úpravu pojmů a odkazů na zákony, u kterých 
dojde ke změně od vydání vyhlášky a tři úpravy znění vyhlášky. Zkracuje se doba pro termín 
opakované zkoušky na 14 dní, po skončení platnosti osvědčení (po 10 letech) bude vyžadována 
zkouška jen z předpisů upravujících taxislužbu a zkrátila se doba na vykonání zkoušky. 

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. 409/2016. 
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K bodu č. 38a 
Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnavateli 

Předkládá: Ing. Jindřich Fadrhonc, tajemník MML 

Stručný obsah předkládaného materiálu: 

Návrh na pojištění zaměstnanců souvisí se změnou při zajišťování přípravy veřejných zakázek, 
technického dozoru na investičních akcích a opravách převážně vlastními personálními kapacitami, 
tj. nikoliv externími subjekty. Návrh zahrnuje též zaměstnance města, kteří se podílí na výběru 
nejvhodnějších nabídek ve veřejných zakázkách a procesu dotačních akcí, včetně vedení městské 
policie. Toto riziko bude alespoň z části pokryto navrhovanou smlouvou s pojišťovnou Kooperativa 
a. s. 

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. 410/2016. 

K bodu č. 39 
Dohoda o zrušení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 

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

Stručný obsah předkládaného materiálu: 

Statutární město Liberec (dále město), jako budoucí investor stavby „Sportovní areál Ještěd, 
sedačková lanovka Pod lany“ (dále stavba), uzavřelo v roce 2005 s vlastníkem p. p. č. 707/1 v k. ú. 
Horní Hanychov, společností České dráhy, a.s., (dále ČD) Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene č. j. 55487/2005-025. Obsahem smlouvy byla budoucí povinnost vlastníka pozemku 
strpět na dotčeném pozemku přeložku NN a přeložku rozvodů. Na základě této smlouvy město 
zaplatilo ČD jednorázovou úhradu za zřízení věcného břemene ve výši 23 000 Kč + DPH. Z důvodu, 
že stavba nebyla realizována, došlo s ČD k dohodě o zrušení Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene a vrácení vyplacené úhrady městu. 

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. 411/2016. 
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K bodu č. 40 
Schválení závěrečné zprávy o realizaci Integrovaného plánu rozvoje města 
Liberec - Regenerace sídliště Rochlice 

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

Stručný obsah předkládaného materiálu: 

Statutární město Liberec se dohodou o zabezpečení realizace Integrovaného plánu rozvoje města 
Liberec - Regenerace sídliště Rochlice (dále jen IPRM Rochlice) schválenou zastupitelstvem města 
25. 6. 2009 a podepsanou oběma stranami (MMR a SML) 3. 7. 2009 zavázalo realizovat IPRM 
Rochlice za podpory Integrovaného operačního programu. Závěrečná zpráva o realizaci IPRM musí 
být v souladu s platnou metodikou předložena poskytovateli dotace nejdéle do 1. 6. 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. 412/2016. 

K bodu č. 40a 
Návrh na přidělení dotací z Fondu rozvojové spolupráce pro rok 2016 

Předkládá: Martina Motshagen, předsedkyně správní rady Fondu rozvojové spolupráce 

Stručný obsah předkládaného materiálu: 

Předkládaný materiál doporučuje ke schválení návrh na přidělení dotací z dílčího fondu Fond 
rozvojové spolupráce Dotačního fondu SML pro rok 2016. 

Průběh projednávání bodu: 

K tomuto bodu nebyla diskuze. 

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

Rada města přijala usnesení č. 413/2016. 

K bodu č. 40b 
Schválení projektového záměru „Azylový dům pro ženy a rodiny s dětmi“ 

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

Stručný obsah předkládaného materiálu: 
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Cílem projektu je doplnění chybějící sociální služby typu azylové bydlení pro cílové skupiny ženy 
a rodiny s dětmi a nastavení prvního stupně systému prostupného bydlení, a zároveň využití 
a rekonstrukce dlouhodobě prázdného objektu v majetku města. Projekt bude realizován v průběhu let 
2016-2018 v etapách podle přípravy projektových dokumentací a související administrativy. Náklady 
projektu budou spolufinancovány z IROP. Předpokládaná cena projektu je 13 287 000 Kč, z toho 
dotace IROP činí 11 293 950 Kč a dotace ze státního rozpočtu 664 350 Kč (85 % IROP, 5 % státní 
rozpočet). Spoluúčast SML bude 10 % a s rezervou 5 % na případné neuznatelné výdaje bude činit 
max. 1 993 050 Kč. 

Průběh projednávání bodu: 

PhDr. Langr 
Jedná se o čtvrtým nebo pátým rokem nevyužívaný objekt, protože tu mateřskou školu jsme 

přestěhovali do nové kontejnerové školky, která je v sousedství. Investičně bychom měli mít tento 
projekt pokrytý z IROP a provozně bychom ho měli mít pokrytý z dotací MPSV prostřednictvím 
Libereckého kraje, protože půjde o pobytovou službu, poskytovatel je registrován podle zákona, tedy 
ten azylový dům nebude zřizovat ani provozovat město Liberec, ale vysoutěžený poskytovatel. Takové 
máme ve městě v tuto chvíli dva, jedním je Návrat, který provozuje azylový dům Speramus pro muže, 
a Naděje, která provozuje noclehárnu v Kateřinkách. Proč vlastně tento záměr, azylový dům pro ženy 
chybí v Liberci, azylový dům pro rodiny s dětmi dokonce ani není v Libereckém kraji, proto také 
máme podporu Libereckého kraje s tím, že nám tento typ zařízení k roku 2018, pokud všechno 
stihneme, zařadí do základní sítě sociálních služeb Libereckého kraje, což je právě ta podmínka pro 
budoucí financování.  

Mgr. Korytář 
Děkuji za informaci, jenom formální úprava, chybí tady název toho materiálu, tak jenom že 

bychom tam dali první větu, že se bude jednat o schválení projektového záměru Azylový dům pro 
ženy a rodiny s dětmi. 

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

Rada města přijala usnesení č. 414/2016. 

K bodu č. 40c 
Schválení projektového záměru „Strategický rámec pro rozvoj veřejné dopravy 
(SUMF)“ 

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

Stručný obsah předkládaného materiálu: 

Schválení projektového záměru „Strategický rámec pro rozvoj veřejné dopravy (SUMF)“. Jedná se 
o dokument, který by měla zpracovat města nad 40 tis. obyvatel a vztahuje se na celou oblast 
propojenou systémem veřejné dopravy (včetně Jablonce nad Nisou). SUMF je zároveň důležitým 
dokumentem podmiňujícím žádosti o dotace ze strukturálních fondů EU. Dokument SUMF musí být 
zpracován do konce roku 2017. Předpokládané náklady projektu jsou 1,3 mil. Kč. 

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. 415/2016. 
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K bodu č. 40d 
MŠ DOMINO, s. r. o. - návrh úpravy smluvního vztahu 

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

Stručný obsah předkládaného materiálu: 

Zastupitelstvo města se svým usnesením č. 84/2016 ze dne 28. 4. 2016 vyslovilo pro zachování 
provozu soukromé MŠ DOMINO, s. r. o. v areálu objektu č. p. 115 Proletářská ul., Doubí u Liberce ve 
vlastnictví statutárního města Liberec a uložilo odboru strategického rozvoje a dotací připravit návrh 
„dohody o narovnání, která vypořádá všechny záležitosti smlouvy o nájmu a koupi najaté věci 
reg. č. 7/10/0011“. 

Průběh projednávání bodu: 

Mgr. Korytář 
Podařilo se nám s paní Pleštilovou dojednat oboustranně odsouhlasenou dohodu a shodli jsme se 

i na výši finančního vyrovnání. Původní požadavek paní Pleštilové byl zhruba 1,8 milionu korun, 
z našeho odhadu vycházela ta částka ve výši 962 590 Kč, tato částka odpovídá tomu zhodnocení 
majetku města, a proto doporučujeme toto schválit. 

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

Rada města přijala usnesení č. 416/2016. 
 

K bodu č. 40e 
Schválení zahraniční služební cesty do Igualady 

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

Stručný obsah předkládaného materiálu: 

Město Liberec je od 3. 5. 2016 zapojeno do projektu "RetaiLink", který si klade za cíl oživení 
maloobchodu v centru města a je financován z programu nadnárodní spolupráce URBACT III (85 % 
uznatelných výdajů projektu). Jednou z projektových aktivit projektu jsou nadnárodní setkání všech 
partnerů. První setkání je naplánováno na termín 1. 6. 2016 - 3. 6. 2016 ve městě Igualada, který je 
lead partnerem projektu. Navrženými participanty setkání jsou: Tibor Batthyány, primátor města, 
Lucie Noswitz, vedoucí oddělení získávání dotací a současný manažer projektu a Lucie Blažková, 
specialistka pro zapojování veřejnosti. 

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. 417/2016. 
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K bodu č. 41 
Zpracování návrhu a projektové dokumentace, včetně výkazu výměr, na umístění 
3 ks mol na přehradě Harcov - výjimka ze směrnice RM 

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

Stručný obsah předkládaného materiálu: 

Předmětem tohoto materiálu je zpracování návrhu a projektové dokumentace, včetně výkazu 
výměr, na umístění tří mol u přehrady Harcov - Liberec. Odbor ekologie a veřejného prostoru obdržel 
na základě poptávkového řízení jednu nabídku s cenou 100 240 Kč bez DPH. 

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. 418/2016. 

K bodu č. 41a 
Poskytnutí dotace na podporu recyklace odpadů pro rok 2016 

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

Stručný obsah předkládaného materiálu: 

Materiál pojednává o schválení poskytnutí dotace na podporu recyklace odpadů a ekologickou 
výchovu občanů města Liberce prostřednictvím sběrných míst v Kateřinské, Riegrově a Rovné ulici. 

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. 419/2016. 

K bodu č. 41b 
Návrh správní rady na přidělení dotací z dílčího fondu Ekofond Dotačního fondu 
SML pro rok 2016 

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

Stručný obsah předkládaného materiálu: 

Předkládaný materiál doporučuje ke schválení návrh na přidělení dotací z dílčího fondu Ekofond 
Dotačního fondu SML v rámci vyhlášení programů dotačního fondu SML na rok 2016. Jedná se 
o projekty, které byly doporučeny k podpoře správní radou Ekofondu, přičemž podpůrným podkladem 
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pro správní radu byla hodnocení projektů jmenovanými hodnotiteli. Materiál se zabývá i projekty, 
které nebyly doporučeny k podpoře. 

Průběh projednávání bodu: 

Mgr. Korytář 
Já hlásím, že jsem v tomto případě ve střetu zájmů, protože je tam jedna z organizací, ve které jsem 

ve statutárním orgánu. 

Ing. Hrbková 
I já jsem ve střetu zájmů. K tomu materiálu bych ráda řekla, že jsou tam pouze dva projekty, které 

nebyly doporučeny k podpoře. Mně osobně ale přijdou docela dobré, budu zvát ty žadatele, aby přišli 
na zastupitelstvo si je obhájit. Jeden z nich je Dvoreczech, který už byl i vloni i letos opět vyřazen 
správní radou, protože se jedná o vnitroblok mezi soukromými domy, nicméně je to majetek města, je 
to veřejné prostranství, které se na sídlištích i všude jinde ve městě staráme, a správní rada vloni řekla, 
že si to ti lidé měli koupit, letos pak, když to mají vypůjčené, že se o to mají starat na vlastní náklady, 
v tomto projektu se ale nejedná o to, aby se o ty pozemky pouze starali, aby je udržovali, ale jedná se 
o poměrně velké zlepšení využití toho veřejného prostoru. A dalším projektem, který si zaslouží 
podporu, je Krajina a zahrada, kde správní rada sdělila, že ten pozemek byl vloni podpořen a že ty 
úpravy, které tam proběhly, nejsou hezké a to tam vypadá neutěšeně. Byla jsem se na místě osobně 
podívat i s odborem ekologie a veřejného prostoru, který na ten projekt v loňském roce dohlížel, 
projekt byl převzat bez závad a všechny práce, které byly v projektu udělány, tak odpovídají tomu 
projektu. Myslím si, že by bylo vhodné, v této lokalitě dál pokračovat s její obnovou. Takto to také 
uvedu i na zastupitelstvu a pozvu oba dva žadatele, aby na zastupitelstvu usilovali o podporu. 

Mgr. Korytář 
Já si myslím, že je tady ještě jeden možný postup. V obou případech se jedná o pozemky města, 

takže může i odbor zvážit, jestli to bude chtít financovat v rámci údržby našich pozemků. 

Ing. Hrbková 
Já bych byla raději, kdyby ty projekty byly podpořeny dotačně, protože se jedná o iniciativu 

místních lidí, kteří spoustu práce udělají zadarmo. My, jako správci, se o ty pozemky musíme starat, to 
znamená, že pokud nebudou ty projekty podpořeny, budeme muset peníze z rozpočtu vynaložit sami.  

Hlasování o návrhu usnesení ve variantě B – pro – 5, proti – 0, zdržel se – 2, návrh byl 
přijat. 

Rada města přijala usnesení č. 420/2016. 

K bodu č. 42 
Sdružené opravy komunikací s vlastníky inženýrských sítí 

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

Stručný obsah předkládaného materiálu: 

Předmětný materiál shrnuje plnění plánu akcí ve spolupráci s vlastníky technické infrastruktury 
schválený Radou města Liberce na své 15. schůzi dne 9. 9. 2014. Dále materiál navrhuje plán oprav 
komunikací ve spolupráci s vlastníky technické infrastruktury na další období. Důvodem předložení 
schválení plánu je vznik časové rezervy pro přípravu projektů akcí nejen ze strany města, ale 
i vlastníků technické infrastruktury. Plán oprav ve spolupráci s vlastníky technické infrastruktury byl 
schválen komisí dopravy města Liberce a dále byl projednán s vlastníky inženýrských sítí. 
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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. 421/2016. 

K bodu č. 43 
Inženýrské sítě - lokalita Starý Harcov, Kadlická ulice, Liberec 

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

Stručný obsah předkládaného materiálu: 

Na základě žádosti ze dne 24. 3. 2016 od manželů K., bytem Kadlická 152, 460 15 Liberec 15 ve 
věci nezkolaudované, nefunkční a nepředané inženýrské sítě - kanalizačního řadu (splašková 
kanalizace) vybudované na základě smlouvy o přidělení prostředků z městského fondu rozvoje bydlení 
statutárního města Liberec ze dne 15. 9. 2006, je radě města předkládán materiál, jehož cílem je 
seznámení s problematikou nezkolaudované, nefunkční a nepředané inženýrské sítě - kanalizačního 
řadu (splašková kanalizace), která byla vybudována na základě smlouvy o přidělení prostředků 
z městského fondu rozvoje bydlení statutárního města Liberec, ze dne 15. 9. 2006. 

Průběh projednávání bodu: 

Bc. Novotný, vedoucí odboru správy veřejného majetku 
Při rekonstrukci komunikace Na Výběžku byla vložena kanalizační trubka, která aktuálně funguje 

jako suchovod, tzn., nebyla napojena na centrální stokovou síť. V rámci stavby záchranné stanice 
v Kunraticích se plánovalo vybudování nového sběrného kanalizačního řadu u Harcovského potoka 
a na něj se ten suchovod měl napojit. K této stavbě ale nedošlo a k napojení pravděpodobně také ne. 
Protože nemáme k dispozici žádnou dokumentaci k této stavbě, navrhujeme fyzické prověření 
kamerovou zkouškou, abychom věděli, kudy a jak vede a v jakém je po těch 10 letech stavu. 

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

Rada města přijala usnesení č. 422/2016. 

K bodu č. 44 
Kácení napadených dřevin - zajatecký hřbitov v Ostašově 

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

Stručný obsah předkládaného materiálu: 

Na základě telefonického podnětu zástupců společnosti Lesy České republiky s. p. podal odbor 
správy veřejného majetku dne 10. 3. 2016 žádost o povolení ke kácení dřevin napadených 
lýkožroutem smrkovým a o povolení zásahu do významného krajinného prvku a odbor životního 
prostředí vydal 22. 4. 2016 dle ustanovení § 8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody 
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a krajiny ve znění pozdějších předpisů Rozhodnutí, ve kterém povoluje kácení 42 ks smrků ztepilých 
a 1 ks břízy bělokoré na pozemku p. č. 169 k. ú. Horní Suchá u Liberce a radě města Liberec je 
předkládán materiál, jehož cílem je radu města Liberec seznámit s obsahem Rozhodnutí a dalším 
postupem po jeho vydání.  

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. 423/2016. 

K bodu č. 45 
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 
A. T. v Národní ul. Žádost splňuje podmínky interního předpisu města Liberce ve věci zřizovaných 
vyhrazených parkovacích míst pro osoby ZTP. 

Průběh projednávání bodu: 

Ing. Galnor 
V té žádosti není vyznačeno, zda žadatel žádá o úhradu nákladů. 

Bc. Novotný, vedoucí odboru správy veřejného majetku 
Po revizi náhrady nákladů už neproplácíme. 

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

Rada města přijala usnesení č. 424/2016. 

K bodu č. 46 
Vyhodnocení zimní údržby komunikací v období listopad 2015 až březen 2016 

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

Stručný obsah předkládaného materiálu: 

Předmětem tohoto materiálu je vyhodnocení zimní údržby na komunikacích v Liberci včetně 
statistických dat za zimní období 2015/2016. 

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. 425/2016. 

K bodu č. 47 
Vyúčtování prokazatelné ztráty v provozu městské hromadné dopravy za rok 
2015  

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

Stručný obsah předkládaného materiálu: 

Tento materiál informuje radu města o vyúčtování prokazatelné ztráty v provozu městské 
hromadné dopravy č. 10/09/0149 za rok 2015. Na základě čl. IV. odst. 5 smlouvy č. 10/09/0149 
o závazku veřejné služby a úhradě prokazatelné ztráty v provozu městské hromadné dopravy, která 
byla uzavřena dne 1. 5. 2009 mezi statutárním městem Liberec a Dopravním podnikem měst Liberce 
a Jablonce nad Nisou, a. s. (dále jen DPMLJ). 

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. 426/2016. 

K bodu č. 48 
Schválení podání žádosti o nájmu pozemku - Radčice u Krásné Studánky 

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

Stručný obsah předkládaného materiálu: 

Předmětem tohoto materiálu je schválení podání žádosti o užívání nemovité věci ve vlastnictví 
státu a následně uzavření smlouvy o nájmu pozemku a dohody o zaplacení úhrady za užívání nemovité 
věci - pozemku st. 251, k. ú. Radčice u Krásné Studánky, který je ve vlastnictví Státního 
pozemkového úřadu, na kterém se nachází zastávka MHD. 

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. 427/2016. 
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K bodu č. 49 
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - ul. Uralská 

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

Stručný obsah předkládaného materiálu: 

Radě města je předkládána Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene v souvislosti 
s akcí „Zvýšení bezpečnosti v Liberci – ul. Uralská“ na pozemek p. č. 579/1, k. ú. Františkov 
u Liberce, mezi statutárním městem Liberec a Povodím Labe, s. 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. 428/2016. 

K bodu č. 50 
Smlouva o nájmu pozemku - Bezbariérová trasa č. 2 v Liberci - úsek Hrubínova 

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

Stručný obsah předkládaného materiálu: 

Předmětem tohoto materiálu je schválení smlouvy o nájmu pozemku p. č. 32/1, k. ú. Starý Harcov, 
mezi statutárním městem Liberec a Povodím Labe, s. p. pro stavební akci Bezbariérová trasa č. 2 
v Liberci – úsek Hrubínova. 

Průběh projednávání bodu: 

Mgr. Korytář 
Tady já bych se chtěl zeptat, protože to tam trochu znám a z toho plánku mi to nebylo úplně 

zřejmé, o co se tam jedná. 

Bc. Novotný, vedoucí odboru správy veřejného majetku 
Jedná se o most přes ulici Hrubínova, který vede přes Harcovský potok. Ten most je nad 

pozemkem Povodí Labe, a proto je třeba uzavřít ten nájem. 

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

Rada města přijala usnesení č. 429/2016. 

K bodu č. 51 
Smlouva o nájmu pozemku - Zvýšení bezpečnosti v Liberci - ul. Uralská 

Předkládá: Bc. David Novotný, vedoucí odboru správy veřejného majetku 
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Stručný obsah předkládaného materiálu: 

Předmětem tohoto materiálu je schválení smlouvy o nájmu pozemku p. č. 579/1 v k. ú. Františkov 
u Liberce mezi statutárním městem Liberec a Povodím Labe pro akci Zvýšení bezpečnosti v Liberci – 
ul. Uralská. 

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. 430/2016. 

K bodu č. 52 
Smlouva o poskytování služeb spojených s realizací platebních metod 

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

Stručný obsah předkládaného materiálu: 

Předmětem tohoto materiálu je schválení Smlouvy o poskytování služeb spojených s realizací 
platebních metod při využití modulu IS MP Manager Univerzální platební portál mezi statutárním 
městem Liberec a společností Liberecká IS, a. s. Konkrétně se jedná o technickou podporu platebních 
metod za parkování formou virtuálního platebního portálu nebo Premium SMS platbou. Dále 
poskytování podkladů pro vyúčtování v elektronické formě a zajištění převodu finančních prostředků 
na stanovený účet objednatele. 

Průběh projednávání bodu: 

Bc. Novotný, vedoucí odboru správy veřejného majetku 
Rada města vloni schválila výjimku ze směrnice o zadávání veřejných zakázek, kde společnost 

LIS, a. s. dodala software pro umožnění plateb prostřednictvím univerzálního platebního portálu, tzn. 
platební kartou a přes SMS portál, který se nainstaloval. Peníze, které se vyberou, jdou na účet 
vlastníka software, tedy společnosti LIS a. s., a je třeba tyto peníze převést na účet města.  

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

Rada města přijala usnesení č. 431/2016. 

K bodu č. 53 
Žádost o rozšíření parkovací plochy v Břetislavově ul. 

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

Stručný obsah předkládaného materiálu: 
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Předmětem tohoto materiálu je opakovaná žádost obyvatel panelových domů v ul. Břetislavova 
č. p. 305 až 309 o rozšíření parkovací plochy. Tato lokalita se potýká s výrazným nedostatkem 
parkovacích míst obdobně jako většina lokalit v sídlištích, centru města a jeho okolí. 

Průběh projednávání bodu: 

K tomuto bodu nebyla diskuze. 

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

Rada města přijala usnesení č. 432/2016. 

K bodu č. 54 
Havarijní stav opěrné zdi v ul. Oblačná 

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

Stručný obsah předkládaného materiálu: 

Předmětem tohoto materiálu havarijní stav opěrné zdi v ul. Oblačná. Opěrná zeď vykazuje značné 
poruchy a ztrátu stability. Bez zbytečného odkladu by mělo být zadáno zpracování projektové 
dokumentace na opravu opěrné zdi a po dokončení dokumentace a schválení finančních prostředků by 
měl být vybrán zhotovitel stavby – opravy opěrné zdi. 

Průběh projednávání bodu: 

Bc. Novotný, vedoucí odboru správy veřejného majetku 
Jedná se o kamennou opěrnou zeď, pod kterou jsou garáže, které jsou ve vlastnictví města. Provedli 

jsme diagnostiku, protože část té zdi odpadla a celkový stav není dobrý. Při té příležitosti bychom tam 
rádi vybudovali placená parkovací místa. 

Ing. Čulík 
Já bych doporučoval, než se začne se sanačními pracemi, vykácet ty stromy, jejichž kořeny 

narušují tu opěrnou zeď. 

Bc. Kocumová 
Mám jenom laický dotaz, jaký účel plní ta opěrná zeď? Protože vidím, že pod tím je skála. 

Bc. Novotný 
Opěrná zeď drží část komunikace nad ní a ta skála padá na ty garáže, které jsou pronajaty, takže 

tam hrozí nebezpečí. Takže je třeba najít nejvhodnější řešení. Pokud se ta zeď opraví a vzniknou tam 
placená parkovací místa, investice se částečně vrátí. Nejrychlejší řešení by bylo ukončit nájemní 
smlouvy v těch garážích a celé to uzavřít, strhnout a zpevnit tu skálu. 

Ing. Hrbková 
Jde o to, že ta žula tam není masiv, je výrazně zvětralá, takže nevím, zda by stačilo sanovat ji 

nějakým nástřikem, aby se nerozpadala, nebo tam bude muset nějaká zídka být. Je bezpodmínečně 
nutné odstranit vzrostlé dřeviny na vrcholu, které svými kořeny dále rozrušují celou skálu, takže tam 
hrozí celé zřícení i s komunikací nahoře. 
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Bc. Kocumová 
To je právě můj dotaz, jestli lepší a výhodnější řešení není prostě to strhnout dolů a vypovědět 

nájemní smlouvy a vybudovat tam nějaký přírodní kout, anebo jestli právě v tomto místě stavět 
finančně náročné opěrné zdi. 

Mgr. Korytář 
Já bych navrhoval, zda by pan Novotný mohl toto zpracovat v těch variantách. 

Bc. Novotný 
Dvě varianty, jedna ekonomická s tím parkováním, a druhá „přírodní“, levnější, tzn. ponechání 

stávajícího prostoru. 

Ing. Čulík  
Já bych na to navázal, když se to neschválí, lokalita je veřejně přístupná a pokud dojde k nějaké 

újmě, zodpovědnost ponese město. Ještě bych doplnil, ta opěrná zeď byla v minulosti stavěná z žuly 
a myslím si, že žula je velice kvalitní a trvanlivý materiál, takže pokud by se to strhlo, ten materiál by 
se dal určitě využít někde jinde na nějakou jinou opěrnou zeď. 

Mgr. Korytář 
Já bych to jen shrnul, shodneme se na tom, že projektová dokumentace se musí zpracovat, ale 

budou vypracovány dvě varianty, jedna je obnova zdi s tím, že by se tam zbudovala parkovací místa 
a druhá varianta je ta přírodní úprava, méně investičně náročná. Poté se vybere jedno z řešení.  

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

Rada města přijala usnesení č. 433/2016. 

K bodu č. 55 
Havarijní stav opěrné zdi v ul. Skalní 

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

Stručný obsah předkládaného materiálu: 

Předmětem tohoto materiálu havarijní stav opěrné zdi v ul. Skalní. Opěrná zeď vykazuje značné 
poruchy. Bez zbytečného odkladu by mělo být zadáno zpracování projektové dokumentace na opravu 
opěrné zdi a po dokončení dokumentace by měl být vybrán zhotovitel stavby – opravy opěrné zdi. 

Průběh projednávání bodu: 

Ing. Hrbková 
Jedná se o obdobný případ, v tomto případě nás oslovil vlastník pozemku, který vlastní nad tím 

skalním masivem zahradu a zjistil, že se to celé posouvá. Odbor ekologie a veřejného prostoru na 
místě zkontroloval opěrnou zeď s tím, že v místě je nevyhovující systém komunikací a parkovacích 
stání, dlouhodobě tam byly žádosti o navýšení počtu parkovacích stání. Toto místo je v tuto chvíli 
nebezpečné, protože tam reálně hrozí, že by zeď mohla spadnout. Na základě výsledků terénního 
šetření jsme se dohodli s odborem správy veřejného majetku, že by bylo možné pod tou skálou zase 
vybudovat nějaká parkovací místa, takže jsme to předali na odbor správy majetku. 
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Bc. Novotný, vedoucí odboru správy veřejného majetku 
V tomto případě žádná možnost levnějšího řešení není. Pouze nám to pomůže rozšířit počet 

parkovacích míst v dané lokalitě. 

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

Rada města přijala usnesení č. 434/2016. 

K bodu č. 56 
Havarijní stav opěrné zdi v ul. Slovanská 

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

Stručný obsah předkládaného materiálu: 

Předmětem tohoto materiálu havarijní stav opěrné zdi v ul. Slovanská. Opěrná zeď vykazuje trhliny 
a ztrátu stability včetně značného vyklonění. Bez zbytečného odkladu by mělo být zadáno zpracování 
projektové dokumentace na opravu opěrné zdi a po dokončení dokumentace a schválení finančních 
prostředků by měl být vybrán zhotovitel stavby – opravy opěrné zdi. 

Průběh projednávání bodu: 

Bc. Novotný, vedoucí odboru správy veřejného majetku 
Tento případ je trochu odlišný od předešlých, zde byla v minulosti zbudována opěrná zídka, na 

které je umístěn plot, která přímo drží těleso Slovanské ulice. Podle silničního zákona je naší 
povinností tu zídku opravit. Musíme ale žádat o stavební povolení. 

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

Rada města přijala usnesení č. 435/2016. 

K bodu č. 57 
Žádost o rozšíření parkovacích ploch ve vnitrobloku Jeřmanická 

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

Stručný obsah předkládaného materiálu: 

Předmětem tohoto materiálu je opakovaná žádost obyvatel z lokality vnitrobloku Jeřmanická 
o rozšíření parkovacích ploch a úpravu vnitrobloku. Tato lokalita se stejně jako jí podobné potýká 
s výrazným nedostatkem parkovacích míst. Dle požadavku obyvatel je třeba řešit zejména rozšíření 
parkovacích stání a dále úpravu stání pro kontejnery. 

Průběh projednávání bodu: 
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Bc. Novotný, vedoucí odboru správy veřejného majetku 
Ve variantě A navrhujeme ve spolupráci s odborem ekologie a veřejného prostoru provést jednání 

s obyvateli předmětné lokality a vyhovět jim v jejich žádosti o vybudování dalších parkovacích stání. 

Mgr. Korytář 
Já tady vidím velkou investiční zátěž, 8 – 10 milionů, o tom budeme muset ještě diskutovat. 

Bc. Novotný 
Lze to samozřejmě provést i na etapy, aby ta zátěž nebyla tak vysoká. 

Ing. Hrbková 
V tomto místě jsou dlouhodobě registrovány problémy s parkováním, v nočních hodinách není 

možno zaparkovat vůbec nikde. Tento požadavek tady máme už několik let. My jsme tady probírali 
několik variant, protože tam není žádný volný prostor, který by se pro to dal využít, aby to nebylo na 
úkor zeleně. V tuto chvíli je to otázka, zeptám se vás, pane Novotný, to jsou celkové náklady, pokud 
by se budovala všechna ta místa, je to tak. Ta finanční náročnost by měla být podstatně nižší, pokud 
by se využil ten prostor za výměníkem, byť by to bylo na úkor zeleně. 

Mgr. Korytář 
Já bych se rád zeptal, letos se provádí podobná úprava v Rumjancevově ulici s tím, že to bylo 

vyhodnoceno jako konfliktní a problematická záležitost, tzn., že dostala prioritu, tak se chci zeptat, 
jestli i tato lokalita z hlediska celého Liberce je prioritní. 

Bc. Novotný 
Je prioritní z toho důvodu, že je tam problém se svozem odpadu.  

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

Rada města přijala usnesení č. 436/2016. 

K bodu č. 58 
Oprava mostu – Cidlinská 

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

Stručný obsah předkládaného materiálu: 

Předmětem tohoto materiálu způsob řešení opravy mostu Cidlinská, který spojuje komunikaci 
Svobody a Cidlinská. Most musel být z důvodu technického stavu uzavřen a není schopný provozu. 

Průběh projednávání bodu: 

Mgr. Korytář 
V tomto případě se jedná o spolufinancování s dalšími subjekty, město Liberec by mělo zaplatit 

1/3, děkuji panu Novotnému, že se to podařilo takto dojednat. 

Ing. Galnor 
Na těch fotografiích je vidět omezení nosnosti na 3 tuny, nicméně v té lokalitě docházelo 

k poměrně rozsáhlé výstavbě nebo přestavbě a já si nemyslím, že tam jezdila jen vozidla do 3 tun. 
Nepřispělo to k tomuto špatnému stavu mostu? 
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Bc. Novotný, vedoucí odboru správy veřejného majetku 
V roce 2004, kdy jsem nastoupil do TSML a převzal jsem správu mostů, tento most už tenkrát byl 

ve velmi špatném stavu. Nelze vyloučit, že mohlo dojít k porušování přepisů a přetěžování, což mu 
samozřejmě nepomohlo. 

Mgr. Korytář 
Já ještě jednou ocením, že se tady podařilo dohodnout, že ty firmy, které na tomto mají zájem, se 

budou podílet na financování. 

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

Rada města přijala usnesení č. 437/2016. 

K bodu č. 59 
Žádost o odstranění pevné překážky Strakonická - Erbenova 

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

Stručný obsah předkládaného materiálu: 

Předmětem tohoto materiálu je opakovaná žádost obyvatel z lokality Strakonická, kteří chtějí 
zajistit průchod mezi ulicí Strakonická a Erbenova, který byl historicky využíván místními jako 
nejkratší cesta ze ul. Strakonické do ul. Erbenova k zastávce MHD a to podél areálu spol. TSML, a. s., 
a přes nynější areál soukromé společnosti RAKON. 

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. 438/2016. 

K bodu č. 59a 
Rumjancevova – schválení výsledku ZŘ 

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

Stručný obsah předkládaného materiálu: 

Předkládaný materiál je podkladem pro schválení výsledku zadávacího řízení na zhotovitele stavby 
„Rumjancevova – úprava vnitrobloku“. 

Průběh projednávání bodu: 

K tomuto bodu nebyla diskuze. 

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat. 
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Rada města přijala usnesení č. 439/2016. 

K bodu č. 60 
Stanovení výjimky z obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec 
č. 3/2009 O veřejném pořádku, ve znění vyhlášky č. 4/2013 

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

Stručný obsah předkládaného materiálu: 

DíkyČau, s. r. o. žádá o udělení výjimky z obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec 
č. 3/2009 O veřejném pořádku, ve znění vyhl. č. 4/2013, a to o zkrácení doby nočního klidu v noci ze 
dne 30. května na den 31. května 2016 a v noci ze dne 6. června na den 7. června 2016 od 00:00 hod 
z důvodu pořádání setkání obchodních zástupců společnosti RED BULL Česká Republika, s. r. o. 
v Liebiegově paláci. 

Průběh projednávání bodu: 

Ing. Čulík 
Někde dále pak jsem četl, že jsme na tyto výjimky obdrželi stížnosti. Tak jestli se jedná o obchodní 

záležitost? 

Mgr. Korytář 
Jde o posunutí začátku nočního klidu od půlnoci, je to na zvážení. 

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 5, proti – 1, zdržel se – 1, návrh byl přijat. 

Rada města přijala usnesení č. 440/2016. 

K bodu č. 61 
Schválení výjimky ze směrnice rady č. 3RM Zadávání veřejných zakázek SML na 
kulturní akci Liberecký jarmark 2016 a uzavření smlouvy o dílo s Miroslavem 
Kněbortem na pořádání akce 

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

Stručný obsah předkládaného materiálu: 

V sobotu 11. 6. 2016 se koná akce Liberecký jarmark. Dlouholetým pořadatelem akce je Miroslav 
Kněbort, z toho důvodu odbor cestovního ruchu, kultury a sportu podporuje spoluorganizování 
jarmarku tímto zhotovitelem.  

Průběh projednávání bodu: 
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Ing. Čulík 
Já mám k tomuto bodu spíše doporučení, jarmarky obecně bývaly na tři dny, pátek, sobota, neděle, 

myslím si, že je to dobré jak pro ty prodejce, tak i pro návštěvníky, tak jestli by nestálo za zvážení, 
vrátit se do budoucna k tomu třídennímu pořádání. 

PhDr. Langr 
Jarmarky byly dvoudenní, sobota, neděle, a stálo nás to milion, letos budeme investovat 300 tisíc. 

Ale pokud bude vůle v zastupitelstvu zvýšit alokaci na jarmark, nepochybně bude i vůle organizátorů, 
rozšířit tu akci. 

Mgr. Korytář 
Já bych se k panu kolegovi Čulíkovi připojil, jedná se o akci hojně navštěvovanou a je o ni zájem, 

takže možná ten vícedenní průběh by možná stál za to, když budeme schvalovat rozpočet, tak pan 
kolega Langr může přijít s nějakým návrhem. 

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

Rada města přijala usnesení č. 441/2016. 

K bodu č. 62 
Poskytnutí dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy o jejím poskytnutí na nákup 
knihovního fondu Krajské vědecké knihovny v Liberci v roce 2016 

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

Stručný obsah předkládaného materiálu: 

Mgr. Blanka Konvalinková, ředitelka Krajské vědecké knihovny v Liberci, požádala SML písemně 
dne 12. 4. 2016 o dotaci z rozpočtu SML ve výši 200 000 Kč na nákup knihovního fondu (akvizici) 
pro Krajskou vědeckou knihovnu pro rok 2016. Finanční prostředky v uvedené výši jsou zařazeny 
v rozpočtu SML, odboru cestovního ruchu, kultury a sportu. 

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. 442/2016. 

K bodu č. 63 
Poskytnutí dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy o jejím poskytnutí na 
provoz šesti poboček Krajské vědecké knihovny v Liberci v roce 2016 

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



  43 
 

Stručný obsah předkládaného materiálu: 

Mgr. Blanka Konvalinková, ředitelka Krajské vědecké knihovny v Liberci, požádala SML písemně 
dne 12. 4. 2016 o dotaci z rozpočtu SML ve výši 1 400 000 Kč na provoz šesti poboček Krajské 
vědecké knihovny pro rok 2016, které plní městskou funkci knihovny v těchto lokalitách - Vesec, 
Kunratická, Ruprechtice, Rochlice, Machnín a Králův háj. Finanční prostředky v uvedené výši jsou 
zařazeny v rozpočtu SML, odboru cestovního ruchu, kultury a sportu. 

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. 443/2016. 

K bodu č. 63a 
Schválení projektového záměru a podání žádosti do fondu malých projektů 
v Programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Sasko 
2014-2020 na projekt "Festival umění" 

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

Stručný obsah předkládaného materiálu: 

Statutární město Liberec má zájem díky podpoře fondu malých projektů rozvíjet kulturu ve městě 
Liberci prostřednictvím nultého ročníku "Festivalu umění". Součástí akce bude výstava uměleckých 
děl českých a německých umělců v rámci "Dne evropského dědictví" od soboty 10. 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. 444/2016. 

K bodu č. 63b 
Udělení výjimky ze způsobu hodnocení a vypsání výběrového řízení na veřejnou 
zakázku malého rozsahu na akci "Liberecký advent". 

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

Stručný obsah předkládaného materiálu: 

Statutární město Liberec má zájem vypsat výběrové řízení na akci „Liberecký advent“ na období 
pěti let, tj. od roku 2016 do roku 2020. Hledáme vhodného provozovatele pro zajištění jak adventní 
tržnice, tak také organizátora doprovodného kulturního programu akce od první adventní neděle. 

Průběh projednávání bodu: 
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PhDr. Langr 
Jde o to vybrat organizátora předvánočních trhů na delší dobu, než jak to máme dosud, to znamená 

na každý rok. To zadání počítá s pětiletou zakázkou s tím, že město by každý rok zaplatilo částku 
100 tisíc, což není, pravda, nijak závratná částka, ale počítáme s tím, že ten organizátor významně 
vydělá právě na té tržnici, což je sekundární způsob plnění a vlastního výdělku. Jedná se o výjimku, 
protože je nutné zachovat pravidla schválené směrnice. V tom zadání je zároveň specifikováno, jak by 
se měly ty jednotlivé nabídky vyhodnocovat. Kritériem je jednak množství těch stánků, tvar, 
doprovodný program, podoba stánků, tam dopředu sdělujeme, že by měly být odolné, neměly by být 
žádné látkové jako v předchozích letech. 

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

Rada města přijala usnesení č. 445/2016. 

K bodu č. 63c 
Návrh správní rady na přidělení dotací z dílčího fondu Sportovní fond Dotačního 
fondu SML pro 1. a 2. kolo roku 2016 

Předkládá: Tibor Batthyány, předseda správní rady Sportovního fondu 

Stručný obsah předkládaného materiálu: 

Dne 28. ledna 2016 bylo schváleno usnesením ZM č. 8/2016 zřízení nového Dotačního fondu 
SML. Následujícím usnesením ZM č. 9/2016 byla schválena Pravidla a navazujícím usnesením ZM 
č. 10/2016 bylo schváleno Vyhlášení jednotlivých programů dílčích fondů s alokacemi finančních 
prostředků pro konkrétní programy. Uzávěrka pro podávání žádostí o dotace Sportovního fondu a jeho 
dvou nových programů byla stanovena na 21. března 2016, 17:00 hodin. Po tomto termínu nejprve 
kontrolovala tajemnice fondu formální správnost každé včas doručené žádosti a poté správní rada 
fondu přistoupila ke stěžejnímu bodovému hodnocení. Hodnotila žádosti v souladu s novým statutem, 
pravidly a kritérii hodnocení. Kritéria hodnocení jsou součástí pravidel pro poskytování dotací 
dotčeného fondu. Všechny řádně doručené žádosti byly zhodnoceny a návrh na přidělení konkrétních 
dotací předkládá správní rada Sportovního fondu radě města k odsouhlasení a zastupitelstvu města ke 
schválení. Všechny návrhy na dotace a nulové návrhy dotací jsou seřazeny v tabulkách č. 1 – č. 4. 

Průběh projednávání bodu: 

K tomuto bodu nebyla diskuze. 

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

Rada města přijala usnesení č. 446/2016. 

K bodu č. 63d 
Návrh správní rady na přidělení dotací z dílčího fondu Fond kultury a cestovního 
ruchu Dotačního fondu SML pro 1. kolo roku 2016 
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Předkládá: Jindřich Gubiš, předseda správní rady Fondu kultury a cestovního ruchu 

Stručný obsah předkládaného materiálu: 

Dne 28. ledna 2016 bylo schváleno usnesením ZM č. 8/2016 zřízení nového Dotačního fondu 
SML. Následujícím usnesením ZM č. 9/2016 byla schválena Pravidla a navazujícím usnesením ZM 
č. 10/2016 bylo schváleno Vyhlášení jednotlivých programů dílčích fondů s alokacemi finančních 
prostředků pro konkrétní programy. Uzávěrka pro podávání žádostí o dotace Fondu kultury 
a cestovního ruchu a jeho čtyř nových programů byla stanovena na 21. března 2016, 17:00 hodin. Po 
tomto termínu nejprve kontrolovala tajemnice fondu formální správnost každé včas doručené žádosti 
a poté správní rada fondu přistoupila ke stěžejnímu bodovému hodnocení. Hodnotila žádosti v souladu 
s novým statutem, pravidly a kritérii hodnocení. Kritéria hodnocení jsou součástí pravidel pro 
poskytování dotací dotčeného fondu. Všechny řádně doručené žádosti byly zhodnoceny a návrh na 
přidělení konkrétních dotací těm, kteří splnili hlavní podmínku 75 bodů pro přidělení dotací, předkládá 
správní rada Fondu kultury a cestovního ruchu radě města k odsouhlasení a zastupitelstvu města ke 
schválení. Všechny návrhy na dotace a nulové návrhy dotací jsou seřazeny dle programů a dosaženého 
bodového hodnocení sestupně v tabulkách č. 1 – č. 8. 

Průběh projednávání bodu: 

K tomuto bodu nebyla diskuze. 

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

Rada města přijala usnesení č. 447/2016. 

K bodu č. 64 
Změnové rozhodnutí o poskytnutí dotace včetně podmínek k rozhodnutí 
o poskytnutí dotace k projektu IOP 09 „Otevřené město Liberec", č. projektu: 
CZ.1.06/2.1.00/09.07305 

Předkládá: Tibor Batthyány, primátor města 

Stručný obsah předkládaného materiálu: 

Materiál je předkládán z důvodu vydání nového změnového rozhodnutí o poskytnutí dotace, ke 
kterému došlo na základě aktualizace rozpočtu projektu „Otevřené město Liberec“ (č. projektu: 
CZ.1.06/2.1.00/09.07305), viz příloha č. 2. Při aktualizaci rozpočtu projektu došlo ke změně ve 
struktuře rozpisu jednotlivých typů nákladů (tj. byl zohledněn aktuální stav). Podmínky rozhodnutí 
o poskytnutí dotace schválené dne 25. 6. 2015 ZM zůstávají nezměněny (viz příloha č. 3). 

Průběh projednávání bodu: 

K tomuto bodu nebyla diskuze. 

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

Rada města přijala usnesení č. 448/2016. 
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K bodu č. 65 
Informace o výsledcích průzkumu spokojenosti uživatelů IT na Magistrátu města 
Liberce 2015 

Předkládá: Ing. Zbyněk Vavřina, vedoucí odboru informatiky a řízení procesů 

Stručný obsah předkládaného materiálu: 

Předkládaný materiál obsahuje informaci o metodice, průběhu, výsledcích a vyhodnocení 
průzkumu spokojenosti uživatelů IT na Magistrátu města Liberce v listopadu 2015. 

Průběh projednávání bodu: 

Mgr. Korytář 
Na Magistrátu města Liberec proběhl rozsáhlý průzkum a hodnocení spokojenosti uživatelů IT, 

všechna data jsou v příloze, je tam i návrh opatření, jak dále postupovat. Panu řediteli bych rád 
poděkoval za zpracování tohoto materiálu. 

Ing. Bureš, ředitel společnosti LIS, a. s. 

Materiál pouze informuje o tom, že tento průzkum proběhl a že se snažíme o to, zvýšit kvalitu těch 
našich služeb, nejenom v úrovni časové, tzn. dostupnosti případně rychlosti reakce, ale i v oblasti 
jakési subjektivní spokojenosti, a doufáme, že se nám to bude dařit. 

Mgr. Korytář 
Jestli se nepletu, tak vítězem té kategorie „Tudy cesta nevede“ je společnost Gordic a její produkt 

Ginis. 

Ing. Bureš 
Ano, Gordic je vítězem této kategorie, je s ním největší problém. Nicméně prosím radu, aby tyto 

věci hodnotila i z pohledu toho, že každá nová věc s sebou přináší samozřejmě i nespokojenost. Já 
jsem zažil dvě generační změny software tady na magistrátu, pan Vavřina ještě víc, protože je v oblasti 
IT tady na magistrátu ještě déle, a vždy to bylo provázeno několikaletou nespokojeností, ale pak se 
hrany obrousí, ta firma si navykne na náš způsob práce a je vše v pořádku. 

Mgr. Korytář 
Takže máme být trpěliví. 

Ing. Bureš 
Prosím o to. 

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

Rada města přijala usnesení č. 449/2016. 

K bodu č. 66 
Projekt rozvoje Městského kamerového dopravního systému (MKDS) Liberec 

Předkládá: Ing. Zbyněk Vavřina, vedoucí odboru informatiky a řízení procesů 

Stručný obsah předkládaného materiálu: 
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Obsahem předkládaného materiálu je schválení záměru na rozvoj Městského kamerového 
dopravního systému (MKDS) Liberec včetně prezentace studie MKDS Liberec. Cílem projektu je 
rozvoj městského kamerového dopravního systému tak aby byly uspokojeny požadavky složek, které 
MKDS využívají - Městská policie Liberec, Policie České republiky, Ředitelství silnic a dálnic, a. s., 
Integrovaný záchranný systém Libereckého kraje. Realizací projektu dojde ke zvýšení bezpečnosti, 
snížení kriminality a zvýšení plynulosti dopravy ve městě. Jednotlivé části systému budou 
v maximální možné míře využívat stávající městskou komunikační infrastrukturu (metropolitní síť 
optických vláken - MAN). Projektový námět byl projednán a schválen poradou vedení města 
21. 3. 2016. 

Průběh projednávání bodu: 

Ing. Bureš, ředitel společnosti LIS, a. s. 

Tento materiál předkládáme proto, že vznikla jakási studie na základě uvedených důvodů, 
a předkládá se nyní radě projektový záměr ke schválení v souladu s projektovou metodikou města, 
a předkládá se také jakási idea, jak by to mělo být financováno. Už dnes existuje dotační výzva, do 
které by se celá tato věc dala přihlásit. A to jsou ty dva hlavní důvody, proč tu dnes tento materiál 
máme. Pokud se nepodaří dotaci na toto získat, tak tu máme jednu velkou prioritu, a to je Pult 
centrální ochrany, který vlastní městská policie a který je napojen i na kamerový systém, a celý jeho 
upgrade software bude třeba řešit. 

Mgr. Korytář 
Jak velká bude potřeba investice do Pultu centrální ochrany? 

Ing. Bureš 
Asi 7 milionů korun. 

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 6, proti – 0, zdržel se – 1, návrh byl přijat. 

Rada města přijala usnesení č. 450/2016. 

K bodu č. 67 
Delegace zástupce obce na valnou hromadu společnosti ČSAD Liberec, a. s. 

Předkládá: Petr Neuhäuser, vedoucí odboru kancelář primátora 

Stručný obsah předkládaného materiálu: 

Společnost ČSAD Liberec, a. s., ve které je město společníkem, zaslala pozvánku na konání řádné 
valné hromady, která se uskuteční dne 7. 6. 2016 od 10:00 hodin v areálu společnosti FinReal Liberec, 
a. s. na adrese České mládeže 594/33, Liberec 6. Je navrženo delegovat na tuto valnou hromadu 
náměstka primátora pana Tomáše Kyselu. 

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. 451/2016. 
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K bodu č. 67a 
Delegace zástupce obce na valnou hromadu spol. KNL, a. s. 

Předkládá: Petr Neuhäuser, vedoucí odboru kancelář primátora 

Stručný obsah předkládaného materiálu: 

Spol. Krajská nemocnice Liberec, a. s., ve které je město společníkem, zaslala pozvánku na konání 
valné hromady společnosti, která se koná dne 9. 6. 2016 v 11:00 hodin v sídle notářky JUDr. Marcely 
Fianové. Je navrženo delegovat na tuto valnou hromadu p. Tibora Batthyányho . 

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. 452/2016. 

K bodu č. 68 
Schválení veřejnoprávní smlouvy s městem Hodkovice nad Mohelkou o výkonu 
přenesené působnosti na úseku agendy speciálního stavebního úřadu ve věcech 
místních komunikací. 

Předkládá: Ing. Jindřich Fadrhonc, tajemník MML 

Stručný obsah předkládaného materiálu: 

Schválení uzavření veřejnoprávní smlouvy s městem Hodkovice nad Mohelkou o výkonu 
přenesené působnosti na úseku agendy speciálního stavebního úřadu ve věcech místních komunikací, 
na základě žádosti starostky města Hodkovice nad Mohelkou, za úhradu nákladů odpovídající výši 
úhrady obvyklé v Libereckém kraji. 

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. 453/2016. 

K bodu č. 69 
Přijetí účelové investiční dotace od MV ČR – GŘ HZS ČR na pořízení nového 
dopravního automobilu pro JSDHO Vesec a schválení výše vlastního podílu 
statutárního města Liberec 

Předkládá: Ing. Jindřich Fadrhonc, tajemník magistrátu 
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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 
nového dopravního automobilu pro JSDH Vesec. Předpokládaná cena vozidla je 950 000 Kč včetně 
DPH, výše státní dotace je 450 000 Kč. 

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. 454/2016. 

K bodu č. 70 
Plnění usnesení rady města za měsíc duben roku 2016 

Předkládá: Ing. Jindřich Fadrhonc, tajemník magistrátu 

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 diskuze. 

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

Rada města přijala usnesení č. 455/2016. 

K bodu č. 71 
Hodnocení 4. ZM konaného dne 28. 4. 2016 

Předkládá: Tibor Batthyány, primátor města 

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. 456/2016. 
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K bodu č. 72 
Organizační zajištění 5. ZM – 26. 5. 2016 

Předkládá: Tibor Batthyány, primátor města 

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. 457/2016. 

 

Náměstek primátora ukončil schůzi rady města ve 12:18 hodin. 

Přílohy: 

- Program 10. schůze RM 
- Výpis přijatých usnesení 

V Liberci 23. května 2016  

 
 
Zapisovatelka: 

Iva Pourová v. r. 

Za ověřovatele: 

Tomáš Kysela v. r. 
 
 
 
 
 
 
PhDr. Ivan Langr v. r.  
 
 
 
 
 

Mgr. Jan Korytář  v.  r.  Tomáš Kysela v.  r.  

náměstek primátora náměstek primátora 
 


