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Mgr. Korytář 
Já myslím, že to můžeme nechat na programu a jenom si k tomu říct ty výhrady a ty diskuze u toho 

bodu a případně to dnes neschválíme, když pro to nebude vůle, ale nechal bych to v programu, ať si 
řekneme ty výhrady. 

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

K bodu č. 2 
Pokračování projektu "Asistent městské policie" 

Předkládá: Mgr. Ladislav Krajčík, ředitel MP Liberec 

Stručný obsah předkládaného materiálu: 

Další pokračování projektu z roku 2015 "Asistent městské policie", který je finančně podporován 
úřadem práce. 

Průběh projednávání bodu: 

K tomuto bodu nebyla diskuze.  

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

Rada města přijala usnesení č. 594/2016. 

K bodu č. 3 
Smlouva s Libereckým krajem o poskytování dotace na podporu dopravní 
výchovy na DDH 

Předkládá: Mgr. Ladislav Krajčík, ředitel MP Liberec 

Stručný obsah předkládaného materiálu: 

Schválení Smlouvy o poskytnutí dotace na podporu dopravní výchovy na dětských dopravních 
hřištích v Libereckém kraji z rozpočtu Libereckého kraje a využití dotací na opravy DDH Liberec. 

Průběh projednávání bodu: 

K tomuto bodu nebyla diskuze.  

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

Rada města přijala usnesení č. 595/2016. 
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K bodu č. 4 
Návrh rozpočtového opatření č. 4 - 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 22 530 227 Kč. V příjmech se jedná o dotaci z KÚ pro Dětské centrum Sluníčko ve výši 345 800 Kč 
- státní příspěvek, dotaci z MK pro Divadlo F. X. Šaldy a Naivní divadlo na divadelní činnost ve výši 
7 420 000 Kč, dotace z MPSV - Operační program zaměstnanost ve výši 1 203 241 Kč pro ZŠ 
5. května, neinvestiční dotace z MZ na odborného lesního hospodáře ve výši 364 706 Kč, dotace 
z MPSV na sociálně právní ochranu dětí ve výši 8 030 000 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 – 5, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat. 

Rada města přijala usnesení č. 596/2016. 

K bodu č. 4a 
Harmonogram přípravy rozpočtu města a řízených organizací na rok 2017 
a rozpočtového výhledu na roky 2018 – 2021 

Předkládá: Ing. Zbyněk Karban, vedoucí odboru ekonomiky 

Stručný obsah předkládaného materiálu: 

Časový plán - termíny jednotlivých kroků v rámci přípravy rozpočtu města na rok 2017 

Průběh projednávání bodu: 

Mgr. Korytář 
K tomuto bodu bych rád řekl, že v letošním roce bude malá, ale zásadní změna, a to, že máme 

schválený rozpočtový výhled po jednotlivých odborech, takže už máme připravený rámec, který bude 
výchozím bodem pro návrhy z jednotlivých odborů, jinak je to standardní materiál. Jsou k tomu nějaké 
dotazy? Dotazy nevidím, můžeme hlasovat o návrhu usnesení. 

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

Rada města přijala usnesení č. 597/2016. 
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K bodu č. 4b 
Uzavření smluv o poradenské činnosti se společnostmi KPMG Česká republika, 
s. r. o. a BDO Advisory, s. r. o. na základě výjimky ze Směrnice rady č. 3RM 
o Zadávání veřejných zakázek statutárním městem Liberec 

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

Stručný obsah předkládaného materiálu: 

Na 6. mimořádné schůzi Rady města Liberce konané 21. 6. 2016 bylo v usnesení 595/2016 (viz 
příloha č. 10) schváleno oslovení firem s poptávkou po ekonomickém poradenství ve věci dalších 
jednání s Teplárnou Liberec, a. s., Energií Holding, a. s. a MVV Energie CZ, a. s. Na základě písemné 
reakce na poptávku a osobního setkání s vybranými firmami byly k další spolupráci vybrány 
společnosti KPMG Česká republika, s. r. o. a BDO Advisory, s. r. o. Návrhy Smluv o poradenské 
činnosti mezi SML a výše zmíněnými společnostmi jsou uvedeny v přílohách č. 1 a 2. Vzhledem 
k časové tísni a předpokládanému objemu poskytnutého poradenství je rada města žádána o souhlas 
s udělením výjimky ze Směrnice rady č. 3RM ze dne 22. 4. 2015 o Zadávání veřejných zakázek 
statutárním městem Liberec. 

Průběh projednávání bodu: 

Mgr. Korytář 
Jedná se o to, že my když jsme začali v jednáních s MVV a teplárnou používat i externí právní 

kancelář, tak jsme se domluvili, že si vezmeme i ekonomické poradce, vzhledem k tomu, že ta jednání 
v současné době řeší hodně ekonomických souvislostí a potřebujeme tam mít externí firmy, o které 
budeme moci opřít naše kroky, případně se kterými budeme moci konsultovat ty naše záměry. My tam 
teď uzavřeme smlouvy do 80 tisíc na první etapu, to je v kompetenci vedoucího odboru, ty smlouvy do 
80 tisíc jsou na zodpovězení šesti nebo sedmi konkrétních otázek a okruhů, takže ty společnosti nám 
dají první vstupní informace, které potom použijeme na to, abychom s nimi mohli podle této smlouvy 
čerpat poradenství, které už bude na jednotlivé dílčí otázky. 

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

Rada města přijala usnesení č. 598/2016. 

K bodu č. 5 
Majetkoprávní operace - pronájem pozemků 

Předkládá: Bc. Jaroslav Schejbal, vedoucí odboru majetkové správy 

Stručný obsah předkládaného materiálu: 

1. pronájem části pozemku p. č. 1495/1, o výměře 20 m2 za účelem pronájmu zastavěné plochy 
pozemku pod garáží, k. ú. Rochlice u Liberce na dobu neurčitou za roční nájemné 700 Kč pro M. P. 

2. pronájem části pozemku p. č. 1569/270, o výměře 300 m2 za účelem: okrasné zahrady, v k. ú. 
Starý Harcov, obec Liberec na dobu neurčitou za roční nájemné 3 000 Kč pro L. S. a M. S., M. S. 
a Z. S., V. V. a M. V. 

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. 599/2016. 
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K bodu č. 6 
Majetkoprávní operace - pacht pozemku 

Předkládá: Bc. Jaroslav Schejbal, vedoucí odboru majetkové správy 

Stručný obsah předkládaného materiálu:  

L. N. si zažádal o pacht pozemku p. č. 941/14, k. ú. Krásná Studánka k rozšíření zahrady. Prodej 
byl zamítnut a SML byl navržen pronájem tohoto pozemku. Pachtovné by činilo 660 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. 600/2016. 

K bodu č. 7 
Majetkoprávní operace - zemědělský pacht pozemků 

Předkládá: Bc. Jaroslav Schejbal, vedoucí odboru majetkové správy 

Stručný obsah předkládaného materiálu: 

KORDULA s. r. o. je ekologická zemědělská firma a žádá o zemědělský pacht z důvodu sekání 
travního porostu min. 2x ročně. Pachtovné by činilo 292 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. 601/2016. 

K bodu č. 8 
Majetkoprávní operace - výpůjčky pozemků 

Předkládá: Bc. Jaroslav Schejbal, vedoucí odboru majetkové správy 

Stručný obsah předkládaného materiálu: 

1. výpůjčka částí pozemků p. č. 1258/1 o výměře 133 m2 a p. č. 1258/33 o výměře 20 m2, vše 
v k. ú. Liberec, obec Liberec za účelem zřízení okrasné zeleně s ohradníkovým plotem, na dobu 
neurčitou pro Společenství vlastníků pro dům 594 Na Perštýně Liberec, IČ: 28663071, se sídlem Na 
Perštýně 594/23, 460 01 Liberec 4. 

2. výpůjčka části pozemku p. č. 100/1 o výměře 25 m2 v k. ú. Staré Pavlovice, obec Liberec za 
účelem údržby zeleně před domem, na dobu neurčitou pro D. D. 
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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. 602/2016. 

K bodu č. 9 
Majetkoprávní operace - zánik nájemní smlouvy a uzavření smlouvy nájemní, 
pachtovní a o výpůjčce 

Předkládá: Bc. Jaroslav Schejbal, vedoucí odboru majetkové správy 

Stručný obsah předkládaného materiálu: 

V. H. měl se statutárním městem Liberec uzavřenu nájemní smlouvu na část pozemku p. č. 1283/1, 
k. ú. Rochlice u Liberce. Nájemce zemřel a nájemní smlouva dle NOZ nejde přepsat na jeho 
manželku, která si požádala o pronájem společně s vnučkou. Část tohoto pozemku se využívá 
k pěstování ovoce a zeleniny (pacht), na další části pozemku je postavený malý zahradní domeček 
(nájem) a zbytek pozemku je udržován (výpůjčka). Navrhujeme uzavřít s M. H. a A. M. uzavřít 
smlouvu nájemní, pachtovní a o výpůjčce, kde pachtovné bude ve výši 1 600 Kč a nájemné ve výši 
1 050 Kč, což je celkem 2 650 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. 603/2016. 

K bodu č. 10 
Majetkoprávní operace - pronájem nebytového prostoru 

Předkládá: Bc. Jaroslav Schejbal, vedoucí odboru majetkové správy 

Stručný obsah předkládaného materiálu: 

Nezisková organizace Taneční klub Čermák, z. s. žádá o pronájem nebytového prostoru o výměře 
292,5 m2 v objektu ul. Na Žižkově 1201, Liberec 6 - Rochlice, za účelem provozování tanečního klubu 
(výuka standardních a latinskoamerických tanců pro děti, mládež, dospělé i seniory, pořádání 
předtanečních kurzů pro žáky 8. a 9. tříd apod.). 

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. 604/2016. 
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K bodu č. 11 
Majetkoprávní operace - Služebnosti 

Předkládá: Bc. Jaroslav Schejbal, vedoucí odboru majetkové správy 

Stručný obsah předkládaného materiálu: 

1. zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo umístění, zřízení, 
provozování, opravy, údržby, úpravy, obnovy a výměny součásti distribuční soustavy (přípojka 
podzemního kabelového vedení NN), vstup a vjezd pro provoz a údržbu na pozemku p. č. 670/1, k. ú. 
Dolní Hanychov, pro ČEZ Distribuce, a. s., Děčín 4, Teplická 874/8, IČ: 24729035. Předpokládaná 
cena za zřízení služebnosti činí 10 000 Kč, ke které bude připočítána daň z přidané hodnoty v platné 
zákonné výši. Konečná cena za zřízení služebnosti inženýrské sítě bude stanovena na základě 
faktického umístění inženýrské sítě a bude vypočítána dle platného interního předpisu. Služebnost 
bude zřízena na dobu životnosti inženýrské sítě, tj. na dobu, po kterou je inženýrská síť schopna plnit 
svoji funkci jako celek. 

2. zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo umístění, zřízení, 
provozování, opravy, údržby, úpravy, obnovy a výměny součásti distribuční soustavy (přípojka 
podzemního kabelového vedení NN), vstup a vjezd pro provoz a údržbu na pozemku p. č. 438, k. ú. 
Františkov u Liberce, pro ČEZ Distribuce, a. s., Děčín 4, Teplická 874/8, IČ: 24729035. 
Předpokládaná cena za zřízení služebnosti činí 1 000 Kč, ke které bude připočítána daň z přidané 
hodnoty v platné zákonné výši. Konečná cena za zřízení služebnosti inženýrské sítě bude stanovena na 
základě faktického umístění inženýrské sítě a bude vypočítána dle platného interního předpisu. 
Služebnost bude zřízena na dobu životnosti inženýrské sítě, tj. na dobu, po kterou je inženýrská síť 
schopna plnit svoji funkci jako celek. 

3. zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo uložení vodovodní, 
kanalizační a elektro přípojky, včetně příslušenství, vstup a vjezd pro provozování a udržování na 
pozemku p. č. 1673, k. ú. Starý Harcov, ve prospěch vlastníka pozemku p. č. 1666/2, k. ú. Starý 
Harcov, kterým jsou v současné době: J. N. Předpokládaná cena za zřízení služebnosti činí 13 680 Kč, 
ke které bude připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši. Konečná cena za zřízení 
služebnosti inženýrské sítě bude stanovena na základě faktického umístění inženýrské sítě a bude 
vypočítána dle platného interního předpisu. Služebnost bude zřízena na dobu životnosti inženýrské 
sítě, tj. na dobu, po kterou je inženýrská síť schopna plnit svoji funkci jako celek. 

4. zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo umístění, zřízení, 
provozování, opravy, údržby, úpravy, obnovy a výměny součásti distribuční soustavy (přípojka 
podzemního kabelového vedení NN), vstup a vjezd pro provoz a údržbu na pozemku p. č. 68, k. ú. 
Ostašov u Liberce, pro ČEZ Distribuce, a. s., Děčín 4, Teplická 874/8, IČ: 24729035. Předpokládaná 
cena za zřízení služebnosti činí 1 000 Kč, ke které bude připočítána daň z přidané hodnoty v platné 
zákonné výši. Konečná cena za zřízení služebnosti inženýrské sítě bude stanovena na základě 
faktického umístění inženýrské sítě a bude vypočítána dle platného interního předpisu. Služebnost 
bude zřízena na dobu životnosti inženýrské sítě, tj. na dobu, po kterou je inženýrská síť schopna plnit 
svoji funkci jako celek. 

5. zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo umístění, zřízení, 
provozování, opravy, údržby, úpravy, obnovy a výměny součásti distribuční soustavy (podzemní 
kabelové vedení NN + pilíř SS100), vstup a vjezd pro provoz a údržbu na pozemku p. č. 1289, k. ú. 
Vesec u Liberce, pro ČEZ Distribuce, a. s., Děčín 4, Teplická 874/8, IČ: 24729035 za podmínky 
složení zálohy ve výši 14 740 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 (uložení 
podzemního vedení NN), vstup a vjezd pro provoz a údržbu na pozemcích p. č. 1838/7, 5948/1, k. ú. 
Liberec, pro ČEZ Distribuce, a. s., Děčín 4, Teplická 874/8, IČ: 24729035 za podmínky složení zálohy 
ve výši 12 800 Kč, ke které bude připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši. Konečná 
cena za zřízení služebnosti inženýrské sítě bude stanovena na základě faktického umístění inženýrské 
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sítě a bude vy-počítána dle platného interního předpisu. Služebnost bude zřízena na dobu životnosti 
inženýrské sítě, tj. na dobu, po kterou je inženýrská síť schopna plnit svoji funkci jako celek. 

7. zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo umístění, zřízení, 
provozování, opravy, údržby, úpravy, obnovy a výměny součásti distribuční soustavy (přípojka 
podzemního vedení NN), vstup a vjezd pro provoz a údržbu na pozemku p. č. 660, k. ú. Staré 
Pavlovice, pro ČEZ Distribuce, a. s., Děčín 4, Teplická 874/8, IČ: 24729035. Předpokládaná cena za 
zřízení služebnosti činí 6 000 Kč, ke které bude připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné 
výši. Konečná cena za zřízení služebnosti inženýrské sítě bude stanovena na základě faktického 
umístění inženýrské sítě a bude vypočítána dle platného interního předpisu. Služebnost bude zřízena 
na dobu životnosti inženýrské sítě, tj. na dobu, po kterou je inženýrská síť schopna plnit svoji funkci 
jako celek. 

8. zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo uložení vodovodní, 
plynovodní a kanalizační přípojky, včetně příslušenství, vstup a vjezd pro provozování a udržování na 
pozemku p. č. 5898/1, k. ú. Liberec, ve prospěch vlastníka pozemku p. č. 3623/3 k. ú. Liberec, kterým 
je v současné době Development DBD s. r. o., Praha 1 – Nové Město, Ostrovní 126/30, PSČ 11000, 
IČ: 28470133. Předpokládaná cena za zřízení služebnosti činí 30 000 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. 

9. zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo uložení kanalizační 
přípojky, včetně příslušenství, vstup a vjezd pro provozování a udržování na pozemku p. č. 133/1, k. ú. 
Karlinky, ve prospěch vlastníka pozemku p. č. 131, k. ú. Karlinky, kterým jsou v současné době J. J. 
a J. J. Předpokládaná cena za zřízení služebnosti činí 1 000 Kč, ke které bude připočítána daň 
z přidané hodnoty v platné zákonné výši. Konečná cena za zřízení služebnosti inženýrské sítě bude 
stanovena na základě faktického umístění inženýrské sítě a bude vypočítána dle platného interního 
předpisu. Služebnost bude zřízena na dobu životnosti inženýrské sítě, tj. na dobu, po kterou je 
inženýrská síť schopna plnit svoji funkci jako celek. 

10. zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo uložení vodovodní 
přípojky, včetně příslušenství, vstup a vjezd pro provozování a udržování na pozemku p. č. 392, k. ú. 
Karlinky, ve prospěch vlastníka pozemku p. č. 163/4, k. ú. Karlinky, kterým je v současné době L. P. 
Předpokládaná cena za zřízení služebnosti činí 5 000 Kč, ke které bude připočítána daň z přidané 
hodnoty v platné zákonné výši. Konečná cena za zřízení služebnosti inženýrské sítě bude stanovena na 
základě faktického umístění inženýrské sítě a bude vypočítána dle platného interního předpisu. 
Služebnost bude zřízena na dobu životnosti inženýrské sítě, tj. na dobu, po kterou je inženýrská síť 
schopna plnit svoji funkci jako celek. 

11. zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo uložení 
kanalizační přípojky, včetně příslušenství, vstup a vjezd pro provozování a udržování na pozemku p. č. 
486/2, k. ú. Staré Pavlovice, ve prospěch vlastníka pozemků p. č. 487, 488, k. ú. Staré Pavlovice, 
kterým jsou v současné době M. H. a P. K. Předpokládaná cena za zřízení služebnosti činí 5 000 Kč, 
ke které bude připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši. Konečná cena za zřízení 
služebnosti inženýrské sítě bude stanovena na základě faktického umístění inženýrské sítě a bude 
vypočítána dle platného interního předpisu. Služebnost bude zřízena na dobu životnosti inženýrské 
sítě, tj. na dobu, po kterou je inženýrská síť schopna plnit svoji funkci jako celek. 

12. zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo uložení 
kanalizační přípojky a vyústního objektu, včetně příslušenství, vstup a vjezd pro provozování 
a udržování na pozemcích p. č. 758, 759, k. ú. Horní Hanychov, ve prospěch vlastníka pozemků p. č. 
643, 644/1, k. ú. Horní Hanychov, kterým je v současné J. J. Předpokládaná cena za zřízení 
služebnosti činí 5 000 Kč, ke které bude připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši. 
Konečná cena za zřízení služebnosti inženýrské sítě bude stanovena na základě faktického umístění 
inženýrské sítě a bude vypočítána dle platného interního předpisu. Služebnost bude zřízena na dobu 
životnosti inženýrské sítě, tj. na dobu, po kterou je inženýrská síť schopna plnit svoji funkci jako 
celek. 

13. zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo uložení STL 
plynovodní a vodovodní přípojky, včetně příslušenství, vstup a vjezd pro provozování a udržování na 
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pozemku p. č. 1000, k. ú. Doubí u Liberce, ve prospěch vlastníka pozemku p. č. 617/9, k. ú. Horní 
Hanychov, kterým je v současné době M. M. Předpokládaná cena za zřízení služebnosti činí 2 450 Kč, 
ke které bude připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši. Konečná cena za zřízení 
služebnosti inženýrské sítě bude sta-novena 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. 

14. zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo uložení 
kanalizační a vodovodní přípojky, včetně příslušenství, vstup a vjezd pro provozování a udržování na 
pozemku p. č. 485/2, k. ú. Rochlice u Liberce a na p. p. č. 801, k. ú. Doubí u Liberce, ve prospěch 
vlastníka pozemku p. č. 791/27, k. ú. Doubí u Liberce, kterým jsou v současné době P. Š. a Š. D. 
Předpokládaná cena za zřízení služebnosti činí 10 000 Kč, ke které bude připočítána daň z přidané 
hodnoty v platné zákonné výši. Konečná cena za zřízení služebnosti inženýrské sítě bude stanovena na 
základě faktického umístění inženýrské sítě a bude vypočítána dle platného interního předpisu. 
Služebnost bude zřízena na dobu životnosti inženýrské sítě, tj. na dobu, po kterou je inženýrská síť 
schopna plnit svoji funkci jako celek. 

15. zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo uložení 
vodovodního řadu, včetně příslušenství, vstup a vjezd pro provozování a udržování na pozemcích p. č. 
45, 412, k. ú. Karlinky, ve prospěch Severočeské vodárenské společnosti a. s., Přítkovská 1689, 41550 
Teplice, okres Teplice, IČ: 49099469 za podmínky složení zálohy ve výši 37 839 Kč, ke které bude 
připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši. Konečná cena za zřízení služebnosti 
inženýrské sítě bude sta-novena na základě faktického umístění inženýrské sítě a bude vypočítána dle 
platného interního předpisu. Služebnost bude zřízena na dobu životnosti inženýrské sítě, tj. na dobu, 
po kterou je inženýrská síť schopna plnit svoji funkci jako celek. 

16. zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo umístění, zřízení, 
provozování, opravy, údržby, úpravy, obnovy a výměny součásti sdělovacího vedení (optický kabel), 
vstup a vjezd pro provoz a údržbu na pozemcích p. č. 936/1, 936/15, 936/17, 936/18, 936//20, 936/21, 
936/22, 936/23, 936/24, 936/25, 936/26, 936/32, 936/49, 936/150, 985/1, 985/3, 985/12, 995/2, 995/3, 
995/16, 995/17, 995/19, 1000/2, 1089/1, 1089/2, 1092, 1095/1, 1099, 1130/2, 1130/39, 1583/50, 
1583/52, 1583/53, 1583/54, 1583/55, 1583/104, 1583/150, 1583/151, 1583/152, 1583/154, 1586/90, 
1586/243, 1586/262, 1586/263, 1586/268, 1586/272, 1586/273, 1586/274, 1586/275, 1586/276, 
1586/277, 1586/278, 1586/279, 1586/292, 1586/293, 1586/308, 1586/328, 1716/57, 1716/104, 
1716/108, 1716/118, 1716/119, 1716/121, 1716/143, 1716/261, k. ú. Rochlice u Liberce, pro a-net 
Liberec s. r. o., Hodkovická 109, Liberec XXIII-Doubí, 46312 Liberec, IČ: 28687965 za podmínky 
složení zálohy ve výši 235 200 Kč, ke které bude připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné 
výši. Konečná cena za zřízení služebnosti inženýrské sítě bude stanovena na základě faktického 
umístění inženýrské sítě a bude vypočítána dle platného interního předpisu. Služebnost bude zřízena 
na dobu životnosti inženýrské sítě, tj. na dobu, po kterou je inženýrská síť schopna plnit svoji funkci 
jako celek. 

17. zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo uložení 
3 vodovodních přípojek, včetně příslušenství, vstup a vjezd pro provozování a udržování na pozemku 
p. č. 6010/1, k. ú. Liberec, ve prospěch vlastníka pozemku p. č. 2924/1 k. ú. Liberec, kterým je 
v současné době DP REAL IMMO s. r. o., Preslova 700/76, Stránice, 60200 Brno, IČ: 28261496 a ve 
prospěch vlastníka pozemku p. č. 2924/2, k. ú. Liberec, kterým je v současné době P. D. Konečná cena 
za zřízení služebnosti činí 30 000 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. 

18. zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo umístění, zřízení, 
provozování, opravy, údržby, úpravy, obnovy a výměny součásti distribuční soustavy (podzemní 
vedení NN), vstup a vjezd pro provozování a udržování na pozemcích p. č. 5786/1, 5874, 5876/3, k. ú. 
Liberec a pozemcích p. č. 173/8, 1016/1, 1030, 1032/1, k. ú. Horní Růžodol, pro ČEZ Distribuce, a. s., 
Děčín 4, Teplická 874/8, IČ: 24729035, za konečnou cenu 58 000 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. 

19. zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo uložení 
plynárenského zařízení včetně jeho součástí, příslušenství, opěrných a vytyčovacích bodů (akce: 
uložení plynovodní přípojky), vstup a vjezd pro provozování a udržování na pozemku p. č. 5862, k. ú. 
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Liberec, pro RWE GasNet, s. r. o, se sídlem Klíšská 940, Ústí nad Labem, IČ 27295567, 
Předpokládaná cena za zřízení služebnosti činí 1 000 Kč, ke které bude připočítána daň z přidané 
hodnoty v platné zákonné výši. Konečná cena za zřízení služebnosti inženýrské sítě bude stanovena na 
základě faktického umístění inženýrské sítě a bude vypočítána dle platného interního předpisu. 
Služebnost bude zřízena na dobu životnosti inženýrské sítě, tj. na dobu, po kterou je inženýrská síť 
schopna pl-nit svoji funkci jako celek. 

20. zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo umístění, zřízení, 
provozování, opravy, údržby, úpravy, obnovy a výměny součásti distribuční soustavy (podzemní 
vedení NN), vstup a vjezd pro provozování a udržování na pozemku p. č. 6149, k. ú. Liberec, pro ČEZ 
Distribuce, a. s., Děčín 4, Teplická 874/8, IČ: 24729035, za konečnou cenu 2 086 Kč, ke které bude 
připočítána daň z přidané hodno-ty 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. 

21. zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo umístění, zřízení, 
provozování, opravy, údržby, úpravy, obnovy a výměny součásti distribuční soustavy (podzemní 
vedení NN), vstup a vjezd pro provozování a udržování na pozemku p. č. 1746/124, k. ú. Ruprechtice, 
pro ČEZ Distribuce, a. s., Děčín 4, Teplická 874/8, IČ: 24729035, za konečnou cenu 30 000 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. 

22. zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo umístění, zřízení, 
provozování, opravy, údržby, úpravy, obnovy a výměny součásti distribuční soustavy (podzemní 
vedení NN), vstup a vjezd pro provozování a udržování na pozemku p. č. 217/10, k. ú. Horní 
Hanychov, pro ČEZ Distribuce, a. s., Děčín 4, Teplická 874/8, IČ: 24729035, za konečnou cenu 
1 360 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. 

23. zřízení služebnosti stezky a cesty na pozemku p. č. 205/1, k. ú. Rochlice u Liberce na dobu 
neurčitou ve prospěch vlastníka pozemku p. č. 207, k. ú. Rochlice u Liberce, kterým je v současné 
době P. D. a M. D., za konečnou cenu 18 000 Kč, ke které bude připočítána daň z přidané hodnoty 
v platné zákonné výši. 

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. 605/2016. 

K bodu č. 12 
Majetkoprávní operace - změna usnesení - služebnosti 

Předkládá: Bc. Jaroslav Schejbal, vedoucí odboru majetkové správy 

Stručný obsah předkládaného materiálu: 

1. a) zrušení usnesení č. 26/2016 – bod 2. ze dne 19. 1. 2016 

b) zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo uložení kanalizační 
přípojky, včetně příslušenství, vstup a vjezd pro provozování a udržování na pozemku p. č. 757, k. ú. 
Horní Hanychov, ve prospěch vlastníka pozemků p. č. 346/6, 346/8, k. ú. Horní Hanychov, kterým je 
v současné době: M. B. Konečná cena za zřízení služebnosti činí 5 000 Kč, ke které bude připočítána 
daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši. Cena za zřízení služebnosti inženýrské sítě je vypočítána 
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dle platného interního předpisu. Služebnost inženýrské sítě bude zřízena na dobu životnosti inženýrské 
sítě, tj. na dobu, po kterou je inženýrská síť schopna plnit svoji funkci jako celek. 

2. a) zrušení usnesení č. 470/2016- bod 1. ze dne 7. 6. 2016: 

b) zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo uložení vodovodní 
přípojky, včetně příslušenství, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích p. č. 1820/1, 
2231/18, k. ú. Rochlice u Liberce, na dobu životnosti inženýrské sítě, ve prospěch vlastníka pozemků 
1816/1, 1816/5, 1816/7, k. ú. Rochlice u Liberce, kterým je v současné době: KM-PRONA, a. s., 
Rynoltice č. p. 215, PSČ: 463 55, IČ: 254 79 733, za konečnou cenu 10 000 Kč, ke které bude 
připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši. Cena za zřízení služebnosti inženýrské sítě je 
vypočítá-na dle platného interního předpisu. Služebnost inženýrské sítě bude zřízena na dobu 
životnosti inženýrské sítě, tj. na dobu, po kterou je inženýrská síť schopna plnit svoji funkci jako 
celek. 

3. a) zrušení usnesení č. 157/2014- bod 12. ze dne 18. 2. 2014 

b) zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo umístění, zřízení, 
provozování, opravy, údržby, úpravy, obnovy a výměny součásti distribuční soustavy (podzemní 
přípojka NN), vstup a vjezd pro provozování a udržování na pozemku p. č. 1612/1, k. ú. Rochlice 
u Liberce, pro ČEZ Distribuce, a. s., Děčín 4, Teplická 874/8, IČ: 24729035 za konečnou cenu 
1 280 Kč, ke které bude připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši. Cena za zřízení 
služebnosti inženýrské sítě je vypočítána dle platného interního předpisu. Služebnost inženýrské sítě 
bude zřízena na dobu životnosti inženýrské sítě, tj. na dobu, po kterou je inženýrská síť schopna plnit 
svoji funkci jako celek. 

4. a) zrušení usnesení č. 179/2015 – bod 2. ze dne 17. 3. 2015 

b) zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo uložení vodovodní 
přípojky, včetně příslušenství, vstup a vjezd pro provozování a udržování na pozemku p. č. 757, k. ú. 
Horní Hanychov, ve prospěch vlastníka pozemku p. č. 445/2, k. ú. Horní Hanychov, kterým je 
v současné době: M. R. Konečná cena za zřízení služebnosti činí 5 000 Kč, ke které bude připočítána 
daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši. Cena za zřízení služebnosti inženýrské sítě je vypočítána 
dle platného interního předpisu. Služebnost inženýrské sítě bude zřízena na dobu životnosti inženýrské 
sítě, tj. na dobu, po kterou je inženýrská síť schopna plnit svoji funkci jako celek. 

5. a) zrušení usnesení č. 47/2015 – bod 21. ze dne 20. 1. 2015 

b) zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo umístění, zřízení, 
provozování, opravy, údržby, úpravy, obnovy a výměny součásti distribuční soustavy (podzemní 
vedení NN), vstup a vjezd pro provozování a udržování na pozemku p. č. 1061/1, k. ú. Doubí 
u Liberce, pro ČEZ Distribuce, a. s., Děčín 4, Teplická 874/8, IČ: 24729035 za konečnou cenu 
82 500 Kč, ke které bude připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši. Cena za zřízení 
služebnosti inženýrské sítě je vypočítána dle platného interního předpisu. Služebnost inženýrské sítě 
bude zřízena na dobu životnosti inženýrské sítě, tj. na dobu, po kterou je inženýrská síť schopna plnit 
svoji funkci jako celek. 

6. a) zrušení usnesení č. 38/2014- bod 22. ze dne 21. 1. 2014 

b) schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo uložení 
vodovodní a kanalizační přípojky, včetně příslušenství, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na 
pozemku p. č. 602/31, k. ú. Staré Pavlovice pro: RS reality s. r. o., Ostrovského 253/3, Smíchov, 
150 00 Praha 5, IČ: 27323889, za konečnou cenu 10 000 Kč, ke které bude připočítána daň z přidané 
hodnoty v platné zákonné výši. Cena za zřízení služebnosti inženýrské sítě je vypočítána dle platného 
interního předpisu. Služebnost inženýrské sítě bude zřízena na dobu životnosti inženýrské sítě, tj. na 
dobu, po kterou je inženýrská síť schopna plnit 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. 606/2016. 
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K bodu č. 13 
Interní předpis pro stanovení nájemného za užívání prostoru nebo místnosti ve 
vlastnictví SML 

Předkládá: Bc. Jaroslav Schejbal, vedoucí odboru majetkové správy 

Stručný obsah předkládaného materiálu: 

Rada města Liberec dne 4. 2. 2014, usnesením č. 109/2014, schválila interní předpis pro stanovení 
nájemného za užívání prostoru nebo místnosti ve vlastnictví SML. V tomto interním předpisu je výše 
nájemného za pronájem garáží rozdělena dle lokalit - ve středu města 800 Kč/m2/rok a na okrajových 
částech 500 Kč/m2/rok. Vzhledem k tomu, že se dlouhodobě nedaří garáže ve středu města 
pronajmout, předkládáme upravený interní předpis, který stanoví jednotnou výši nájemného za 
pronájem garáží na 500 Kč/m2/rok. 

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. 607/2016. 

K bodu č. 14 
Schválení výjimky ze směrnice č. 3RM Zadávání veřejných zakázek statutárním 
městem Liberec 

Předkládá: Bc. Jaroslav Schejbal, vedoucí odboru majetkové správy 

Stručný obsah předkládaného materiálu: 

MŠ V Zahradě, Žitavská 122/68, 460 01 Liberec 11, je jediná školka, postavená jako bezbariérová, 
včetně schodišťové plošiny pro osoby se sníženou pohybovou schopností. V současné době je plošina 
v havarijním stavu, došlo k závadě na pohonné jednotce a tímto je plošina v rámci své funkčnosti 
nepoužitelná. 

Průběh projednávání bodu: 

P. Machatý, pověřený zastupováním funkce vedoucího oddělení správy objektů 
a zařízení 

Uvedené technické řešení je velmi komplikované, v České republice existuje jeden výrobce tohoto 
zařízení, byly poptány 3 firmy, dvě z toho jsou subdodavatelé zahraničních výrobků. Rádi bychom to 
opravili ještě do začátku nového školního roku, jelikož školka má dvě děti s hendikepem. 

Ing. Galnor 
A my to časově opravdu nedokážeme udělat podle směrnice? Mně to připadá, že neděláme nic 

jiného, než že povolujeme výjimky. 

Mgr. Korytář 
Jestli tomu dobře rozumím, tak jsou jenom tři firmy, z toho dvě jsou subdodavatelé, jenom jedna je 

český výrobce, proto se navrhuje smlouvu uzavřít právě s ní, tak to je ten důvod. 

Hlasování o návrhu snesení – pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat. 
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Rada města přijala usnesení č. 608/2016. 

K bodu č. 15 
Vypsání výběrového řízení na dodávku vybavení učeben ZŠ Broumovská 

Předkládá: Bc. Jaroslav Schejbal, vedoucí odboru majetkové správy 

Stručný obsah předkládaného materiálu: 

Předmětem tohoto materiálu je schválení zadávací dokumentace a vypsání výběrového řízení na 
dodávku nábytkového vybavení učeben v hodnotě 1 150 000 Kč bez DPH v rámci navyšování kapacit, 
podporovaného poskytovatelem dotace MŠMT, v rámci akce „Rekonstrukce a stavební úpravy ZŠ 
a MŠ v Liberci pro navýšení kapacit: ZŠ Broumovská“. 

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. 609/2016. 

K bodu č. 16 
Schválení projektového záměru "Snížení energetické náročnosti budov 
v památkové zóně města Liberec" 

Předkládá: Bc. Jaroslav Schejbal, vedoucí odboru majetkové správy 

Stručný obsah předkládaného materiálu: 

Jako reakce na stav budov a dotační nabídky byl vytvořen projektový záměr číslo 160719, který 
navazuje na projektový námět číslo 15049 "Snižování energetické náročnosti města". Předpokládané 
náklady projektu činí v přípravné fázi 1,7 mil. Kč, realizace projektu 32 mil. Kč, včetně předpokládané 
výše dotace 10 mil. Kč. Roční předpokládaná úspora na energiích činí 1 mil. Kč. V souladu se 
směrnicí 10RM o projektovém řízení předkládáme Radě města záměr akce k odsouhlasení. 

Průběh projednávání bodu: 

Mgr. Korytář 
Chtěl bych se zeptat, tady na konci chybí podpis vedoucího odboru, on je teď na dovolené a já jsem 

se s ním nedokázal domluvit, bylo to projednáno v projektové kanceláři? 

P. Machatý, pověřený zastupováním funkce vedoucího oddělení správy objektů 
a zařízení 

Ano, bylo to projednáno v projektové kanceláři s Ing. Noswitz. Přepokládaná výše státního 
příspěvku činí 10 milionů z celkové částky, jedná se o uznatelné náklady na celé zateplení, zbývajících 
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20 milionů budou investice do nevyhovujícího technického stavu budov, jelikož v památkové zóně je 
obtížné je rekonstruovat a ty budovy jsou ve značně špatném technickém stavu. 

Mgr. Korytář 
A kolik z těch 22 milionů jde přímo na to zateplení? 

P. Machatý 
Počítáme, že cca 7 milionů půjde na odstranění havarijních stavů, především Mateřské školy 

Sedmikráska a některých domů v ulici 5. května. 

Mgr. Korytář 
To znamená, když to teď rychle spočítám, na tom zateplení se bude město podílet asi 13 miliony 

korun, takže návratnost je asi 13 let. 

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

Rada města přijala usnesení č. 610/2016. 

K bodu č. 17 
Schválení výsledku výběrového řízení na ZŠ Na výběžku 

Předkládá: Bc. Jaroslav Schejbal, vedoucí odboru majetkové správy 

Stručný obsah předkládaného materiálu: 

Lhůta pro podání nabídek byla stanovena do 6. 6. 2016. Následně proběhlo posouzení nabídek 
a hodnocení nabídek. Nyní je Radě města, v souladu s jejím usnesením č. 350/2016, předkládán 
výsledek výběrového řízení „ZŠ Na výběžku - výměna technologie kotelny“ ke schválení. 

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. 611/2016. 

K bodu č. 18 
Schválení podmínek zadávacího řízení na modernizaci výtahů v domech 
zvláštního určení 

Předkládá: Bc. Jaroslav Schejbal, vedoucí odboru majetkové správy 

Stručný obsah předkládaného materiálu: 
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Předmětem tohoto materiálu je schválení zadávací dokumentace a vyhlášení zadávacího řízení 
v režimu zjednodušeného podlimitního řízení na modernizaci výtahů v domech zvláštního určení 
v rámci akce „BD NAD SOKOLOVNOU 616, BD ČESKÁ 617 – MODERNIZACE VÝTAHŮ“. 

Průběh projednávání bodu: 

Ing. Galnor 
Všiml jsem si, že je tam dost přesně specifikovaná technologie toho výtahu, na to je teda normální 

projektová dokumentace, když už víme přesně, jaký výtah chceme? Mně jde o to, jestli zbytečně 
neomezujeme možnost nějakého dodavatele, aby nám nabídl např. hydraulický výtah. 

P. Machatý, pověřený zastupováním funkce vedoucího oddělení správy objektů 
a zařízení 

Konkrétně co se týče technického řešení, tak bylo konzultováno s několika výrobci výtahů, od 
hydraulických výtahů se momentálně upouští, protože jejich technologie už je zastaralá, nevyhovující 
dnešním potřebám. V každém případě ano, ta specifikace je poměrně konkrétní, projektová 
dokumentace na to existuje, a nemyslíme si, že by to mělo mít vliv na přihlášení uchazečů o veřejnou 
zakázku. 

Ing. Galnor 
Mně šlo spíš o to, že omezujeme ten způsob řešení. Nedokážu posoudit, na jaké úrovni jsou 

hydraulické výtahy nebo jiné druhy výtahů. Nicméně tím, že dáme přesnou specifikaci druhu, tak si 
myslím, že zbytečně zužujeme tu možnost nabídky toho dodavatele. Ano, dostaneme přesně to, co 
chceme, ale co když by nějaký dodavatel mohl nabídnout jiné řešení, které nás v tuto chvíli nenapadlo, 
které by mohlo být lepší. Tak jsem to spíš myslel. 

P. Machatý 
Ten výběr technologie je věcí názoru, celá zakázka prošla komisí pro veřejné zakázky, komise tuto 

zadávací dokumentaci nepřipomínkovala. Je ještě mnoho dodavatelů, kteří jsou schopni se přihlásit 
a splnit naše podmínky. 

Mgr. Korytář 
Asi rozumím panu kolegovi Galnorovi, možná bych tu otázku měl také, proč tady v těch dvou 

krocích, nejdříve ta technická specifikace a potom ten výtah, možná teď budu mluvit jako laik, ale 
proč se to výběrové řízení neudělá rovnou tak, aby dodavatelé nabídli nejvhodnější řešení. 

P. Machatý 
Již proběhlo výběrové řízení na projektovou dokumentaci, v rámci kterého se zvažovala technická 

řešení, toto technické řešení respektuje stavební možnosti v daném objektu. 

Ing. Fadrhonc, tajemník MML 
Opravdu mi připadá ta specifikace velmi podrobná, odbor právní a veřejných zakázek neměl 

připomínku, že je to diskriminační? 

P. Machatý 
Pokud bychom přistoupili na variantnost řešení, dostaneme se do situace, kdy nabídky budou 

nesrovnatelné, to je bohužel něco, čemu se nevyhneme. Všichni výrobci dělají výtahy na míru, to 
znamená, výrobce umí vyrobit výtah s uvedenými parametry, toho bych se nebál. Ty parametry jsou 
vztažené na vlastnosti budovy, proto jsou tam ty konkrétní převody, které respektují výšku budovy. 

Mgr. Korytář 
Dobře, je tam uvedeno, že bylo osloveno 11 firem, je tam předpoklad, že těch uchazečů o zakázku 

bude více, bude z čeho vybírat. 

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

Rada města přijala usnesení č. 612/2016. 
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K bodu č. 18a 
Schválení dodatku ke smlouvám 

Předkládá: Bc. Jaroslav Schejbal, vedoucí odboru majetkové správy 

Stručný obsah předkládaného materiálu: 

V rámci akcí „Rekonstrukce a stavební úpravy ZŠ a MŠ v Liberci pro navýšení kapacit: ZŠ 
Broumovská“ a " Rekonstrukce a stavební úpravy ZŠ a MŠ v Liberci pro navýšení kapacit: ZŠ 
Náměstí Míru", byly dne 7. 7. 2016 uzavřeny smlouvy se zhotovitelem projektové dokumentace. 
V zadávacích podmínkách bylo stanoveno, že hotovitel obdrží při podpisu smlouvy Energetický 
posudek. Tento bod je nyní ovlivněn oznámením poskytovatele dotace OPŽP - změnou parametrů 
Energetického posudku. 

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. 613/2016. 

K bodu č. 18b 
Schválení výjimky ze směrnice č. 3RM Zadávání veřejných zakázek statutárním 
městem Liberec – nábytek 

Předkládá: Bc. Jaroslav Schejbal, vedoucí odboru majetkové správy 

Stručný obsah předkládaného materiálu: 

ZŠ Náměstí Míru má schválené navýšení kapacity, které mělo být realizováno veřejnou zakázkou 
na stavební práce spojené s dodávkou vybavení do učeben vytvořených z prostor družiny. Toto není 
možné, proto připravoval odbor majetkové správy veřejnou zakázku malého rozsahu. Z důvodu 
nedostatečných kapacit výrobců nábytku již nestihneme zakázku vypsat termínově tak, aby proběhlo 
plnění její do 31. 8. 2016. Předkládáme tedy žádost radě města o schválení výjimky ze směrnice 3RM. 

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. 614/2016. 

K bodu č. 18c / staženo 
Schválení výsledku zadávacího řízení na MŠ Beruška 

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

Lhůta pro podání nabídek byla stanovena do 26. 5. 2016. Následně proběhlo posouzení nabídek, 
hodnocení nabídek a vyzývání uchazečů. Nyní je Radě města, v souladu s jejím usnesením 
č. 198/2016, předkládán výsledek zadávacího řízení “Projektová dokumentace - Mateřská škola 
Beruška, Na Pískovně 761/3, 460 14, Liberec – Ruprechtice – kompletní rekonstrukce vnitřních 
prostor“ ke schválení. 

Průběh projednávání bodu: 

K tomuto bodu nebyla diskuze.  

Tento bod byl z programu schůze rady města stažen. 

K bodu č. 18d 
Vypsání výběrového řízení na rozšíření pressu a zázemí stadionu FC Slovan 
Liberec 

Předkládá: Bc. Jaroslav Schejbal, vedoucí odboru majetkové správy 

Stručný obsah předkládaného materiálu: 

Předmětem tohoto materiálu je schválení zadávací dokumentace a vypsání výběrového řízení na 
dostavbu stadionu FC Slovan Liberec press a zázemí. 

Průběh projednávání bodu: 

K tomuto bodu nebyla diskuze.  

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 4, proti – 0, zdržel se – 2, návrh nebyl přijat. 

K bodu č. 19 
Souhlas se zapojením mateřských a základních škol zřizovaných SML do 
projektu financovaného z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání 
období 2014 - 2020. 

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

Stručný obsah předkládaného materiálu: 

MŠMT vyhlásilo dne 23. června 2016 výzvu č. 02_16_022 Podpora škol formou projektů 
zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I (výzva je určena pro území mimo hlavní město 
Praha), jejímž cílem je profesní rozvoj pedagogických pracovníků. Podpora bude poskytována 
mateřským a základním školám zřizovaným SML prostřednictvím dvou zálohových plateb. Míra 
spolufinancování z vlastních zdrojů žadatele je stanovena na 0 % celkových způsobilých výdajů 
projektu. Výše finanční podpory závisí na počtu žáků školy. 

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. 615/2016. 

K bodu č. 20 
Žádost o schválení účetního odpisu pohledávky 

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

Stručný obsah předkládaného materiálu: 

V souladu se zřizovací listinou žádá ředitelka Mateřské školy "Klíček", Liberec, Žitná 832/19, 
příspěvková organizace o schválení účetního odpisu pohledávky ve výši 2 095 Kč. Pohledávka vznikla 
předpisem stravného a její vymáhání je po uplynutí tříleté lhůty promlčeno. 

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. 616/2016. 

K bodu č. 21 
Souhlas zřizovatele s výpůjčkou nebytových prostor 

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

Stručný obsah předkládaného materiálu: 

Smlouvou o vzájemném převodu činností, majetku a některých souvisejících práv, povinností 
a závazků mezi SML a Libereckým krajem se město zavázalo poskytnout nebytové prostory ve 
vlastnictví SML, s nimiž hospodaří některé příspěvkové organizace města, nově vzniklé krajské 
příspěvkové organizaci Dětské centrum Liberec za účelem poskytování specializované ambulantní 
zdravotní péče, a to formou souhlasu zřizovatele s výpůjčkou. Smlouvy o výpůjčce budou uzavírat 
jednotlivé příspěvkové organizace, a to dle vzorové smlouvy uvedené v příloze č. 1. 

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. 617/2016. 
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K bodu č. 22 
Prodloužení nájmů a přidělení bytů ve vlastnictví SML 

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

Stručný obsah předkládaného materiálu: 

Obsahem materiálu je přidělení bytů ve vlastnictví statutárního města Liberec na základě žádostí 
o poskytnutí nájmu bytu, prodloužení smlouvy o ubytování nízkého standardu, prodloužení nájmu 
bytů pro příjmově vymezené osoby, prodloužení max. doby nájmu u bytů startovacích a přidělení bytu 
zvláštního určení v domě s pečovatelskou službou. 

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. 618/2016. 

K bodu č. 23 
Souhlas zřizovatele s čerpáním investičního fondu Divadla F. X. Šaldy Liberec, 
p. o. na pořízení inspicientského komunikačního systému 

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 inspicientského komunikačního systému. 
Pořizovací náklady ve výši 1 078 657 Kč včetně DPH budou hrazeny z investičního fondu organizace 
a investičního příspěvku od zřizovatele. 

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. 619/2016. 

K bodu č. 24 
Souhlas zřizovatele s čerpáním investičního fondu Divadla F. X. Šaldy Liberec, 
p. o. na pořízení horny do orchestru divadla 

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

Stručný obsah předkládaného materiálu: 
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V souladu se zřizovací listinou žádá ředitelka Divadla F. X. Šaldy Liberec, p. o. zřizovatele 
o souhlas s čerpáním investičního fondu na pořízení horny do orchestru divadla. Pořizovací náklady ve 
výši 9.680,67 EUR bez DPH (cca. 317 381 Kč včetně DPH) budou hrazeny z investičního fondu 
organizace. 

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. 620/2016. 

K bodu č. 25 
Protokol o kontrole p. o. Základní škola, Liberec, ul. 5. května 64/49 

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

Stručný obsah předkládaného materiálu: 

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

Průběh projednávání bodu: 

K tomuto bodu nebyla diskuze.  

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

Rada města přijala usnesení č. 621/2016. 

K bodu č. 26 
Protokol o kontrole p. o. Mateřská škola "Rolnička", Liberec, Truhlářská 340/7 

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

Stručný obsah předkládaného materiálu: 

Výsledkem kontroly je zjištění nedostatků v oblasti řídící kontroly, naplňování jednotlivých 
ustanovení ZFK. Při uzavírání Dohod o hmotné odpovědnosti nebylo ve všech případech postupováno 
zcela v souladu s ustanovením zákoníku práce, nebyla doložena inventarizace svěřených hodnot. 
Ředitelka organizace přijala opatření k nápravě k uvedeným nedostatkům, která jsou přílohou tohoto 
protokolu. Provedenou kontrolou nebylo zjištěno nehospodárné nakládání s příspěvkem zřizovatele 
ani závažná zjištění ve smyslu ustanovení § 22 odst. 6 ZFK. 

Průběh projednávání bodu: 

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. 622/2016. 

K bodu č. 27 
Protokol o kontrole p. o. Mateřská škola "Jizerka", Liberec, Husova 184/72 

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

Stručný obsah předkládaného materiálu: 

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

Průběh projednávání bodu: 

K tomuto bodu nebyla diskuze.  

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

Rada města přijala usnesení č. 623/2016. 

K bodu č. 28 
Protokol o kontrole p. o. Mateřská škola "Sluníčko", Liberec, Bezová 274/1 

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

Stručný obsah předkládaného materiálu: 

Výsledkem kontroly je zjištění nedostatku v oblasti nakládání s pokladní hotovostí i její 
dokladovou evidencí. Postupovat s maximální pozorností a eliminovat nedostatky při běžném 
provozu, byť jsou drobného rázu. Organizace se v roce 2014 zapojila do veřejné sbírky a při převodu 
vybrané hotovosti na účet příjemce sbírky použila organizace k zaplacení bankovního poplatku 
prostředky z příspěvku od zřizovatele na provoz. Ředitelka přijala opatření k nápravě k uvedenému 
nedostatku, které je přílohou tohoto protokolu. Provedenou kontrolou nebylo zjištěno nehospodárné 
nakládání s příspěvkem zřizovatele ani závažná zjištění ve smyslu ustanovení § 22 odst. 6 ZFK. 

Průběh projednávání bodu: 

K tomuto bodu nebyla diskuze.  

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

Rada města přijala usnesení č. 624/2016. 



  22 
 

K bodu č. 29 
Stanovení výjimky z obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec 
č. 3/2009 O veřejném pořádku - zahradní svatební hostina na adrese Kateřinská 
98, Liberec 17 

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

Stručný obsah předkládaného materiálu: 

Žádost M. V. a L. R. ze dne 23. 6. 2016 o stanovení výjimky ze stanovené doby nočního klidu 
z důvodu konání zahradní svatební hostiny na zahradě u domu č. p. 98 v ul. Kateřinská, Liberec 17 
dne 6. 8. 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. 625/2016. 

K bodu č. 30 
Stanovení výjimky z obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec 
č. 3/2009 O veřejném pořádku - sportovní akce v EKOParku Liberec 

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

Stručný obsah předkládaného materiálu: 

Žádost spolku EKOPark Liberec, z. s., IČ: 04596951, se sídlem Venušina 897/5, 460 01 Liberec ze 
dne 1. 7. 2016 o stanovení výjimky ze stanovené doby nočního klidu z důvodu konání sportovní akce 
dne 22. 7. 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. 626/2016. 

K bodu č. 31 
Stanovení výjimky z obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec 
č. 3/2009 O veřejném pořádku - akce SILENT DISCO 

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

Stručný obsah předkládaného materiálu: 
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Žádost BcA. Romana Dobeše (Stereo Café) ze dne 4. 7. 2016 o stanovení výjimky ze stanovené 
doby nočního klidu z důvodu konání akce SILENT DISCO dne 29. 7. 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. 627/2016. 

K bodu č. 32 / staženo 
Dodatky ke smlouvám o poskytování právních služeb uzavřeným se společností 
Arzinger & Partneři, s. r. o., advokátní kancelář 

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

Stručný obsah předkládaného materiálu: 

Právní zástupce statutárního města Liberec ve sporech týkajících se Mistrovství světa v klasickém 
lyžování v Liberci zaslal návrhy dodatků ke smlouvám o poskytování právních služeb. Navržená 
změna spočívá v doplnění ustanovení o tom, že v případě, že náhrada odměny advokáta přisouzená 
statutárnímu městu Liberec bude vyšší než skutečně vynaložené náklady na odměnu advokátní 
kanceláře, připadne tento rozdíl advokátní kanceláři. Cílem je uvést smlouvy do souladu s Etickým 
kodexem České advokátní komory. 

Průběh projednávání bodu: 

Mgr. Korytář 
Dotaz zní, proč bychom měli tyto dodatky uzavírat, když se nám zdají pro město nevýhodné? 

JUDr. Krejsová, vedoucí právního oddělení 
Dodatky jsme obdrželi ve formě návrhu, nejsme povinni je uzavřít, je na nás, jestli je přijmeme či 

ne. Když je nepřijmeme, nic se neděje a smlouva platí v tom původním znění, tak jak byla uzavřena. 

Mgr. Korytář 
Pokud ty dodatky nepřijmeme, může nás to nějak negativně ovlivnit? 

JUDr. Krejsová 
Nemyslím si to. 

prof. Šedlbauer 
Tam je uvedeno doporučení právního oddělení ty dodatky uzavřít, z jakého důvodu jste to 

doporučení dali? 

JUDr. Krejsová 
Je to tady uvedeno ve spojitosti, že městu tím nevzniknou žádné náklady a varianty jsou opravdu 

dvě, buď je přijmeme anebo nepřijmeme. 

Mgr. Korytář 
Městu sice nevzniknou náklady, ale v případě, že by ta částka, kterou bychom jako město získali, 

byla vyšší, než ta, kterou máme zaplatit té právní kanceláři, pak by ten rozdíl zbyl městu, je to tak? 
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JUDr. Krejsová 
V podstatě ano, nicméně tahle varianta je velmi teoretická, my jsme to diskutovali s panem Audym 

a dospěli jsme k závěru, že není příliš pravděpodobné, že by k tomu došlo. Celý tento materiál je 
předkládán z důvodu, že advokátní kancelář nám zaslala ten návrh z důvodu jakéhosi rozporu 
s etickým kodexem advokátní komory, takže je to jejich snaha, dostat to do souladu s vnitřním 
předpisem advokátní komory. Pokud jsou ze strany rady města nějaké pochybnosti, můžeme si 
vyžádat nějaké podrobnější zdůvodnění od advokátní kanceláře a bod zatím odložit. 

Tento bod byl z programu schůze rady města stažen. 

K bodu č. 32a 
Stanovení výjimky z obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec 
č. 3/2009 O veřejném pořádku - sportovní akce na náměstí Dr. E. Beneše dne 
20. 8. 2016 "Super ball 2016" 

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

Stručný obsah předkládaného materiálu: 

Žádost spolku Česká Freestyle Fotbalová Asociace, IČ: 26580420, se sídlem Haškova 939/6, 
Liberec VI - Rochlice, 460 06 Liberec, o stanovení výjimky ze stanovené doby nočního klidu 
z důvodu konání sportovní akce na náměstí Dr. E. Beneše dne 20. 8. 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. 628/2016. 

K bodu č. 33 
Žádost o dokumenty Dopravního podniku měst Liberce a Jablonce nad Nisou, 
a. s. 

Předkládá: Tibor Batthyány, primátor města 

Stručný obsah předkládaného materiálu: 

Statutární město Liberec žádá Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a. s. o zaslání 
vybraných dokumentů uvedených v příloze. 

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. 629/2016. 

K bodu č. 34 
Schválení přijetí dotace od Libereckého kraje na zpracování projektové 
dokumentace cyklostezky Hrazená - Barvířská 

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

Stručný obsah předkládaného materiálu: 

Na základě usnesení Zastupitelstva Libereckého kraje č. 308/16/ZK ze dne 31. 5. 2016 byla 
žadateli statutárnímu městu Liberec přidělena dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, oblast 
podpory Doprava program č. 6.3 – Podpora projektové přípravy, ve výši 300 000 Kč na zpracování 
projektové dokumentace pro územní řízení v rámci akce „Cyklostezka Hrazená - Barvířská (součást 
Cyklotrasy Odra Nisa, trasa č. 20).“ Poskytnutá dotace bude činit 54,55 % z celkových způsobilých 
výdajů projektu, nejvýše však 300 000 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. 630/2016. 

K bodu č. 35 
Schválení projektového záměru „Komplexní zlepšení podmínek pro rozvoj 
cyklistické dopravy“ 

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

Stručný obsah předkládaného materiálu: 

Schválení projektového záměru „Komplexní zlepšení podmínek pro rozvoj cyklistické dopravy“, 
který zahrnuje projektování a následnou realizaci 7 úseků cyklostezek a jehož předpokládané náklady 
jsou ve výši 44,6 mil. Kč (z toho dotace z IROP cca 37,9 mil. Kč (85%)). Spoluúčast SML ve výši cca 
6,7 mil. Kč (15 %). 

Průběh projednávání bodu: 

Ing. Čulík 
Já bych měl dotaz, omlouvám se, přijel jsem narychlo z dovolené, ale jestli mi to můžete 

v rychlosti shrnout, jestli to je ten materiál, který byl v komisi dopravy. 

Mgr. Korytář 
Je to ten materiál, který byl v komisi dopravy a byl upraven o ty problematické úpravy, které tam 

byly vyjmuty.  
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Ing. Noswitz, vedoucí oddělení získávání dotací 
Materiál byl upraven v souvislosti s usnesením z dopravní komise a je přiloženo k tomu materiálu 

jako jedna z příloh. 

Mgr. Korytář 
Takže tady jsou ty úseky, které prošly dopravní komisí. Další dotazy k tomuto bodu? 

Ing. Čulík 
Materiál z komise dopravy znám, jen tam na závěr zazněla taková připomínka, že celý materiál je 

takové skákání z ulice do ulice, asi jenom dvě trasy tam měly takový koncepční úsek z bodu A 
navazující do úseku B, a já jsem se ptal, jestli jsou to ty, které komise dopravy schválila jako 
bezproblémové, nebo jestli jsou tam i ty, ke kterým měla komise nějaké připomínky. 

Mgr. Korytář 
Jsou tam právě ty bezproblémové. 

Ing. Noswitz 
Jsou tam jenom ty bezproblémové, ty ostatní, které jsme se domluvili, že budou vyškrtnuty, ty tam 

nejsou. 

Mgr. Korytář 
Souhlasím s kolegou Čulíkem, že je to takové skákání z místa na místo, ono to vychází z toho, že 

není vyčleněno v rozpočtu dostatečné množství peněz na rozvoj cyklodopravy, takže až budeme 
schvalovat rozpočet na příští rok, tak já se pokusím navýšit tu částku, abychom v té cyklodopravě 
mohli postupovat koncepčnějším způsobem. Děkuji za tu připomínku.  

Ing. Čulík 
Také děkuji za to, aby to bylo koncepčnější, ale myslím, že nejde o to vyčlenit více peněz, ale aby 

to opravdu mělo smysl. Abychom nezačali budovat cyklostezku 50 m před rohem a neskončili 20 m za 
druhým rohem. Cyklostezky by opravdu měly být projektované tak, aby měly nějakou návaznost. 

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

Rada města přijala usnesení č. 631/2016. 

K bodu č. 36 
Účast na Letní univerzitě URBACT 2016 

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

Stručný obsah předkládaného materiálu: 

V souvislosti s realizací projektu RetaiLink financovaný z programu URBACT III byli zástupci 
projektového týmu přizváni k absolvování Letní univerzity URBACT 2016, která se koná 
v Rotterdamu v termínu od 24. 8. 2016 do 26. 8. 2016. Cílem je zvyšovat odborné kompetence 
a zefektivňovat kapacitu členů projektových týmů, jejichž cílem je vytváření a řízení účinných 
městských strategií a pro město strategicky významných projektů. Odborem strategického rozvoje 
a dotací je v návaznosti na výše uvedené navržena zahraniční služební cesta pro Lucii Noswitz a Lucii 
Blažkovou v termínu od 23. 8. 2016 do 27. 8. 2016 do Rotterdamu, Nizozemí. 

Průběh projednávání bodu: 
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Ing. Noswitz, vedoucí oddělení získávání dotací 
Jedná se o jednu z aktivit, která je nutná pro účastníky projektů, financovaných z projektu 

URBACT III. My jako město se účastníme projektu RetaiLink, což je projekt k oživení centra města 
a podpoře maloobchodu v centru, a jednou z těch aktivit je právě zapojení veřejnosti a těch klíčových 
osob do toho projektu, s tím souvisí i určité schopnosti facilitátorů a projektového týmu, který se tím 
zabývá, a projekt URBACT III se snaží podpořit ten projektový tým tím, že se mu snaží předávat 
jakési KNOW HOW. Tato letní univerzita slouží ke vzdělání toho projektového týmu. 

Mgr. Korytář 
Já to ještě doplním, to je pro ten konkrétní projekt, ale pak jsou tam ještě dvě další věci, jedna je 

navazování nějakých nových kontaktů pro budoucí projekty a druhá je zvyšování zkušeností našich 
lidí právě s tím programem URBACT, protože ten by měl fungovat i v dalších letech. 

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

Rada města přijala usnesení č. 632/2016. 

K bodu č. 37 
Centrum pro výzkum energetického využití litosféry v. v. i. 

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

Stručný obsah předkládaného materiálu: 

Veřejná výzkumná instituce s názvem „Centrum pro výzkum energetického využití litosféry, 
v. v. i.“, založena v roce 2007 statutárním městem Liberec za účelem zkoumání různých aspektů 
možností využití hlubinné geotermální energie dlouhodobě neplní činnosti, pro které byla založena 
a splňuje podmínky pro zrušení. 

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. 633/2016. 

K bodu č. 38 
Schválení projektového záměru „Modernizace a výstavba kluboven pro rozvoj 
klíčových dovedností Dům dětí a mládeže Větrník“ 

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

Stručný obsah předkládaného materiálu: 

Pátá mimořádná rada města Rada města 3. 8. 2015 projednávala projektové fiše statutárního města 
Liberec do IPRÚ Liberec- Jablonec nad Nisou. Jednou z nich byla fiše „Modernizace a výstavba 
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kluboven pro rozvoj klíčových dovedností Dům dětí a mládeže Větrník“. V rámci další přípravy IPRÚ 
se řídicí výbor IPRÚ rozhodl, že vzhledem k alokaci pro IPRÚ na SC 2.4 podpora vzdělávání 
a velkému převisu potřeb mateřských a základních škol v území, budou projekty v oblasti zájmového 
vzdělávání předkládány do výzev pro individuální projekty. Výzva, do které lze projekt podat bude 
vypsána v říjnu letošního roku. 

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. 634/2016. 

K bodu č. 39 
Schválení Dodatku č. 2 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor 
č. j. 8009/2013/008 mezi spolkem Zachraňme kino Varšava a statutárním městem 
Liberec. 

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

Stručný obsah předkládaného materiálu: 

Návrh na uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor č. j. 8009/2013/008 ze 
dne 19. 7. 2013 mezi spolkem Zachraňme kino Varšava (dále jen "ZkV") a statutárním městem 
Liberec (dále jen "SML"). Součástí dodatku je prodloužení doby nájmu nebytových prostor bývalého 
kina Varšava sjednané na dobu určitou do 31. 12. 2025.   

Průběh projednávání bodu: 

Mgr. Korytář 
V tomto materiálu je špatně uveden termín v usnesení 6/2016, to byl materiál, který jsme měli 

v radě a neschválili jsme ho a je tady teď podruhé, tzn., že termín by se v usnesení měnil na 8/2016. 

Ing. Fadrhonc, tajemník MML 
Já mám dotaz, jestli prodloužení té nájemní smlouvy bylo zveřejněno na úřední desce? Protože 

pokud ne, může to zakládat neplatnost toho dodatku. 

Ing. Noswitz, vedoucí oddělení získávání dotací 
Já mám pocit, že smlouva byla vyvěšena, ale raději si to nechám potvrdit. 

Ing. Fadrhonc 
Tak to prosím prověřte, abychom se nedostali do situace, kdy ta smlouva nebo ten dodatek budou 

neplatné. 

Ing. Galnor 
Proč se ta smlouva uzavírá na dobu určitou do roku 2025 a není na dobu neurčitou? 

Mgr. Korytář 
Je to vázáno na projektovou žádost, kde je projekt + doba udržitelnosti. A je to podmínka té dotační 

žádosti, musí tam být uzavřen smluvní vztah, který pokryje tu dobu. Smlouva odpovídá požadavkům 
poskytovatele dotace. 
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Ing. Galnor 
Můžeme prověřit možnost uzavření smlouvy na dobu neurčitou? 

Mgr. Korytář 
A co by nám to přineslo? 

Ing. Galnor 
Přinese nám to možnost s tou smlouvou ještě dál, v případě nějakých nesnází, pracovat. 

Mgr. Korytář 
My ale nemůžeme teď, po několika měsících, kdy se tady uzavírá smlouva na dobu určitou, která je 

pro tu dotaci, kdy jsme minule tady řešili pouze dva až tři nějaké parametry, ke kterým byla výhrada, 
tak na konci toho procesu říct, že tu smlouvu uzavřeme úplně jinak. 

prof. Šedlbauer 
Musíme ke všem takovýmto projektům přistupovat stejně, tedy pak by bylo třeba uzavřít obdobný 

typ smlouvy třeba i se spolkem Technické muzeum. 

Mgr. Korytář 
Je to přece logické, když tady město má nějakého partnera a jde do společného projektu, tak říká: 

„ano, po tu dobu, kdy bude probíhat projekt, my s vámi počítáme, proto s vámi uzavíráme smlouvu.“ 
Oni tam původně ještě chtěli mít a bude to chtít pravděpodobně i Technické muzeum, že když by ten 
projekt vyšel, skončilo to, tak aby potom mohli pokračovat. My jsme tuto podmínku vyjmuli s tím, že 
tato podmínka už tam není, aby se potom budoucí vedení města s tím spolkem dohodlo, jestli s nimi 
chce pokračovat nebo ne. A podobný mechanizmus bude zvolen i u toho Technického muzea, tam 
bychom měli postupovat stejně. 

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

Rada města přijala usnesení č. 635/2016. 

K bodu č. 40 
Vydání stavební uzávěry pro stavby ubytovacích zařízení 

Předkládá: Ing. Petr Kolomazník, vedoucí odboru hlavního architekta 

Stručný obsah předkládaného materiálu: 

Stavební uzávěra má za účel – v souladu s § 97 odst. 1 stavebního zákona – zamezit do doby 
vydání nového Územního plánu Liberec nežádoucímu a nekoncepčnímu rozvoji v oblasti výstavby 
ubytovacích zařízení na území statutárního města, který může ztížit, ne-li znemožnit budoucí využití 
území podle této pořizované územně plánovací dokumentace. 

Průběh projednávání bodu: 

Ing. Galnor 
Jakým způsobem je ošetřeno, že opravdu půjde o stavební uzávěru na objekty, jejichž 

nekontrolovaný rozvoj působí nějaký problém, a nepostihne to třeba další prvky podnikání, na které by 
se to mohlo vztahovat také i když to tak původně nebylo zamýšleno. 
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Ing. Kolomazník, vedoucí odboru hlavního architekta 
Stavební uzávěra je plošná na celé území kromě těch vyjmenovaných a rada města pak rozhoduje 

o těch výjimkách.  

Ing. Mejsnar, místostarosta Městského obvodu Vratislavice nad Nisou  
Naše rada k tomuto zaujala stanovisko, protože tento materiál je pro nás také poměrně aktuální, 

souhlasíme s tím, že je potřeba něco takového schválit, protože i my máme nějaké problémy s novými 
ubytovacími kapacitami typu ubytoven, ale byli bychom rádi, abychom se před jakoukoliv výjimkou, 
která se týká Vratislavic, k tomuto bodu mohli vyjádřit a rada by rozhodla na základě stanoviska 
Vratislavic, protože přece jenom známe konkrétní investory, známe konkrétní lokality, a v tuto chvíli 
máme dvě místa, se kterými v tomto duchu bojujeme. 

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

Rada města přijala usnesení č. 636/2016. 

K bodu č. 41 
Hromadný podnět občanů ve věci "Posouzení dopravního napojení na 
p. p. č. 954/1 a 957/2, k. ú. Horní Růžodol" 

Předkládá: Ing. Petr Kolomazník, vedoucí odboru hlavního architekta 

Stručný obsah předkládaného materiálu: 

Podnět popisuje současný stav z hlediska dopravy v oblasti ulice Příční, Máchova a bezejmenná 
a žádá o opětovné posouzení záměru napojení dvou bytových domů na komunikace ve vlastnictví 
města. Z důvodu nesouhlasu s využitím bezejmenné ulice k záměru napojení domů na soukromých 
pozemcích p. č. 963 a 964 pro její nedostatečné šířkové parametry, problematické parkování, chybějící 
chodník apod. bude dopravní napojení přepracováno. 

Průběh projednávání bodu: 

Ing. Hrbková 
Jde o to, že občané vědí, že se v dané lokalitě bude provádět výstavba. Měli problém s původním 

uspořádáním dopravního napojení, podnět dorazil v době, kdy se nekonala rada, takže my jsme 
občanům prozatímně odpověděli, že s investorem bude nadále jednáno, protože sám požádal o změny 
v projektu, a dopravní řešení z naší strany bylo vyřešeno. Ten nový stav je součástí odpovědi občanům 
s tím, že došlo k nápravě, a teď informujeme radu města, že podnět přišel a jak to bylo s investorem 
dohodnuto, aby se k tomu případně mohli vyjádřit. 

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

Rada města přijala usnesení č. 637/2016. 
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K bodu č. 42 
Schválení výsledku výběrového řízení na akci "Dětské hřiště Gagarinova - 
revitalizace plochy" 

Předkládá: Ing. Petr Kolomazník, vedoucí odboru hlavního architekta 

Stručný obsah předkládaného materiálu: 

Předkládaný materiál je podkladem pro schválení výsledku výběrového řízení na veřejnou zakázku 
malého rozsahu na akci "Dětské hřiště Gagarinova - revitalizace plochy" 

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. 638/2016. 

K bodu č. 43 
Schválení výsledku výběrového řízení na akci "Dětské hřiště Jáchymovská - 
revitalizace plochy" 

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

Stručný obsah předkládaného materiálu: 

Předkládaný materiál je podkladem pro schválení výsledku výběrového řízení na veřejnou zakázku 
malého rozsahu na akci "Dětské hřiště Jáchymovská - revitalizace plochy" 

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. 639/2016. 

K bodu č. 44 
Schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo - Zpracování návrhu a projektové 
dokumentace, včetně výkazu výměr, na umístění 3 ks mol na přehradě Harcov 

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

Stručný obsah předkládaného materiálu: 

Předmětem tohoto materiálu je schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ev. č. DS 201600226 na 
zpracování návrhu a projektové dokumentace, včetně výkazu výměr, na umístění tří mol u přehrady 
Harcov - Liberec. 
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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. 640/2016. 

K bodu č. 45 
Uzavření nájemní smlouvy pro potřeby odkanalizování skládky TKO Zlaté 
návrší 

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

Stručný obsah předkládaného materiálu: 

Materiál pojednává o uzavření nájemní smlouvy na část pozemku č. 1408/2 v k. ú. Růžodol I pro 
potřeby stavby "Odkanalizování skládky TKO Zlaté návrší" mezi Správou železniční dopravní cesty, 
státní organizace a statutárním městem Liberec. 

Průběh projednávání bodu: 

T. Kysela 
Vím, že se kdysi hovořilo o tom, že by tam měla být kanalizace, ČOV atd. 

Ing. Sládková, vedoucí odboru ekologie a veřejného prostoru 
Rada schválila variantu, že se to svede na ČOV, a teď už řešíme majetkoprávní vztahy, tzn., 

vyřešili jsme, že retenční nádrž bude částečně ležet na pozemku SŽDC, což ještě musíme nějak 
majetkově vypořádat. 

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

Rada města přijala usnesení č. 641/2016. 

K bodu č. 46 
Zpracování PD na opravu opěrné zdi ve Svatoplukově ulici - výjimka ze směrnice 
RM 

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

Stručný obsah předkládaného materiálu: 

Předmětem tohoto materiálu je zpracování projektové dokumentace na opravu opěrné zdi ve 
Svatoplukově ulici. Odbor ekologie a veřejného prostoru obdržel na základě poptávkového řízení 
jednu nabídku s cenou 97 000 Kč bez DPH. 

Průběh projednávání bodu: 

K tomuto bodu nebyla diskuze.  
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Hlasování o návrhu usnesení – pro – 6, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat. 

Rada města přijala usnesení č. 642/2016. 

K bodu č. 47 
Vypsání výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Údržba 
drobných vodních prvků ve vlastnictví SML“ 

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

Stručný obsah předkládaného materiálu: 

Odbor ekologie a veřejného prostoru dle směrnice rady č. 3RM o zadávání veřejných zakázek 
statutárním městem Liberec předkládá radě města ke schválení vypsání výběrového řízení na veřejnou 
zakázku malého rozsahu na akci „Údržba drobných vodních prvků ve vlastnictví SML“ v období 2016 
– 2020. 

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. 643/2016. 

K bodu č. 48 
Štěpkování a prodej dřevní hmoty ve vlastnictví statutárního města Liberec 

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

Stručný obsah předkládaného materiálu: 

Materiál předkládá RM smlouvu s firmou Zelená biomasa, a. s., Bohdaneč 87, 285 25 Bohdaneč 
IČ: 28280407 ke schválení. Jedná se o seštěpkování a další prodej uskladněné dřevní hmoty na deponii 
v Londýnské ul., která vzniká z údržby veřejné zeleně a jejímž majitelem je statutární město Liberec. 

Průběh projednávání bodu: 

K tomuto bodu nebyla diskuze.  

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

Rada města přijala usnesení č. 644/2016. 
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K bodu č. 49 
Obtokový náhon u Liberecké přehrady - varianty řešení 

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

Stručný obsah předkládaného materiálu: 

Materiál překládá RM popis stávajícího stavu starého náhonu vedoucího podél severního břehu 
Liberecké přehrady, včetně variant budoucího využití náhonu, zejména s ohledem na plánovanou 
rekonstrukci přehrady ze strany Povodí Labe, s. p. 

Průběh projednávání bodu: 

Ing. Sládková, vedoucí odboru ekologie a veřejného prostoru 
Nechali jsme si vypracovat posudek, jak ten náhon vypadá, který vede pod cestou, která prochází 

kolem přehrady a vypracovával ho pan Rous, znalec libereckého podzemí, který zjistil, že v některých 
částech se to propadá. Ty propady se teď aktuálně opravují, ale je potřeba s tím něco do budoucna 
udělat. Jsou navrženy 4 varianty. Varianta maximum by bylo odhalení celé klenby, která se nachází 
těsně pod povrchem, opravila by se stavidla a zasypalo a zhutnělo by se krytí toho náhonu. Střední 
varianta by byla odhalení klenby pouze ve vybraných místech, očištění klenby od kořenů, 
rekonstrukce stavidel a zhutnění krytí a zasypání. Varianta minimum spočívá v opravě klenby jen ve 
vytypovaných místech, kterým hrozí budoucí zřícení a zase rekonstrukce stavidel a odstranění kořenů 
pouze na vytypovaných místech. A varianta zrušení náhonu, kterou v podstatě podporuje i Povodí 
Labe. Pan Rous doporučuje, že by se ten náhon dal využít při rekonstrukci nádrže přehrady v roce 
2018 k vedení vodního toku kolem přehrady. Ale Povodí Labe tvrdí, že to z jejich hlediska vůbec není 
možné. 

Ing. Hrbková 
Já bych možná doplnila, ta varianta 4 je do budoucna nejméně údržbová a zároveň je stejně drahá 

jako ta varianta střed. Je potřeba zhodnotit, jestli historický význam, stavebně technický 
a architektonický a sounáležitost nejenom s přehradou, ale i s celým systémem přehrad v Jizerských 
horách, by nestál za to vlastně za stejné peníze zachovat. Takže z mého hlediska je to volba mezi 
variantou 2 a 4, buď zrušení náhonu anebo ve stejné hodnotě částečné zpřístupnění a oprava celého 
náhonu. 

Mgr. Korytář 
Takže toto je návrh z těch 4 variant vybrat buď variantu 2, nebo 4. Obě varianty jsou kalkulovány 

na cca 3 miliony korun. 

prof. Šedlbauer 
Funkčnost toho náhonu pravděpodobně už nikdy nebude obnovena. 

Ing. Hrbková 
Ono by to bylo možné a nebylo by to ani příliš nákladné, ten náhon zabezpečit a zprůchodnit, 

pokud by se měl obnovovat v celé délce, jsou tam jen dvě místa neprůchozí. 

prof. Šedlbauer 
Dává to z hlediska vodohospodářského, ochrany proti povodním či jakéhokoliv jiného, smysl 

obnovovat ten náhon? 

Ing. Sládková 
K tomu se vyjádřilo Povodí Labe, že to nemá smysl.  

prof. Šedlbauer 
Na druhou stranu je to určitě zajímavá technická památka, o kterou by bylo škoda přijít, že to tam 

poboříme a zasypeme. Minimálně nějaké uchování části toho náhonu, za to bych se také přimlouval, 
opravení, zpřístupnění. Není úplně nezbytné po celé délce, protože i když by to bylo pěkné, možná to 
není nezbytné. 
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Mgr. Korytář 
Jak tady pozoruji tu diskuzi, myslím, že nikdo tady se nepřiklání k tomu, že bychom to zasypali. 

Bc. Kocumová 
Možná já. Když to nemá žádnou funkci. 

Mgr. Korytář 
Ono to může mít funkci, když se to zprůchodní, to je jedna věc, druhá věc je, že je to technická 

památka, a ta varianta, že se v současné době opraví jen ty nejvíce problematické části, tak aby ten 
kanál mohl fungovat, mně osobně přijde asi dobrá. 

Ing. Hrbková 
Může sloužit k tomu, pokud by se zprůchodnil po celé délce, to znamená i v té části pod přehradou, 

tak by se dal obnovit systém, který zásoboval vodou všechny Liebiegovi vily, dá se, ale to je spíš pro 
atraktivitu, osadit malá turbína a zásobovat menším zdrojem energie právě tak, jak to bylo v minulosti. 
Největší problém je potom ten vtok do Harcovského potoka na území bývalé Textilany, kde ten kanál 
je nejvíc pobořený a kde by do budoucna musela být nějaká větší rekonstrukce. V tuto chvíli, nevím, 
jestli jste ten materiál podrobně studovali, je tam několik teoretických možností, jak ten kanál využít, 
jedna možnost je využití pro přepouštění Harcovského potoka v době rekonstrukce přehrady, což by 
bylo asi poměrně složité, ale není to nemožné, ale Povodí Labe se k tomuto nepřiklání. Druhá věc, 
kterou tam pan Rous zmiňoval, je možnost regulovat teplotu vody v přehradě, což je spíš jen taková 
zajímavost, ale má to poměrně významnou historickou hodnotu. Dá se s tím počítat při odvodnění 
svahů, které jsou podél přehrady, a tento obtokový kanál by mohl sloužit k projímání této vody tak, 
aby nedocházelo přímo k přepuštění do přehrady, což by bylo problematické. Kdyby tam ten náhon 
nebyl, musel by se vybudovat systém, který bude tuto vodu sbírat a do přehrady ji nějakým způsobem 
přepouštět, ten kanál se k tomu dá v celku lehko využít, takže může fungovat jako odvodňovací 
systém přilehlých svahů. 

Bc. Kocumová 
V materiálu je uvedeno, a to nevím, jestli je to stanovisko Povodí Labe, že by uvítali zasypání 

náhonu. 

Ing. Sládková 
Ano, je to tam na závěr od Povodí Labe. 

Bc. Kocumová 
A další věc je ta, že na mě se 90 % lidí z těch, kteří se o přehradu zajímají, obrací s dotazem, kdy 

bude zrekonstruovaná ta cesta, já jsem se náhodně setkala jak s hrázným, tak jsem to slyšela i od lidí, 
kteří se o to zajímají, nevím, jestli je to pravda, že to stojí hlavně na městě, protože se nemůžeme 
rozhodnout, co s tím kanálem, co je rychlejší a co je efektivnější cesta. Ve chvíli, kdy ten kanál nemá 
žádnou funkci, a já nevím, kolik lidí si uvědomuje, že tam taková věc vůbec je, tak v tuto chvíli jsem 
ten člověk, který je zastáncem funkčnosti, a podle mě, hlavní věc, která lidi trápí, je ne stav šachty pod 
cestou, ale stav té cesty, který je zoufalý už mnoho let. Takže já jsem v tuto chvíli pro nejefektivnější 
řešení, které zaručí, že ta cesta se co nejrychleji zrekonstruuje. 

Mgr. Korytář 
Já se ještě, než dám slovo kolegům, zeptám, nevím, jestli by to bylo nejefektivnější řešení, možná 

nejrychlejší a nejjednodušší. 

Ing. Hrbková 
Já to jen doplním, protože všechny ty práce musejí probíhat ve stejném termínu jako rekonstrukce 

celé přehrady, takže i opravy i to zasypání by probíhalo tehdy, až ta cesta bude rozkopaná kvůli 
rekonstrukci obvodové zdi. Do té doby nemá smysl opravovat cestu jinak, než jak jsme teď zadali, 
tedy tím zaštěrkováním. 
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Mgr. Korytář 
Takže teď by měla proběhnout nějaká provizorní oprava toho stavu? 

Ing. Sládková 
V současné době tam proběhly opravy těch nebezpečných částí, které hrozily propadnutím, včetně 

jednoho stavidla, které bylo uvedeno na pohled do původního stavu. A nyní se zasypou štěrkem ty 
části, kde se tvoří největší louže. 

prof. Šedlbauer 
Vodohospodářská funkce je tady pravděpodobně mizivá nebo téměř žádná a ta hodnota, kterou to 

má, je stavebně historická, na kterou bychom se asi měli soustředit, což by znamenalo, pokusit se ten 
kanál zachovat, opravit, ale také zpřístupnit, pokud tam bude technická památka pod nohama a nebude 
vlastně nikdy přístupná, tak to nemá význam. To znamená, bylo by dobré, aby se to pak stalo součástí 
těch atrakcí, které tam jsou k dispozici, nemusí to být otevřené stále, stačí třeba malá část a prohlídky 
delšího úseku jednou za čas. To by mi přišlo pěkné. Nemusíme u toho asi řešit ty části náhonu, které 
nejsou pod cestou, ale někde na území Textilany nebo dále, tam bych si dokázal představit, že to 
klidně může být zasypané. Anebo to teď neřešit, protože se to bezprostředně netýká rekonstrukce celé 
přehrady. 

Ing. Sládková 
Nevím, jestli ty prohlídky budou úplně možné, protože pokud jste se díval na některé ty fotografie, 

tak ta klenba je na některých místech velmi úzká a nízká a je tam voda, takže by se tam asi dalo pouze 
nahlédnout. 

prof. Šedlbauer 
Tak možná jen nějaký úsek zpřístupnit. 

Ing. Sládková 
Uvažovali jsme i o zpřístupnění svrchu, nějakým průhledem nebo něco takového. 

Mgr. Korytář 
Bylo by dobré také zvážit možnost jednání s Povodím Labe o nějaké spoluúčasti z jejich strany. 

Bc. Kocumová 
Vzhledem k tomu, že Povodí Labe doporučuje zasypání, asi by se dalo jednat o spolupráci na té 

variantě 4. Pokud se rozhodneme pro variantu, kterou oni nedoporučují, těžko se na ní budou chtít 
podílet. 

Ing. Čulík 
Nevím, zda je to uvedeno v tom materiálu, ale zásadní otázka, cesta je majetkem koho?  

Ing. Sládková 
Majetkem města a náhon je součástí té cesty. 

Ing. Hrbková 
V minulosti, když se posuzovala přehrada jako technická památka, tak se na ten náhon zapomnělo, 

takže on není součástí přehrady. 

Mgr. Korytář 
Já bych tedy navrhoval, abychom schválili variantu 1 s tím, že v ukládací části bude doplněno: 

a ukládá Ing. Hrbkové jednat s Povodím Labe o možnosti spolufinancování tohoto projektu. 
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Ing. Čulík 
Myslím, že bychom určitě měli ještě jednat s Povodím Labe, možná hledat i jiné zdroje 

financování, např. z Ministerstva životního prostředí. Protože jednou pro vždy to zasypat mi přijde 
jako špatné řešení. 

Ing. Sládková 
Povodí Labe čeká na naše vyjádření k tomu náhonu, protože oni chtějí žádat o příspěvek na 

rekonstrukci té obvodové zdi a ten náhon s tím nějakým způsobem souvisí. 

Mgr. Korytář 
 Po diskuzi bych řekl, že je většinová shoda, ještě bych chtěl tedy říct, že ty nutné úpravy tam 

proběhnou už v letošním roce, a návrh usnesení by byl tedy, že rada města po projednání schvaluje 
variantu č. 1 a ukládá paní náměstkyni Ing. Hrbkové jednat s Povodím Labe o spolufinancování této 
akce. 

Hlasování o upraveném návrhu usnesení – pro – 5, proti – 0, zdržel se – 1, návrh byl přijat. 

Rada města přijala usnesení č. 645/2016. 

K bodu č. 50 
Darování pěti kusů vyřazených herních prvků do sbírkového fondu Moravské 
galerie v Brně a likvidace ostatního vysloužilého materiálu 

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

Stručný obsah předkládaného materiálu: 

Darování pěti kusů vyřazených herních prvků do sbírkového fondu Moravské galerie v Brně, 
nabídnutí sochařských fragmentů Severočeskému muzeu a likvidace ostatních vysloužilých herních 
zařízení a jiného materiálu, který je skladem v areálu TSML, a. s. 

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. 646/2016. 

K bodu č. 51 
Nestavební údržba veřejných prostranství ve vlastnictví města Liberce 

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

Stručný obsah předkládaného materiálu: 



  38 
 

Předmětem tohoto materiálu je zadávací dokumentace zakázky malého rozsahu „Nestavební údržba 
veřejných prostranství ve vlastnictví města Liberce“ řešící reakci města na zvyšující počet podnětů na 
posílení údržby majetku města Liberce a to zejména ploch veřejných prostranství. 

Průběh projednávání bodu: 

prof. Šedlbauer 
Proč to není řešeno v rámci rámcové smlouvy s technickými službami? 

Bc. Novotný, vedoucí odboru správy veřejného majetku 
Protože ty položky, podle kterých by ta tzv. „rychlá rota“ pracovala, jsou ze smlouvy 33, takže 

proto se to musí posílat takhle do soutěže. Předpokládám, že technické služby se zúčastní. 

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

Rada města přijala usnesení č. 647/2016. 

K bodu č. 52 / staženo 
Změny personálního obsazení komise dopravní 

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

Stručný obsah předkládaného materiálu: 

Předmětem tohoto materiálu je odvolání členů a následné jmenování nových členů komise 
dopravní. Odvolání se týká p. Zdeňka Chmelíka a Ing. Radka Chobota z důvodu opakované neúčasti 
na zasedání komise dopravní a Bc. Marka Řehořka, který k 31. 5. 2016 ukončil pracovní poměr na 
statutárním městě Liberec a červnového jednání KD se též nezúčastnil. Návrhy nových členů byly 
projednány na 6. zasedání komise dopravní dne 27. 6. 2016 a zúčastněnými odsouhlaseny. 

Průběh projednávání bodu: 

Mgr. Korytář 
Bod č. 52 stahujeme a bude na příští radě města. 

Tento bod byl z programu schůze rady města stažen. 

K bodu č. 53 
Podnět k majetkoprávnímu vypořádání – komunikace Šumná 

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

Stručný obsah předkládaného materiálu: 

Předmětem tohoto materiálu je opakovaná žádost skupiny obyvatel o majetkoprávní vypořádání 
tj. odkoupení pozemků p. č. 933/1 a 933/2 v k. ú. Vesec u Liberce pod slepou částí komunikace 
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Šumná ve Vesci. Pozemky jsou v soukromém vlastnictví jiných fyzických osob, které nabídly 
pozemky k odprodeji několika vlastníkům stávajících nemovitostí, které přes tyto pozemky mají svoje 
nemovitosti připojeny k místní komunikaci ve vlastnictví města. Předmětný materiál rovněž 
seznamuje radu města s oceněním služebnosti stavby komunikace na pozemku, který není ve 
vlastnictví města Liberce. 

Průběh projednávání bodu: 

Mgr. Korytář 
Zde jsou varianty, varianta A a B. Prosím o krátký komentář. 

Bc. Novotný, vedoucí odboru správy veřejného majetku 
Jenom na doplnění. Tento materiál jste tu měli před čtvrt rokem, nechali jsme udělat znalecké 

posudky, ocenění věcného břemene stavby komunikace, ten znalecký posudek vychází zhruba na 
10 000 Kč. Vlastníci těch okolních nemovitostí s tímto návrhem nesouhlasili, takže ve variantě A je 
neprovádět tu majetkoprávní operaci, s tím že je možné, že ta věc se dostane k soudu. My aktuálně se 
k té komunikaci ani nehlásíme, protože nejsou skutečné doklady, že by ta komunikace byla města. 

Mgr. Korytář 
Budeme tedy hlasovat o variantě A. Kdo je prosím pro? 

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

Rada města přijala usnesení č. 648/2016. 

K bodu č. 54 
Sdružené investice 2016, financování opravy povrchů komunikací – 
RWE/Gasservis 

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

Stručný obsah předkládaného materiálu: 

Smlouva o spolupráci a společném postupu zhotovitele RWE GasNet, s. r. o. a statutárního města 
Liberec při přípravě, zajištění realizace a financování obnovy povrchů staveb v roce 2016. V roce 
2016 dosáhne příspěvek společnosti RWE GasNet, s. r. o. na opravu povrchu komunikace a chodníků 
v ulici Oblačná v Liberci výše 260 520 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. 649/2016. 
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K bodu č. 55 
Schválení vyhrazených stání pro invalidy 

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 ZTP/P M. S. v Burianově ul., Z. S. v Dobiášově ul., J. K. v Matoušově ul., I. M. v Burianově ul., 
M. L. v Libušině ul., R. Š. v Sametové ul. Veškeré žádosti splňují podmínky interního předpisu města 
Liberce ve věci zřizovaných vyhrazených parkovacích míst pro osoby ZTP. 

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. 650/2016. 

K bodu č. 56 
Kupní smlouva o dodávce elektřiny 

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

Stručný obsah předkládaného materiálu: 

Návrh kupní smlouvy o dodávce elektrické energie mezi statutárním městem Liberec (dále jen 
„SML“) a společností Eltodo Citelum, s. r. o., (dále jen „EC“) pro existující osvětlená reklamní 
zařízení. Tato kupní smlouva bude uzavřena na dobu určitou, tj. od 1. 8. 2016 do 31. 7. 2021. Touto 
smlouvou se SML zavazuje dodávat elektrickou energii pro existující osvětlená reklamní zařízení. 
Současný rozsah je 24 ks reklamních zařízení se spotřebou cca 16kW, tj. 16.720kWh. 

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. 651/2016. 

K bodu č. 57 
Oprava veřejného osvětlení v souvislosti se stavbou spol. ČEZ – ul. Janovská 

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

Stručný obsah předkládaného materiálu: 
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Předmětem tohoto materiálu je schválení realizace prací na opravě veřejného osvětlení, a jejich 
provedení v koordinaci c práce probíhající stavbou společnosti ČEZ. V rámci této akce by došlo 
k přípoloži vedení veřejného osvětlení a výměně dožilých stožárů. 

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. 652/2016. 

K bodu č. 58 
Křižovatka Letná – Stračí – schválení nového návrhu dopravního uspořádání 

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

Stručný obsah předkládaného materiálu: 

Předmětem tohoto materiálu je seznámení rady města s variantou úpravy křižovatky Letná x Stračí 
v Liberci, která byla schválená komisí dopravy v měsíci červnu. Navržené řešení spočívá v zachování 
stávající stykové křižovatky doplněnou o novou světelnou signalizaci (v koordinaci se stávající 
světelnou signalizací Letná x Polní) včetně strategických detektorů u stávajícího kruhového objezdu 
Letná x Londýnská a provedení nezbytných stavebních úprav s tímto řešení včetně přilehlých 
autobusových zálivů. 

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. 653/2016. 

K bodu č. 59 
Aktuální dopravně a stavebně technický stav komunikace Lukášovské 

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

Stručný obsah předkládaného materiálu: 

Předmětem tohoto materiálu je seznámení rady města Liberce s dopady úplné uzavírky silnice 1/14 
spojující města Liberec a Jablonec nad Nisou přes Kunratice u Liberce na stávající komunikaci 
Lukášovskou ve vlastnictví města Liberce. Předmětný materiál dále navrhuje možnosti řešení 
předmětné dopravní situace na komunikaci Lukášovské a seznamuje radu města Liberce s plněním 
navržených opatření vyplývající z dopravního posouzení komunikace Lukášovské 

Průběh projednávání bodu: 
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Bc. Novotný, vedoucí odboru správy veřejného majetku 
Tento materiál reaguje na zpracování dopravního posouzení, které jsme zadali jako odbor a to 

z důvodu provedené uzavírky do Jablonce. Dopravní posouzení jasně specifikovalo, že jako vlastník 
komunikace před dobou uzavírky jsme nepochybili, jak nám bylo vytýkáno ze strany kraje, 
nepochybili jsme ani s údržbou, ani s opravami. Provedlo se statistické sčítání, které zjistilo cca 300% 
nárůst dopravy. Dopravní posouzení nám závěrem doporučilo, že nastalá dopravní situace je změna 
mimořádného významu, tzn., mohli bychom zkusit na ŘSD zažádat o financování opravy koberce 
a dopravního značení. Celková hodnota toho finančního plnění je cca 5,5 milionů Kč, s panem 
Kyselou jsme byli za panem Jeníčkem, ředitelem zdejší provozní správy, tuto možnost nevyloučil, 
akorát to musíme takto dokladovat – vyrábět posudky, měření atd. Lze tedy předpokládat, že budou 
ještě komplikace při schválení této investice, ale budeme se opírat o ten paragraf – mimořádná změna 
dopravního významu. Současně v tom předním úseku jsme v loni řešili hromadný podnět na zřízení 
chodníku, diagnostika stavebních konstrukcí nám doporučila tam provést opěrnou zeď, akorát dva 
pozemky nejsou v našem vlastnictví, takže doporučujeme je vykoupit do našeho vlastnictví, abychom 
tam mohli zrealizovat jak chodník, tak tu opěrnou zeď, čili toto je návrh, aby si to převzal odbor 
majetkové správy a postupoval dle vnitřních pravidel. Nedoporučujeme nájem těch pozemků, protože 
touto opěrnou zdí a chodníkem je zabereme celé. 

Mgr. Korytář 
Ten chodník by měl končit kde? To je první otázka. A druhá otázka, jestli se tady neuvažuje 

o nějakých opatřeních rychlého charakteru vzhledem k tomu, že je tam teď velký provoz, auta tam 
nedodržují rychlost, tak jestli je tam už nějaké neinvestiční řešení? 

Bc. Novotný 
K otázce č. 2. Součástí té dokumentace, kterou předáme ŘSD, jsou zpomalovací prahy a retardéry, 

směrové sloupky, aby do těch krajnic, které tam technické služby stále rozšiřují, ta auta nenajížděla. 
Jinými slovy, pokud bychom na ŘSD neuspěli, tak tu část dopravního značení bychom měli 
zrealizovat. To je to rychlé řešení. A k tomu chodníku. Ten stávající chodník končí před tou točkou 
autobusu, pokračovalo by se k vjezdu k Syneru, jediný problematický úsek je mezi vjezdem k Syneru 
a zatáčkou k tomu stávajícímu chodníku, ten není součástí té majetkoprávní operace, tam musíme ještě 
najít nějaké vhodné technické řešení, jak to tam udělat jinak, protože z druhé strany je tam kamenná 
opěrka a ten oblouk nám tam nevychází, takže by momentálně končil u vjezdu k Syneru, včetně 
úpravy toho vjezdu, aby přešel přes něj. 

Ing. Čulík 
Hlásím střet zájmů. 

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 5, proti – 0, zdržel se – 1, návrh byl přijat. 

Rada města přijala usnesení č. 654/2016. 

K bodu č. 60 
Podpora bezpečnosti dopravy a cyklodopravy ve městě Liberci 

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

Stručný obsah předkládaného materiálu: 

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlásilo dne 11. 12. 2015 18. výzvu k předkládání 
žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu zaměřenou mimo jiné i na 
rekonstrukci, modernizaci a výstavby komunikací pro pěší a cyklodopravy. Městský obvod 
Vratislavice nad Nisou připravil projektovou dokumentaci ke stavebnímu povolení na akci Smíšená 
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stezka pro pěší a cyklisty Rušička – Broumovská, na kterou je možné rovněž požádat o předmětnou 
dotaci. Rada města Liberce schválila na své 8. schůzi dne 19. 4. 2016 podání žádosti u předmětné akce 
na výše uvedenou dotaci. V průběhu stavebního řízení společnost RWE vyjádřila svůj nesouhlas 
s předmětnou stavbou z důvodu vedení vysokotlakého plynovodu v části trasy plánované smíšené 
cyklostezky a tudíž nelze stavbu realizovat dle podané žádosti o dotaci. 

Průběh projednávání bodu: 

Ing. Čulík 
Dočetl jsem se, že RWE tam má nějaký vysokotlak, ten to kříží nebo jde podél? 

Bc. Novotný, vedoucí odboru správy veřejného majetku 
Částečně podél, takže tu stavbu na to nelze umístit. 

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

Rada města přijala usnesení č. 593/2016. 

K bodu č. 61 
Řešení informačního systému parkování v Liberci 

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

Stručný obsah předkládaného materiálu: 

Předmětem tohoto materiálu je seznámení rady města se zpracovaným koncepčním návrhem řešení 
informačního systému parkování v Liberci. Navržené řešení spočívá v etapovitém zavedení 
monitoringu stávajícího stavu parkovišť ve vlastnictví města Liberce a etapovitý návrh řešení 
dopravního značení (včetně proměnného) – tj. komplexního naváděcího systému na parkoviště 
v centru města Liberce. Řešení informačního systému parkování v centru města Liberce bylo 
schváleno komisí dopravy v červnu tohoto roku. 

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. 655/2016. 

K bodu č. 62 
Hromadný podnět občanů – úprava komunikace Příbramské náměstí 

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

Stručný obsah předkládaného materiálu: 
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Předmětem tohoto materiálu je podnět společenství vlastníků jednotek domu č. p. 498/2 a 509/4, 
kteří chtějí opravit komunikaci, resp. úpravu odvodnění a navézt asfaltový recyklát vč. vyspravení 
výmolů na adrese Příbramské náměstí, Liberec 4 – Perštýn (p. p. č. 5902/1) v délce cca 40 m. 

Průběh projednávání bodu: 

Bc. Novotný, vedoucí odboru správy veřejného majetku 

Navrhujeme variantu A, souvislou údržbu. 

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

Rada města přijala usnesení č. 656/2016. 

K bodu č. 63 
Souvislá údržba chodníků v Liberci – schválení výsledku VŘ 

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

Stručný obsah předkládaného materiálu: 

Předkládaný materiál je podkladem pro schválení výsledku výběrového řízení na zhotovitele stavby 
„Souvislá údržba chodníků v Liberci“. 

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. 657/2016. 

K bodu č. 64 
Uzavření smlouvy o hudební produkci s agenturou nova-Art a., s. r. o. na 
zajištění adventních koncertů v roce 2016 

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

Stručný obsah předkládaného materiálu: 

Předmětem smlouvy je zajištění adventního koncertu v kostele sv. Antonína v Liberci dne 
4. 12. 2016, v rámci něhož vystoupí Dasha a Pajky Pajk, Epoque Quartet. 

Průběh projednávání bodu: 

Mgr. Korytář 
V ukládacím ustanovení se změní: „a ukládá Ing. Davidu Pastvovi, vedoucímu odboru cestovního 

ruchu, kultury a sportu, zajistit podpis této smlouvy“. Budeme o tomto hlasovat, kdo je prosím pro 
upravený návrh usnesení? 
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Hlasování o upraveném návrhu usnesení – pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat. 

Rada města přijala usnesení č. 658/2016. 

K bodu č. 65 
Poskytnutí věcného daru Krajské vědecké knihovně v Liberci z prezentace 
Kulturního fondu SML 

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

Stručný obsah předkládaného materiálu: 

V roce 2011 byla Krajské vědecké knihovně v Liberci poprvé darována díla podpořená 
z Kulturního fondu SML. Do roku 2015 bylo nashromážděno další množství realizovaných děl, 
a proto se odbor cestovního ruchu, kultury a sportu rozhodl opět podpořit rozšíření knihovního fondu 
KVK v Liberci dalšími díly k využití širokou veřejností. Seznam publikací byl předjednán s KVK 
v Liberci a záměr poskytnout věcný dar knihovně byl projednán s komisí pro kulturu a cestovní ruch 
a správní radou Fondu kultury a cestovního ruchu. Návrh darovací smlouvy včetně seznamu publikací 
je přílohou. 

Průběh projednávání bodu: 

Mgr. Korytář 
Chtěl bych se zeptat, co to znamená „z prezentace Kulturního fondu SML“? Možná tam má být jen 

„z Kulturního fondu SML“? 

Ing. Pastva, vedoucí odboru cestovního ruchu, kultury a sportu 
Někdo vydá publikaci podpořenou městským Kulturním fondem a ty publikace má za povinnost 

dát městu. Ty publikace se nám hromadí na městě a dlouhodobě nevíme co s nimi, jinými slovy, 
darujeme je nyní knihovně, aby neležely v kanceláři u kolegů. 

Mgr. Korytář 
A to slovo „prezentace“? 

Ing. Pastva 
Tam je to takto pojmenované v těch smlouvách, že se prezentují ti vydavatelé těch publikací. 

Mgr. Korytář 
Takže je to poskytnutí věcného daru Krajské vědecké knihovně v Liberci, dobře, chápu. Takže 

budeme poskytovat knihovně knihy podle toho seznamu. Máte k tomu ještě dotazy? Můžeme tedy 
hlasovat o návrhu usnesení, kdo je prosím pro? 

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

Rada města přijala usnesení č. 659/2016. 
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K bodu č. 66 
Uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního 
města Liberec na provoz cyklobusu 

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

Stručný obsah předkládaného materiálu: 

Dne 17. prosince 2015 byl zastupitelstvem města, usnesením číslo 318/2015 schválen rozpočet 
statutárního města Liberec a řízených organizací na rok 2016 a návrh plánu hospodářské činnosti 
statutárního města Liberec na rok 2016. V rozpočtu odboru cestovního ruchu, kultury a sportu byla 
schválena částka na dotaci ve výši 50 000 Kč vč. DPH na provoz cyklobusu. 

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. 660/2016. 

K bodu č. 66a 
Výjimka ze směrnice RM, vánoční výzdoba města  

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

Stručný obsah předkládaného materiálu: 

V rámci výběru vhodné vánoční výzdoby pro Liberec bude dominantním hodnotícím kritériem 
estetická úroveň a technické vlastnosti (60 %), váha ceny bude výrazně nižší (30 %) a zohledněna 
bude i délka poskytnuté záruky za jakost (10 %). 

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. 661/2016. 

K bodu č. 66b 
Pronájem areálu fotbalového hřiště TJ Sokol Doubí 

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

Stručný obsah předkládaného materiálu: 

Statutární město Liberec se stalo majitelem areálu TJ Sokol Doubí. Cílem pronájmu je zajistit 
kontinuitu sportovní činnosti v daném areálu, vč. využívání blízkou ZŠ Česká. Nájemné 
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5 320 Kč/měsíc vychází z přiloženého znaleckého posudku a odráží možnosti dané tělovýchovné 
jednoty. 

Průběh projednávání bodu: 

prof. Šedlbauer 
Tam je nějaké nájemné a vedle toho umožňujeme tomu nájemci, aby podnajímal prostory té 

restaurace. Jaké je očekávané nájemné z té restaurace? Pokryje se to tím celé nebo je to dokonce 
s příjmem pro tu tělovýchovnou jednotu? 

Ing. Pastva, vedoucí odboru cestovního ruchu, kultury a sportu 

V materiálu je přiložená smlouva, je tam 20 000 Kč, čili výrazně více, než je pronájem toho hřiště 
jako takového. 

prof. Šedlbauer 
Proč to teda děláme? 

Mgr. Korytář 
Můžeme si nechat všechny peníze, ale pak se o to budeme muset starat my, najímat firmy anebo se 

s nimi dohodneme, že zachováme část toho stavu, jak to bylo do dneška a pak můžeme počítat s tím, 
že tam bude, předpokládám, i výrazný podíl dobrovolné práce na údržbě toho hřiště. Ekonomicky 
výhodnější je, nechat ten stav tak, jak je nastavený. 

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

Rada města přijala usnesení č. 662/2016. 

K bodu č. 67 
Změna struktury obchodních společností 

Předkládá: Mgr. Jan Korytář, náměstek primátora 

Stručný obsah předkládaného materiálu: 

Výzva orgánům obchodních společností ve vlastnictví města k dokončení transformace řídící 
struktury podle usnesení RM ze 17. 3. 2015. Představenstvům je doporučeno upravit stanovy na 
monistickou strukturu a vypsat výběrové řízení na statutárního ředitele. 

Průběh projednávání bodu: 

Mgr. Korytář 
Navrhuji upravit usnesení. Druhý bod se vyjme a první bod se upraví: „doporučuje členům 

představenstev společností Technické služby města Liberce, a. s., Sportovní areál Ještěd, a. s. dokončit 
proces změny struktury společností a předložit návrh nových stanov radě města včetně návrhů 
případných personálních opatření“. Termín zůstává stejný. Kdo je prosím pro? 

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

Rada města přijala usnesení č. 663/2016. 
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K bodu č. 68 / staženo 
Aktualizace jednacího řádu rady města v souvislosti se změnami stanov 
obchodních společností města 

Předkládá: Mgr. Jan Korytář, náměstek primátora 

Stručný obsah předkládaného materiálu: 

Změna jednacího řádu se týká především úpravy jednání rady města v působnosti valné hromady. 
Do návrhu se promítá nová terminologie ze zákona o obchodních korporacích a reaguje se na změny 
stanov v obchodních společnostech ve vlastnictví SML. 

Průběh projednávání bodu: 

Mgr. Korytář 
Bod č. 68 tedy stahujeme s tím, že bude předložen do porady vedení a na příští radu města. 

Tento bod byl z programu schůze rady města stažen. 

K bodu č. 69 
Podpora činnosti sborů dobrovolných hasičů spolupracujících s jednotkami 
sboru dobrovolných hasičů zřizovaných statutárním městem Liberec 

Předkládá: Ing. Jindřich Fadrhonc, tajemník MML 

Stručný obsah předkládaného materiálu: 

Předmětem tohoto materiálu je poskytnutí peněžitého daru 8 sborům dobrovolných hasičů 
spolupracujících s jednotkami sboru dobrovolných hasičů zřizovaných statutárním městem Liberec ve 
výši 20 000 Kč na jeden každý sbor. Peníze budou využity na podporu spolkové činnosti těchto sborů, 
práci s hasičskou mládeží a požární prevenci /viz důvodová zpráva/. 

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. 664/2016. 

K bodu č. 70 
Přijetí dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí účelové dotace na rok 2015 
z Dotačního fondu Libereckého kraje, podprogramu Podpora jednotek požární 
ochrany obcí Libereckého kraje č. OLP/2296/2015. 
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Předkládá: Ing. Jindřich Fadrhonc, tajemník MML 

Stručný obsah předkládaného materiálu: 

Statutární město Liberec získalo v roce 2015 dotaci 300 000 Kč na pořízení dopravního automobilu 
pro JSDH Machnín. Termín realizace akce byl do 30. 6. 2016. Z důvodu opakování výběrového řízení, 
nebylo možné tento termín dodržet, proto město požádalo o prodloužení termínu do 31. 12. 2016. 
Žádosti bylo ze strany kraje vyhověno a prodloužení termínu realizace řeší dodatek smlouvy. 

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. 665/2016. 

K bodu č. 70a 
Uzavření Dohody o přistoupení příspěvkové organizace Větrník k rámcové 
smlouvě s operátorem 

Předkládá: Ing. Jindřich Fadrhonc, tajemník MML 

Stručný obsah předkládaného materiálu: 

Uzavření dohody o přistoupení nové příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže Větrník, Liberec, 
Riegrova 1278/16, Liberec I – Staré Město, 460 01, Liberec IČ: 71294511, k rámcové smlouvě 
s operátorem mobilních služeb s účinností od 1. 9. 2016 

Průběh projednávání bodu: 

K tomuto bodu nebyla diskuze.  

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

Rada města přijala usnesení č. 666/2016. 

K bodu č. 70b 
Uzavření smlouvy s Českou poštou, s. p. o kompletaci zásilek a jejich doručení 
prostřednictvím služby "Zásilky s obsahem hlasovacích lístků" pro volby do 
zastupitelstev krajů a 1/3 Senátu Parlamentu ČR 

Předkládá: Ing. Jindřich Fadrhonc, tajemník MML 

Stručný obsah předkládaného materiálu: 

Schválení všeobecné výjimky ze směrnice rady města č. 3 RM a následné uzavření smlouvy 
s Českou poštou, s. p. o kompletaci a doručení zásilek s obsahem hlasovacích lístků. 

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. 667/2016. 

K bodu č. 71 
Hodnocení 6. řádného ZM konaného dne 23. 6. 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. 668/2016. 
 
 
 

Pan náměstek ukončil schůzi rady města v 13:03 hodin. 

Přílohy: 

- Program 13. schůze RM 
- Výpis přijatých usnesení 

V Liberci 21. července 2016  

 
 
Zapisovatelka: 
 
Iva Pourová v. r. 
  
 
 
Za ověřovatele: 
 
Ing. Karolína Hrbková v. r.  
 
 
 
Tomáš Kysela v. r.  
 
 
 
 
 
 

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

náměstek primátora náměstek primátora 
 


