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Z Á P I S  

Z 14. SCHŮZE 

RADY MĚSTA LIBEREC, 

KONANÉ DNE 23. 8. 2016 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 210 

 

 

Ověřovatelé: Tomáš Kysela 

 PhDr. Ivan Langr 

K bodu č. 1 
Zahájení 

Pan primátor zahájil 14. řádnou schůzi rady města a konstatoval, že je přítomno 7 členů rady města 
a rada je usnášeníschopná. Ze schůze rady města se omluvil pan starosta Vratislavic nad Nisou, Lukáš 
Pohanka, pozdní příchod ohlásil Ing. Filip Galnor. Jako zapisovatelku schůze navrhl pan náměstek 
Ivu Pourovou, vedoucí organizačního oddělení, a jako ověřovatele zápisu Tomáše Kyselu a PhDr. 
Ivana Langra. 

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

Pan primátor uvedl, že dodatečně navrhuje zařadit do programu 14. schůze rady města body č. 21a, 
21b, 41a, 41b, 67a a 70a, a materiály, které jsou předloženy „na stůl“ č. 3a, 38a a 65a. Na stažení 
z programu je navržen bod č. 44c a 66a. 

Pan tajemník navrhl body 23 a 38a projednat před bodem 70a, protože tyto body spolu souvisejí.  

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

T. Batthyány 
Před bodem č. 2 následuje prezentace k lokalitě Perštýn a já předávám slovo. 

Mgr. Jiří Šolc, zástupce společnosti LIC, s. r. o. 

Vážený pane primátore, děkujeme za pozvání. Vážené dámy, vážení pánové, jsme tady 
s pokračováním územní studie Liberec – Perštýn, je to projekt o té díře, o kterém jsme vás informovali 
před půl rokem, kdy od té doby jsme dostali od magistrátu zadání územní studie, kterou pro nás 
zpracovává architektonický tým studia Domyjinak.cz, především pan docent Dvořák, pan docent 
Šikola a Hanka Klapalová. My dva s Radimem Fialou jsme tady za vlastníka toho pozemku a vůbec za 
investiční skupinu, která tu díru na Perštýně, jako největší urbanistický problém města Liberce, chce 
vyřešit. Rádi bychom vás informovali o tom, jak jsme pokročili. Ta územní studie je prakticky před 
odevzdáním, s odborem hlavního architekta a s paní náměstkyní řešíme poslední výšky u jednoho 
souboru staveb, ale my to máme prakticky dokončeno. Vám jako radním, posléze zastupitelům, bude 
předložena naše žádost o strategickou změnu stávajícího územního plánu, ke které si ještě na závěr 
vezmu slovo. Takže bych teď rád předal slovo panu doc. Šikolovi, který vás o tom území zpraví, 
a o tom, jak ta práce pokročila, jak to území dneska vypadá, jaké máme procento zastavěnosti a tyto 
věci. 
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doc. Ing. arch. Petr Šikola, Ph.D., architekt 
Děkuji za slovo. Já bych v krátké prezentaci představil stav projektu, jenom poznámku, máme tady 

také fyzický model, který je sice v pracovní fázi, ale vše by mělo odpovídat návrhu. Co se týká toho 
projektu, já bych na začátek zmínil pár důležitých inspirací, kterých jsme se drželi. Jelikož se jedná 
o poměrně významný městský prostor, dovoluji si vám představit nedávno dokončený městský prostor 
v Břežanech, je to centrum obce, kde vzniklo několik set bytů, parkovací stání, občanská vybavenost 
atd., je to v místě, kde byl dříve zavezen rybník, vzniklo tam nové náměstí, společenské objekty, 
městský park, bydlení, terminál hromadné dopravy, a ten projekt je dnes velmi úspěšný, a přestože se 
jedná o obec, svým městským charakterem je to vhodná inspirace i pro takovou část města, jakou 
plánujeme na Perštýně. Další inspirací pro nás bylo město Vídeň, které je známé svou obytnou 
kvalitou, již několik let po sobě vítězí ve všech srovnáních všech světových měst. A potom byly 
inspirací osvědčené městské struktury, např. pražská Pařížská ulice.  

V celém tom návrhu se zabýváme širšími vazbami na centrum města. Na severu se nachází 
kruhový objezd v ulici Na Pláni a na jihu objekt krematoria. Projekt je navržen tak, že má několik 
koncepčních vazeb, jedním z nejvýraznějších prvků je centrální městský prostor, veřejné prostranství 
v severní části, které navazuje přes ulici Na Pláni na ulici Fügnerova a Soukenné náměstí, v této části 
je snížená úroveň a vzniká tu veřejný prostor.  

Dalším významným prvkem je centrální městský park, který se nachází ve svahu v jižnější části, 
celé je to napojeno pěší trasou, která prochází z centra města celou tou lokalitou, je na ni napojen 
městský park, hřiště, pěší prostupy, malá subcentra.  

Dalším výrazným prvkem jsou právě ta subcentra, napojená na pěší komunikaci, jednak je to 
prostor před krematoriem, kde je domluveno propojení s pozemkem krematoria, a druhým takovým 
subcentrem je dostavba, plánovaná revitalizace prostorů kolem současných panelových domů 
U Skřivánčího kamene.  

Co se týká charakteru zástavby, v dolní části stojí šest bodových domů, přední dva, které jsou 
orientovány k městu, plánujeme s funkcí administrativní, další 4 objekty jsou obytné domy, jsou mezi 
nimi umožněny průhledy a odstupy, nejedná se o žádný monoblok. Další částí je dostavba pravé strany 
ulice Na Perštýně, na levé straně stojí domy, je to poměrně nesourodá zástavba třípodlažních domů, 
sedmipodlažních panelových domů, dvoupodlažních rodinných domů, dostavěli jsme tedy uliční 
frontu tak, aby vznikl charakter městské ulice.  

Takovou další významnou částí je prostor u krematoria, kde jsme navrhli bodové bytové domy, 
které jsou vzájemně prostřídány tak, aby si nestínily a ty objekty netvořily barieru, tady v prostoru 
krematoria je poměrně masivní zeleň, tak aby ten prostor byl průhledný, aby tam všude byla hmota 
zeleně, aby ty domy měly svou kvalitu.  

Dopravní řešení této lokality bylo z počátku poměrně složité, ale nakonec se podařilo najít řešení, 
které dopravní situaci zlepšují. Co se týká principu dopravního napojení, neopíráme se pouze 
o kruhový objezd, ale počítáme s rozptylem dopravy na všechny možné komunikace s návazností 
západním směrem, jižním směrem a severním. Je zde navrženo napojení v severní části, což je 
i v návrhu územního plánu, jedná se o zklidněnou obytnou ulici s preferencí pěších s dvojím 
napojením ulice Na Perštýně.  

Veškerá parkovací kapacita je skryta v podzemí, to znamená, ty suterénní objekty, které jsou 
navrženy, rozpírají tu současnou jámu tak, že se vlastně navrací původní reliéf toho kopce a tyto 
stavby jsou neviditelné a veškerá doprava je situována v suterénech. Jsou tam tři vjezdové portály, 
jeden je ze severní strany z kruhového objezdu, druhý je na západě a třetí z ulice Na Perštýně. Garáž je 
průjezdná, takže umožnuje se rozhodnout, kterým směrem chcete vyjet.  

Rád bych na závěr zmínil ještě pár čísel, jaký je koeficient zastavěnosti zeleně, návrh územního 
plánu říká, že máme držet koeficient zastavěnosti na 70 %, zadání územní studie jsme dostali sníženo 
na 40 % a ten koncept zástavby se opírá o bodové domy, které mají nízkou zastavěnost a raději vyšší 
podlažnost, kterou jsme prokázali v těch ulicích, že navazujeme na okolní zástavbu, a má to několik 
výhod, samozřejmě ty krátké stíny a nízkou zastavěnost, která je momentálně na nějakých 26 %, takže 
jsme se snažili ty plochy distribuovat do veřejných prostranství, do zeleně, do parků a prostorů, které 
mohou sloužit městsky. Měli jsme zadáno 3 tisíce metrů veřejných prostranství, momentálně tam 
máme navržených 4,5 tisíce metrů, a co se týká zeleně, tam jsme měli daný koeficient 30 %, a my tam 
máme cca 47 % zeleně, z toho 31 % veřejné a 17 % soukromé, ale to je zatím otázka, které 
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předzahrádky budou patřit k bytům a které ponecháme v rámci parků. V těch podzemních plochách se 
nachází také datové centrum, různé další funkce, které dávají smysl té rozsáhlé podzemní stavbě, která 
navrací reliéf kopce do původního tvaru. 

Mgr. Šolc 
Já bych pouze závěrem doplnil, investorovi to takto smysl dává, i když ta nabídka musí prokázat, 

že ta zastavěnost je nízká, je to lehké, je to zajímavé, a to datové centrum je schované hluboko pod 
zemí. Největším benefitem celého území je pěší stezka, která vede až před krematorium, která bude 
jednak lemována vodním prvkem, a na střeše garáží vzniká dětské hřiště a okolo park, dále veřejné 
sportoviště, veřejné hřiště na beach volejbal a zázemí. V rámci projektu Urban Gardening ještě 
plánujeme na plochách střech, které tam vzniknou, takové ty veřejné zahrady. Více toho tam už dostat 
neumíme, ale je i naším cílem, aby to byl příjemný prostor pro kvalitní městské bydlení. 

Ing. Čulík 
Já bych se rád zeptal, jaký je časový horizont realizace projektu? 

Mgr. Šolc  
Já jsem optimista, takže počítáme s tím, že bychom mohli mít stavební povolení v závěru roku 

2018 nebo začátkem roku 2019. Pokud samozřejmě vše půjde podle plánu.  

T. Batthyány 
Mně se tento projekt velice líbí a nevidím jiného investora, který by si dokázal s tímto prostorem 

lépe poradit, takže pevně věřím, že vám město bude partnerem a nebudeme vám „házet klacky pod 
nohy“, to si myslím, že vám tady na radě města můžeme říci všichni. A pokud budete splňovat 
všechny požadavky dané územním plánem a platnou legislativou, tak směle do toho, mně se to velice 
líbí. 

Mgr. Šolc 
Děkujeme, děkujeme za podporu, nevím, jestli máte v programu rady tu naši žádost o strategickou 

změnu územního plánu, nebo jestli bude až příště. Příště, dobře, takže děkujeme za podporu, a my až 
odevzdáme tu studii, tak bychom to rádi nějakým přiměřeným způsobem medializovali, udělali tomu 
případně nějakou veřejnou prezentaci, aby si k tomu i veřejnost mohla říci své, nechceme nic skrývat, 
naopak to chceme se všemi projednat. 

Ing. Hrbková 
Součástí té studie bude veřejné projednání, takže po té, co se magistrát s investorem dohodne, tak 

se to nechá veřejně projednat. 

K bodu č. 2 
Prodej 14 ks opotřebovaných zbraní Městské policie Liberec 

Předkládá: Mgr. Ladislav Krajčík, ředitel MP Liberec 

Stručný obsah předkládaného materiálu: 

Schválení prodeje opotřebovaných zbraní dle důvodové zprávy a použití získaných finančních 
prostředků na nákup nových zbraní pro potřeby strážníků Městské policie Liberec. 

Průběh projednávání bodu: 

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

Rada města přijala usnesení č. 671/2016. 

K bodu č. 3 
Informace o naplňování příjmů a výdajů rozpočtu včetně aktuální zadluženosti 
a činnosti odboru ekonomiky - leden až červenec 2016 

Předkládá: Ing. Zbyněk Karban, vedoucí odboru ekonomiky 

Stručný obsah předkládaného materiálu: 

Hlášení za období leden až červenec 2016 z výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu. Jedná se 
o předběžná čísla k datu 31. 7. 2016 v členění příjmů a výdajů a jejich porovnání na schválený 
rozpočet k danému období. Plánované měsíční příjmy a výdaje na rok 2016 vycházejí ze skutečného 
průběhu v minulém srovnatelném období. Dalším sledovaným parametrem je aktuální stav 
zadluženosti a to včetně zůstatku finančních prostředků v amortizačním fondu. V závěrečné části jsou 
uvedeny hlavní činnosti OE ve sledovaném období. 

Průběh projednávání bodu: 

Ing. Karban, vedoucí odboru ekonomiky 

Prozatím jsme v kladných hodnotách, takže pokud se nestane nic nenadálého, měli bychom 
rozpočet dodržet a mírně i přeplnit. To je asi ta zásadní informace. 

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

Rada města přijala usnesení č. 672/2016. 

K bodu č. 3a / staženo 
Uzavření smlouvy o poradenské činnosti se společností BDO Advisory, s. r. o. na 
základě udělení výjimky ze směrnice rady č. 3RM o Zadávání veřejných zakázek 
statutárním městem Liberec za účelem dalších jednání mezi SML a DPMLJ, a. s. 

Předkládá: Mgr. Jan Korytář, náměstek primátora 

Stručný obsah předkládaného materiálu: 

Zastupitelstvo města schválilo ve svém usnesení č. 86/2016 ze dne 28. 4. 2016 úmysl uzavření 
smlouvy s DPMLJ (viz příloha č. 1) dle nové právní úpravy dané Nařízením Evropského parlamentu 
a Rady (ES) č.1370/2010 Sb. ze dne 23. října 2007, o veřejných službách v přepravě cestujících po 
železnici a silnici a zákonem č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících. Před 
uzavřením smlouvy samotné je nutné vypracovat finanční model budoucí úhrady prokazatelné ztráty. 
Návrh modelu zpracuje DPMLJ, ze strany SML je nezbytná adekvátní odborná oponentura. 
V souvislosti s výše zmíněným je rada města žádána o souhlas s udělením výjimky ze směrnice rady 
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č. 3RM o Zadávání veřejných zakázek statutárním městem Liberec a s uzavřením smlouvy 
s poradenskou společností BDO Advisory, s. r. o. 

Tento bod byl stažen z programu schůze rady města. 

K bodu č. 4 
Majetkoprávní operace – prodej podílu stavebního pozemku k bytové jednotce 

Předkládá: Bc. Jaroslav Schejbal, vedoucí odboru majetkové správy 

Stručný obsah předkládaného materiálu: 

Vlastníci bytové jednotky č. 735/1, manželé V., v budově Vrbova 735, Liberec I – Staré Město, 
která je součástí pozemku p. č. 2742, k. ú. Liberec, si chtějí vypořádat spoluvlastnický podíl na 
stavebním pozemku, náležející k jejich bytové jednotce. Tento podíl bezprostředně souvisí s bytovou 
jednotkou, samostatně je neprodejný, nelze jej prodat nikomu jinému než vlastníku jednotky. Koupí 
tohoto podílu dojde k narovnání stavu na katastru nemovitostí. Jedná se o budovu starší 5 let, pozemek 
je osvobozený od platby DPH. 

Průběh projednávání bodu: 

Ing. Čulík 
Dobré dopoledne, já bych se chtěl zeptat, jestli jsem tomu dobře rozuměl, jsou tam 4 bytové 

jednotky, jedna se nabízí k odprodeji, jedna zůstává a dvě jsou prodané, je tomu tak? 

Bc. Schejbal, vedoucí odboru majetkové správy 
V tomto bodě se jedná o prodej spoluvlastnického podílu. 

Ing. Čulík 
Špatně jsem to řekl, omlouvám se, prodej spoluvlastnického podílu. Takže můj dotaz bude trošku 

jiný, tady je popis budovy, celkový počet jednotek 4, já to chci říct takto, když už se jeden přihlásil, 
jestli se to nenabídne všem? 

Bc. Schejbal 
Nabídli jsme je těm dvěma, kteří to ještě nemají odkoupené, a zatím se jeden přihlásil za tu 

nabídnutou cenu. A na toho druhého se čeká. 

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

Rada města přijala usnesení č. 673/2016. 

K bodu č. 5 
Majetkoprávní operace - záměr prodeje pozemků 

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

1. nesouhlas se záměrem prodeje části pozemku p. č. 2575/18, o výměře cca 8 m2, k. ú. Liberec, 
formou výběrového řízení za cenu nejvyšší nabídky, nejméně však za cenu 8 000 Kč, ke které bude 
připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši; 

2. nesouhlas se záměrem prodeje části pozemku p. č. 82, o výměře cca 23 m2, k. ú. Starý Harcov, 
formou výběrového řízení s právem přednosti vlastníka pozemku p. č. 81, k. ú. Starý Harcov, za cenu 
nejvyšší nabídky, nejméně však za cenu cca 47 600 Kč. Kč, ke které bude připočítána daň z přidané 
hodnoty v platné zákonné výši; 

3. nesouhlas se záměrem prodeje části pozemku p. č. 1000, o výměře cca 30 m2, k. ú. Doubí 
u Liberce, formou výběrového řízení s právem přednosti vlastníka pozemku p. č.1010/2, k. ú. Doubí 
u Liberce, za cenu nejvyšší nabídky, nejméně však za cenu cca 13 000 Kč; 

4. nesouhlas se záměrem prodeje pozemku p. č. 150/1, o výměře 651 m2, k. ú. Pilínkov, formou 
výběrového řízení s právem přednosti nájemce pozemku za cenu nejvyšší nabídky, nejméně však za 
předpokládanou cenu 691 060 Kč, ke které bude připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné 
výši; 

5. nesouhlas se záměrem prodeje pozemku p. č. 779, o výměře 469 m2, k. ú. Vesec u Liberce, 
formou výběrového řízení za cenu nejvyšší nabídky, nejméně však za cenu 147 000 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 – 8, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat. 

Rada města přijala usnesení č. 674/2016. 

K bodu č. 6 
Majetkoprávní operace - budoucí prodej pozemku 

Předkládá: Bc. Jaroslav Schejbal, vedoucí odboru majetkové správy 

Stručný obsah předkládaného materiálu: 

Žádost ČEZ Distribuce, a. s. o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na odkup části pozemku p. č. 
107/2, k. ú. Dolní Hanychov, pod plánovanou novou kioskovou trafostanicí. 

Průběh projednávání bodu: 

K tomuto bodu nebyla diskuze.  

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

Rada města přijala usnesení č. 675/2016. 
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K bodu č. 7 / staženo 
Majetkoprávní operace – záměr směny nebo výkupu pozemků 

Předkládá: Bc. Jaroslav Schejbal, vedoucí odboru majetkové správy 

Stručný obsah předkládaného materiálu: 

Vlastník pozemku p. č.712/3 zažádal o směnu uvedeného pozemku za pozemky ve vlastnictví 
SML, p. č. 730/14 a st. p. č. 264, vše v k. ú. Machnín, které má v pronájmu, a to z důvodu, že pozemek 
p. č. 712/3 je druhem a využitím ostatní plocha (ostatní komunikace) a v loňském roce dostal označení 
V Pastvinách. Tato komunikace navazuje na komunikace ve vlastnictví ČR. V případě, že by záměr 
směny nebyl schválen, nabízí žadatelka pozemek p. č. 712/3, k. ú. Machnín k odprodeji. 

Průběh projednávání bodu: 

Bc. Schejbal, vedoucí odboru majetkové správy 
K tomuto bodu jenom doplním, že byl již projednán a byli jsme požádáni, abychom zpracovali širší 

vztahy, které jsou uvedeny v obrazové příloze na straně 8. Předmětný pozemek je k prodeji nebo ke 
směně a navazuje na pozemky České republiky. Jedná se o nezpevněnou komunikaci, označenou jako 
ulice V Pastvinách, je na vašem rozhodnutí, zda to vykoupit nebo směnit. 

prof. Šedlbauer 
Já asi nevidím důvod, proč bychom měli ať už směňovat nebo kupovat, protože ta komunikace 

vlastně nikam nevede. 

Ing. Čulík 
Správa majetku se k tomu vyjádřila, že komunikace je ve špatném stavu, takže pokud ji vyloženě 

nepotřebujeme k propojení dalších nemovitostí, tak ji budeme pouze opravovat. 

Tento bod byl stažen z programu schůze rady města. 

K bodu č. 8 
Majetkoprávní operace - záměr směny pozemků 

Předkládá: Bc. Jaroslav Schejbal, vedoucí odboru majetkové správy 

Stručný obsah předkládaného materiálu: 

Krajská správa silnic Libereckého kraje (KSSLK) žádá o majetkoprávní narovnání poměrů v místě 
nové okružní křižovatky v ul. České mládeže, a to na základě jednání, které proběhlo dne 20. 10. 2009 
na Krajském úřadu. 

Průběh projednávání bodu: 

Bc. Schejbal, vedoucí odboru majetkové správy 
Jedná se o narovnání pozemků v ulici České mládeže pod stavbou kruhové křižovatky. 

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

Rada města přijala usnesení č. 676/2016. 
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K bodu č. 9 
Majetkoprávní operace - pronájem pozemků 

Předkládá: Bc. Jaroslav Schejbal, vedoucí odboru majetkové správy 

Stručný obsah předkládaného materiálu: 

1. a) ukončení smlouvy o výpůjčce reg. č. 2501/06/0230 ze dne 3. 1. 2007 uzavřené mezi 
statutárním městem Liberec a spolkem CENTRUM VOLNÉHO ČASU – ARABELA, IČ: 26627957, 
se sídlem Holubova 647, 463 12 Liberec 25 dohodou ke dni 31. 8. 2016, 

b) pronájem pozemku p. č. 1190/1, k. ú. Růžodol I., o výměře 740 m2 za účelem provozování 
a udržování tenisového hřiště na vlastní náklady bez účasti pronajímatele s podmínkou umožnění 
bezplatného přístupu veřejnosti každé pondělí po celý den a spolku CENTRUM VOLNÉHO ČASU – 
ARABELA, IČ: 26627957, se sídlem Holubova 647, 463 12 Liberec 25 dle vzájemné dohody, na 
dobu neurčitou za roční nájemné 7 400 Kč pro TSK RŮŽODOL, o. s., IČ: 01539019, se sídlem 
Karlovská 31, 460 10 Liberec XXII – Horní Suchá od 1. 9. 2016, 

2. pronájem pozemku p. č. 233/5 a části pozemků p. č. 231/1, 233/1, 233/4, o celkové výměře 
88 m2, vše v k. ú. Ruprechtice, za účelem zabezpečení nemovitostí – garáží na pozemcích p. č. 233/2 
a 233/3, a vybudování plotu, na dobu neurčitou za roční nájemné 880 Kč pro R. P., 

Průběh projednávání bodu: 

K tomuto bodu nebyla diskuze.  

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

Rada města přijala usnesení č. 677/2016. 

K bodu č. 10 
Majetkoprávní operace – pacht pozemku 

Předkládá: Bc. Jaroslav Schejbal, vedoucí odboru majetkové správy 

Stručný obsah předkládaného materiálu: 

Manželé T. si zažádali o pacht, nájem a výpůjčku části pozemku p. č. 5383, k. ú. Liberec za účelem 
zahrádky, pozemku pod stavbou a obstarání údržby, o který se léta starají. Roční pachtovné by činilo 
390 Kč, nájemné by činilo 175 Kč, což je celkem 565 Kč ročně. 

Průběh projednávání bodu: 

K tomuto bodu nebyla diskuze.  

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

Rada města přijala usnesení č. 678/2016. 

  



  9 
 

K bodu č. 11 
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 733 Kč ročně. 

Průběh projednávání bodu: 

K tomuto bodu nebyla diskuze.  

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

Rada města přijala usnesení č. 679/2016. 

K bodu č. 12 
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 VN a NN), vstup a vjezd pro provoz a údržbu na pozemku p. č. 
4143/1, k. ú. Liberec, pro ČEZ Distribuce, a. s., Děčín 4, Teplická 874/8, IČ: 24729035. 
Předpokládaná cena za zřízení služebnosti činí 8 000 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 uložení plynovodní 
přípojky (stavba Liberec, Na Zápraží, Orlí, Měsíčná – odstranění výustí), včetně příslušenství, vstup 
a vjezd pro provozování a udržování na pozemcích p. č. 1646, 5839, k. ú. Liberec, ve prospěch 
Severočeské vodárenské společnosti, a. s., Přítkovská 1689, 41550 Teplice, okres Teplice, 
IČ: 49099469. Předpokládaná cena za zřízení služebnosti činí 21 400 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 
podzemního vedení NN a 3 elektroměrových pilířů, pilíře PPS a umístění jízdenkového automatu, 
včetně příslušenství, vstup a vjezd pro provozování a udržování na pozemcích p. č. 4055, 5869, k. ú. 
Liberec a na pozemcích p. č. 486/3, 484/2, 485/2, k. ú. Horní Hanychov, ve prospěch Dopravního 
podniku měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a. s., Liberec III, Mrštíkova 3, PSČ 46171, IČ: 47311975, 
za podmínky složení zálohy ve výši 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. 
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4. zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo umístění podzemní 
štoly, včetně příslušenství, vstup a vjezd pro provozování a udržování na pozemcích p. č. 2584/1, 
6013, 2583/2, 6015/1, 6015/3, k. ú. Liberec, ve prospěch Povodí Labe, státního podniku, Hradec 
Králové – Slezské Předměstí, Víta Nejedlého 951/8, PSČ 500 03, IČ: 70890005, za podmínky složení 
zálohy ve výši 10 350 Kč, ke které bude připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši. 
Konečná cena za zřízení služebnosti inženýrské sítě bude stanovena na základě faktického umístění 
inženýrské sítě a bude vypočítána dle platného interního předpisu. Služebnost bude zřízena na dobu 
životnosti inženýrské sítě, tj. na dobu, po kterou je inženýrská síť schopna plnit svoji funkci jako 
celek. 

5. zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo uložení 
elektropřípojky a datového kabelu, včetně příslušenství, vstup a vjezd pro provozování a udržování na 
pozemku p. č. 6013, k. ú. Liberec, ve prospěch Povodí Labe, státního podniku, Hradec Králové – 
Slezské Předměstí, Víta Nejedlého 951/8, PSČ 500 03, IČ: 70890005, za podmínky složení zálohy ve 
výši 61 000 Kč, ke které bude připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši. Konečná cena 
za zřízení služebnosti inženýrské sítě bude stanovena na základě faktického umístění inženýrské sítě 
a bude vypočítána dle platného interního předpisu. Služebnost bude zřízena na dobu životnosti 
inženýrské sítě, tj. na dobu, po kterou je inženýrská síť schopna plnit svoji funkci jako celek. 

6. zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo umístění schodiště 
do vodní nádrže, včetně příslušenství, vstup a vjezd pro provozování a udržování na pozemku p. č. 
6015/1, k. ú. Liberec, ve prospěch Povodí Labe, státního podniku, Hradec Králové – Slezské 
Předměstí, Víta Nejedlého 951/8, PSČ 500 03, IČ: 70890005, za podmínky složení zálohy ve výši 
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. 

7. zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo uložení 
plynárenského zařízení včetně jeho součástí, příslušenství, opěrných a vytyčovacích bodů (akce: 
uložení VTL plynovodu), vstup a vjezd pro provozování a udržování na pozemku p. č. 2217/14, k. ú. 
Rochlice u Liberce, pro RWE GasNet, s. r. o, se sídlem Klíšská 940, Ústí nad Labem, IČ 27295567, za 
podmínky složení zálohy 6 750 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 stavby plynárenského zařízení, tj. na dobu, po kterou je stavba plynárenského 
zařízení schopna plnit svoji funkci jako celek. 

8. zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo umístění, zřízení, 
provozování, opravy, údržby, úpravy, obnovy a výměny součásti distribuční soustavy (uložení 
podzemního vedení VN), vstup a vjezd pro provoz a údržbu na pozemcích p. č. 1404/3, 1404/2, 1403, 
5828/1, 5828/2, 1399, k. ú. Liberec, pro ČEZ Distribuce, a. s., Děčín 4, Teplická 874/8, IČ: 24729035 
za podmínky složení zálohy ve výši 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. 

9. zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo uložení vodovodní 
a plynovodní přípojky a přípojky dešťové a splaškové kanalizace, včetně příslušenství, vstup a vjezd 
pro provozování a udržování na pozemcích p. č. 575/1, 167/2, 177, k. ú. Františkov u Liberce, ve 
prospěch vlastníka pozemku p. č. 168/2 k. ú. Františkov u Liberce, kterým je v současné době 
LB Invest, s. r. o., Humpolecká 1886/26, Krč, 140 00 Praha, IČ: 28718445. Předpokládaná cena za 
zřízení služebnosti činí 40 000 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 
kanalizační přípojky, včetně příslušenství, vstup a vjezd pro provozování a udržování na pozemku p. č. 
86/1, k. ú. Růžodol I, ve prospěch vlastníka pozemku p. č. 631, k. ú. Růžodol I, kterým jsou 
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v současné době R. H. a K. H. 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 
vodovodní, plynovodní a kanalizační přípojky, včetně příslušenství, vstup a vjezd pro provozování 
a udržování na pozemcích p. č. 50, 762/1, k. ú. Horní Hanychov, ve prospěch vlastníka pozemku p. č. 
45/3, k. ú. Horní Hanychov, kterým jsou v současné době J. F. a K. K. Předpokládaná cena za zřízení 
služebnosti činí 11 575 Kč, ke které bude připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši. 
Konečná cena za zřízení služebnosti inženýrské sítě bude stanovena na základě faktického umístění 
inženýrské sítě a bude vypočítána dle platného interního předpisu. Služebnost 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 STL 
plynovodní přípojky, včetně příslušenství, vstup a vjezd pro provozování a udržování na pozemku p. č. 
760/1, k. ú. Horní Hanychov, ve prospěch vlastníka pozemku p. č. 509/1 k. ú. Horní Hanychov, 
kterým je v současné době M. D. 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 umístění, zřízení, 
provozování, opravy, údržby, úpravy, obnovy a výměny součásti distribuční soustavy (podzemní 
vedení VN), vstup a vjezd pro provozování a udržování na pozemku p. č. 6026, k. ú. Liberec, pro ČEZ 
Distribuce, a. s., Děčín 4, Teplická 874/8, IČ: 24729035, za konečnou cenu 21 000 Kč, ke které bude 
připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši. Služebnost bude zřízena na dobu životnosti 
inženýrské sítě, tj. na dobu, po kterou je inženýrská síť schopna plnit svoji funkci jako celek.  

14. zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo uložení 
kanalizačního řadu, včetně příslušenství, vstup a vjezd pro provozování a udržování na pozemku/cích/ 
p. č. 631/2, 660, 807/1, 809/2, 810, 814/1, k. ú. Staré Pavlovice, ve prospěch Severočeské vodárenské 
společnosti a. s., Přítkovská 1689, 41550 Teplice, okres Teplice, IČ: 49099469. Konečná cena za 
zřízení služebnosti činí 1 000 Kč, ke které bude připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné 
výši. Věcné břemeno služebnosti bude zřízeno na dobu životnosti inženýrské sítě, tj. na dobu, po 
kterou je inženýrská síť schopna plnit svoji funkci jako celek. 

15. zřízení služebnosti stezky a cesty na pozemku p. č. 885/1, k. ú. Rochlice u Liberce, na dobu 
neurčitou ve prospěch vlastníka pozemku p. č. 874/1, k. ú. Rochlice u Liberce, kterým je v současné 
době M. U., za konečnou cenu 33 400 Kč, ke které bude připočítána daň z přidané hodnoty v platné 
zákonné výši. 

16. zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo uložení 
horkovodu, včetně příslušenství, vstup a vjezd pro provozování a udržování na pozemcích p. č. 
1643/1, 1643/4, 3964/1, 4035/9, 4035/10, 4055, 4056, 5786/1, 5830, 5869, 5874, 5936, 5937, 5940, 
k. ú. Liberec, ve prospěch Teplárny Liberec, a. s., Dr. Milady Horákové 641/34a, Liberec IV – 
Perštýn, 46001 Liberec, IČ: 62241672. za podmínky složení zálohy ve výši 687 385 Kč, ke které bude 
připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši. Konečná cena za zřízení služebnosti 
inženýrské sítě bude stanovena na základě faktického umístění inženýrské sítě a bude vypočítána dle 
platného interního předpisu. Služebnost inženýrské sítě bude zřízena na dobu životnosti inženýrské 
sítě, tj. na dobu, po kterou je inženýrská síť schopna plnit svoji funkci jako celek. 

17. zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo uložení vodovodní 
a plynovodní přípojky, včetně příslušenství, vstup a vjezd pro provozování a udržování a pozemku 
p. č. 5910/1, k. ú. Liberec, ve prospěch vlastníka pozemků p. č. 3328, 3329 k. ú. Liberec, kterým jsou 
v současné době S. V. T. a P. T. Předpokládaná cena za zřízení služebnosti činí 6 250 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 
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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. 

18. 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. 6107, 6106, 6074/1, 
k. ú. Liberec, pro ČEZ Distribuce, a. s., Děčín 4, Teplická 874/8, IČ: 24729035 za podmínky složení 
zálohy ve výši 34 700 Kč, ke které bude připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši. 
Konečná cena za zřízení služebnosti inženýrské sítě bude stanovena na základě faktického umístění 
inženýrské sítě a bude vypočítána dle platného interního předpisu. Služebnost bude zřízena na dobu 
životnosti inženýrské sítě, tj. na dobu, po kterou je inženýrská síť schopna plnit svoji funkci jako 
celek. 

19. zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo uložení 
vodovodní, kanalizační a plynovodní přípojky, včetně příslušenství, vstup a vjezd pro provozování 
a udržování na pozemcích p. č. 568/1, 1401/1, k. ú. Růžodol I, ve prospěch vlastníka pozemků p. č. 
577, 578, k. ú. Růžodol I, kterým jsou v současné době S. K. a O. K. Předpokládaná cena za zřízení 
služebnosti činí 34 480 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. 

20. 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. 123, k. ú. 
Karlinky, ve prospěch vlastníka pozemku p. č. 122/1, k. ú. Karlinky, kterým je v současné době Š. B. 
Předpokládaná cena za zřízení služebnosti činí 5 000 Kč, ke které bude připočítána daň z přidané 
hodnoty v platné zákonné výši. Konečná cena za zřízení služebnosti inženýrské sítě bude stanovena na 
základě faktického umístění inženýrské sítě a bude vypočítána dle platného interního předpisu. 
Služebnost bude zřízena na dobu životnosti inženýrské sítě, tj. na dobu, po kterou je inženýrská síť 
schopna plnit svoji funkci jako celek. 

21. zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo uložení 
vodovodní, kanalizační a plynovodní přípojky, včetně příslušenství, vstup a vjezd pro provozování 
a udržování na pozemku p. č. 446, k. ú. Doubí u Liberce, ve prospěch vlastníka pozemků p. č. 471 
k. ú. Doubí u Liberce, kterým jsou v současné době T. H. a A. H. Předpokládaná cena za zřízení 
služebnosti činí 15 000 Kč, ke které bude připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši. 
Konečná cena za zřízení služebnosti inženýrské sítě bude stanovena na základě faktického umístění 
inženýrské sítě a bude vypočítána dle platného interního předpisu. Služebnost bude zřízena na dobu 
životnosti inženýrské sítě, tj. na dobu, po kterou je inženýrská síť schopna plnit svoji funkci jako 
celek. 

22. zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo uložení 
vodovodní, kanalizační přípojky a přípojky dešťové kanalizace, včetně příslušenství, vstup a vjezd pro 
provozování a udržování na pozemku p. č. 1354/3, k. ú. Vesec u Liberce, ve prospěch vlastníka 
pozemku p. č. 1354/26, k. ú. Vesec u Liberce, kterým je v současné době DP REAL IMMO, s. r. o., 
Preslova 700/76, Stránice, 602 00 Brno, IČ: 28261496. 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. 

23. zřízení služebnosti stezky a cesty na pozemcích p. č. 744/21, 744/33, k. ú. Doubí u Liberce na 
dobu neurčitou ve prospěch vlastníka pozemků p. č. 742/16, 744/29, k. ú. Doubí u Liberce, kterým je 
v současné době ACL Technology, s. r. o., Heyrovského 612, Liberec XXIII – Doubí, 463 12 Liberec, 
IČ: 22772774, za konečnou cenu 38 000 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 – 8, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat. 
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Rada města přijala usnesení č. 680/2016. 

K bodu č. 13 
Majetkoprávní operace – změna usnesení služebnosti 

Předkládá: Bc. Jaroslav Schejbal, vedoucí odboru majetkové správy 

Stručný obsah předkládaného materiálu: 

1. a) zrušení usnesení č. 469/2016 bod 6. ze dne 7. 6. 2016 

b) zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo uložení přípojky 
telekomunikačního vedení – metalického kabelu, včetně příslušenství, příjezd a přístup pro opravy 
a údržbu na pozemku p. č. 5953, k. ú. Liberec, ve prospěch vlastníků pozemku p. č. 5076, k. ú. 
Liberec, kterými jsou v současné době P. M. a I. M. Předpokládaná cena za zřízení služebnosti činí 
6 500 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 stavby 
inženýrské sítě, tj. na dobu, po kterou je inženýrská síť schopna plnit svoji funkci jako celek. 

2. a) zrušení usnesení č. 444/2014/6 ze dne 20. 5. 2014 

b) zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo uložení vodovodní 
přípojky, vstup a vjezd pro provozování a udržování na pozemku p. č. 984, k. ú. Doubí u Liberce, na 
dobu životnosti stavby příslušné inženýrské sítě, ve prospěch vlastníka pozemků p. č. 990/2, 985/3, 
k. ú. Doubí u Liberce, kterým je v současné době A. K. 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. 

3. a) zrušení usnesení č. 149/2016 bod 8. ze dne 8. 3. 2016 

b) zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo uložení 
plynárenského zařízení včetně jeho součástí, příslušenství, opěrných a vytyčovacích bodů (STL 
plynovodní přípojka-přeložka plynu), vstup a vjezd pro provozování a udržování na pozemcích p. č. 
485, 5978/13, k. ú. 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 stavby plynárenského zařízení, tj. na dobu, po 
kterou je stavba plynárenského zařízení schopna plnit svoji funkci jako celek. 

4. a) zrušení usnesení č. 2/2013/V/11 ze dne 8. 1. 2013 

b) zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo uložení vodovodní 
a kanalizační přípojky, vstup a vjezd pro provozování a udržování na pozemku p. č. 329, k. ú. Staré 
Pavlovice, na dobu životnosti stavby příslušné inženýrské sítě, ve prospěch vlastníka pozemku p. č. 
328/3, k. ú. Staré Pavlovice, kterým je v současné době A. H. Konečná cena za zřízení služebnosti činí 
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. 

5. a) zrušení usnesení č. 605/2016/23 ze dne 19. 7. 2016 
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b) 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 podmínky složení zálohy ve výši 18 000 Kč, ke které bude připočítána daň 
z přidané hodnoty v platné zákonné výši. Cena za zřízení služebnosti bude vypočítána dle platného 
interního předpisu. Služebnost stezky a cesty bude zřízena na dobu neurčitou. 

Průběh projednávání bodu: 

K tomuto bodu nebyla diskuze.  

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

Rada města přijala usnesení č. 681/2016. 

K bodu č. 14 
Výpůjčka nemovitého majetku od Libereckého kraje – DDM Větrník 

Předkládá: Bc. Jaroslav Schejbal, vedoucí odboru majetkové správy 

Stručný obsah předkládaného materiálu: 

Předkládaný materiál řeší výpůjčku nemovitého majetku od Libereckého kraje (LK) v souvislosti 
s převodem příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže Větrník (DDM Větrník). Statutární město 
Liberec (SML) zřídí nový právní subjekt Dům dětí a mládeže Větrník, Liberec (DDM Liberec), který 
převezme na základě uzavřené Smlouvy o vzájemném převodu činností, majetku a některých 
souvisejících práv, povinností a závazků č. OLP/739/2016 č.SMLD0222/2016 ze dne 13. 7. 2016, 
činnost současného DDM Větrník. Nemovitý majetek, který v současné době DDM Větrník užívá, 
bude ve výpůjčce od LK od 1. 9. 2016 do doby zápisu těchto nemovitostí na SML v katastru. Dále 
bude uzavřena od 31. 8. 2016 do doby zápisu nemovitosti na katastr smlouva o výpůjčce na Vklub 
v ul. 5. května od DDM Větrník, který po zrušení této organizace převezme do vlastnictví LK, který 
následně tuto nemovitost převede do vlastnictví SML. 

 Průběh projednávání bodu: 

K tomuto bodu nebyla diskuze.  

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

Rada města přijala usnesení č. 682/2016. 

K bodu č. 15 
Nevyužití předkupního práva – garáž na pozemku p. č. 87/2, k. ú. Nové Pavlovice 

Předkládá: Bc. Jaroslav Schejbal, vedoucí odboru majetkové správy 

Stručný obsah předkládaného materiálu: 

Vlastník garáže postavené na pozemku p. č. 87/2, k. ú. Nové Pavlovice nemá odkoupený pozemek 
pod touto garáží a chce ji prodat. Podle nového občanského zákoníku má vlastník pozemku předkupní 
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právo k této garáži, z tohoto důvodu musí nabídnout garáž k odkoupení anebo požádat o nevyužití 
předkupního práva. 

Průběh projednávání bodu: 

K tomuto bodu nebyla diskuze.  

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

Rada města přijala usnesení č. 683/2016. 

K bodu č. 16 
Schválení výsledku výběrového řízení na ZŠ Sokolovská vzduchotechnika 

Předkládá: Bc. Jaroslav Schejbal, vedoucí odboru majetkové správy 

Stručný obsah předkládaného materiálu: 

Lhůta pro podání nabídek byla stanovena do 15. 7. 2016. Následně proběhlo posouzení 
a hodnocení nabídky. Nyní je Radě města, v souladu s jejím usnesením č. 531/2016, předkládán 
výsledek výběrového řízení „ZŠ Liberec, Sokolovská 328, Liberec – vestavba zařízení 
vzduchotechniky kuchyně a bazénu“ ke schválení. 

Průběh projednávání bodu: 

Bc. Schejbal, vedoucí odboru majetkové správy 
Přihlásil se nám jeden uchazeč, my jsme měli předpokládanou cenu dle projektu 1 250 000 bez 

DPH, tahle je 1 021 727,44 bez DPH. 

prof. Šedlbauer 
Máme poměrně hodně výběrových řízení, kde je přihlášen pouze jeden uchazeč, máte pro to nějaké 

vysvětlení? 

Bc. Schejbal 
Jde o administrativně náročný proces zadávání veřejných zakázek pro ty uchazeče. Směrnice rady 

města č. 3 je příliš složitá na vypisování veřejných zakázek a ty menší firmy se proto nehlásí.  

prof. Šedlbauer 
My jsme tu už zadali nějakou novelizaci té směrnice, je to tak? 

Bc. Schejbal 
Tu směrnici jsme připomínkovali. 

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

Rada města přijala usnesení č. 684/2016. 
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K bodu č. 17 
Schválení výsledku zadávacího řízení na MŠ Beruška 

Předkládá: Bc. Jaroslav Schejbal, vedoucí odboru majetkové správy 

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: 

Bc. Schejbal, vedoucí odboru majetkové správy 
Předpoklad byl 700 tisíc bez DPH, cena vítěze je 542 tisíc. 

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

Rada města přijala usnesení č. 685/2016. 

K bodu č. 18 
Vypsání zadávacího řízení na instalaci odvětrání technologie ZŠ Dobiášova 

Předkládá: Bc. Jaroslav Schejbal, vedoucí odboru majetkové správy 

Stručný obsah předkládaného materiálu: 

Technologie bazénu se nachází ve druhém suterénu budovy školy – v přístavbě z roku 2004. 
Jelikož nebylo při výstavbě uvažováno s odvětráním, je nyní technologie bazénu nefunkční. Před 
výměnou technologie je třeba instalovat odvětrání místnosti. Současně vyměníme nefunkční 
komponenty stávající vzduchotechniky bazénové haly. 

Průběh projednávání bodu: 

K tomuto bodu nebyla diskuze.  

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

Rada města přijala usnesení č. 686/2016. 

K bodu č. 19 
Schválení výjimky ze směrnice č. 3RM Zadávání veřejných zakázek statutárním 
městem Liberec 

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

V MŠ Jizerka, Husova 184/72, 460 01 Liberec 5, došlo k destrukci a propadu anglických dvorků 
u obvodového pláště objektu. Jelikož zde vzniká velké nebezpečí úrazu dětí, personálu a všech 
návštěvníků mateřské školy, nemáme dostatek času vypsat výběrové řízení a z tohoto důvodu žádáme 
radu města o schválení výjimky ze směrnice 3RM. 

Průběh projednávání bodu: 

Bc. Schejbal, vedoucí odboru majetkové správy 
Jedná se o výjimku ze směrnice, došlo k propadu anglických dvorků kolem mateřské školky 

Jizerka. Z důvodu blížícího se začátku školního roku je třeba opravu provést co nejrychleji, abychom 
předešli možným úrazům.  

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

Rada města přijala usnesení č. 687/2016. 

K bodu č. 20 
Schválení výsledku zadávacího řízení na ZŠ Kaplického 

Předkládá: Bc. Jaroslav Schejbal, vedoucí odboru majetkové správy 

Stručný obsah předkládaného materiálu: 

Lhůta pro podání nabídek byla stanovena do 13. 7. 2016. Následně proběhlo posouzení nabídek, 
hodnocení nabídek. Nyní je radě města, v souladu s jejím usnesením č. 201/2016, předkládán výsledek 
zadávacího řízení „Projektová příprava na akci Rekonstrukce a stavební úpravy ZŠ a MŠ v Liberci pro 
navýšení kapacit: ZŠ Kaplického“ ke schválení. 

Průběh projednávání bodu: 

K tomuto bodu nebyla diskuze.  

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

Rada města přijala usnesení č. 688/2016. 

K bodu č. 21 
Schválení výsledku zadávacího řízení na ZŠ 5. května 

Předkládá: Bc. Jaroslav Schejbal, vedoucí odboru majetkové správy 

Stručný obsah předkládaného materiálu: 

Lhůta pro podání nabídek byla stanovena do 13. 7. 2016. Následně proběhlo posouzení nabídek 
a hodnocení nabídek. Nyní je radě města, v souladu s jejím usnesením č. 199/2016, předkládán 
výsledek zadávacího řízení “Projektová příprava na akci Stavební úpravy a změna dispozic objektu 
ZŠ 5. května, Liberec, pro zajištění kvalitního vzdělávání a sociální inkluze" ke schválení. 
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Průběh projednávání bodu: 

Bc. Schejbal, vedoucí odboru majetkové správy 
Opět se přihlásil pouze jeden uchazeč do výběrového řízení, předpokládaná cena byla 1 970 000 

bez DPH, nabídnuta byla cena stejná. 

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

Rada města přijala usnesení č. 689/2016. 

K bodu č. 21a 
Vyloučení uchazeče z účasti v zadávacím řízení 

Předkládá: Bc. Jaroslav Schejbal, vedoucí odboru majetkové správy 

Stručný obsah předkládaného materiálu: 

rámci zadávacího řízení „Rekonstrukce a stavební úpravy ZŠ a MŠ v Liberci pro navýšení kapacit: 
ZŠ Broumovská“, jehož vypsání schválila RM usnesením č. 530, se dne 16. 8. 2016 sešla hodnotící 
komise. Komise provedla posouzení obdržených nabídek. Nabídka uchazeče Ještědská stavební 
společnost, spol. s r. o., IČ: 18382550 nesplňuje požadavky zadavatele, komise navrhuje vyloučit 
uchazeče. 

Průběh projednávání bodu: 

Bc. Schejbal, vedoucí odboru majetkové správy 

Nabídka tohoto uchazeče byla nejvyšší a měl špatně uvedený termín plnění, takže by nesplnil 
podmínky zadávacího řízení, zákon nám v takovém případě ukládá uchazeče vyloučit. 

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

Rada města přijala usnesení č. 690/2016. 

K bodu č. 21b 
Změna usnesení – převod pozemků U Jezu 

Předkládá: Bc. Jaroslav Schejbal, vedoucí odboru majetkové správy 

Stručný obsah předkládaného materiálu: 

Zastupitelstvo města dne 23. 6. 2016 schválilo převod pozemků u Libereckého kraje (LK) – U Jezu 
z důvodu vytvoření parku, a to za cenu 2 581 000 Kč a za podmínky, že se kupující se zavazuje, že 
zajistí celodenní přístupnost pozemků pro veřejnost a realizaci revitalizace parku na základě vzájemně 
odsouhlaseného projektu. LK s cenou ani s touto podmínkou nesouhlasil a nechal si vypracovat vlastní 
znalecký posudek s cenou ve výši 2 162 000 Kč. Na základě jednání mezi vedením města a LK bylo 
dohodnuto, že cena pozemků bude ve výši 2 362 000 Kč a podmínka ohledně revitalizace parku bude 
z usnesení vyjmuta.  



  19 
 

Průběh projednávání bodu: 

Bc. Schejbal, vedoucí odboru majetkové správy 
Rada města i zastupitelstvo schválilo prodej pozemků U Jezu u sídla Libereckého kraje, proběhla 

nějaká jednání s hejtmanem a bylo dohodnuto, že cena bude proti jejich znaleckému posudku 
a našemu na půli cesty, tzn. 2 362 000 Kč, a protože to prošlo zastupitelstvem, navrhujeme změnu 
usnesení. 

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

Rada města přijala usnesení č. 691/2016. 

K bodu č. 22 
Střednědobé cíle kvality vzdělávání v ZŠ 

Předkládá: PhDr. Ivan Langr, náměstek primátora 

Stručný obsah předkládaného materiálu: 

Dokument Střednědobé cíle kvality vzdělávání v ZŠ usiluje o postupné zvyšování kvality 
vzdělávání ve školách zřizovaných statutárním městem Liberce, zlepšení jejich vnitřního klimatu, 
komunikace směrem k veřejnosti i dovnitř školy, rozvoj jazykového vzdělávání i prevence rizikových 
jevů aj. Materiál, který plynule navazuje na tzv. Přehled základních škol v Liberci a kritéria jejich 
srovnání, projednaný radou města 22/3/2016 (usnesení č. 211/2016), je souborem cílů i jejich 
měřitelných výstupů v osmi základních oblastech, na nichž by školy měly pracovat počínaje 1/9/2016 
a které jsou plánovány jako každoročně vyhodnotitelné. Materiál je v souladu se zákonem 561/2004 
Sb., tzv. školský zákon, v platném znění, který v §12, odst. 5 umožňuje zřizovatelům ZŠ provádět 
jejich hodnocení na základě předem zveřejněných kritérií. 

Průběh projednávání bodu: 

PhDr. Langr 
Tento materiál navazuje na předchozí analytické materiály, je to materiál koncepční povahy, jakým 

způsobem zlepšovat vzdělávání na základních školách, je velmi široce projednán jak s řediteli 
v kolegiu, tak potom s jednotlivci. Předpokládám to plnění cílů velmi postupně, není to materiál, který 
by měl být splněn za rok, za dva, za tři, ale ve střednědobém výhledu, shrnuje i nějaké ekonomické 
cíle, které bychom chtěli v rámci potom projednávání rozpočtu uplatnit, a budeme se dále ještě 
s řediteli bavit, jakým způsobem budeme to plnění cílů vyhodnocovat. Tam je samozřejmě prostor pro 
diskuzi. 

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

Rada města přijala usnesení č. 692/2016. 
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K bodu č. 23 
Souhlas se zapojením škol do projektu financovaného z Operačního programu 
potravinové a materiální pomoci (výzva 30_16_003) a s přijetím finančního 
příspěvku 

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

Stručný obsah předkládaného materiálu: 

Liberecký kraj v rámci Operačního programu potravinové a materiální pomoci realizuje projekt 
"Potravinová pomoc dětem v Libereckém kraji 2". O zapojení do projektu na pozici partnera má zájem 
8 škol zřizovaných SML. 

Průběh projednávání bodu: 

K tomuto bodu nebyla diskuze.  

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

Rada města přijala usnesení č. 693/2016. 

K bodu č. 24 
Souhlas s účastí Základní umělecké školy, Liberec, Frýdlantská 1359/19, p. o. 
v projektu "Orchestr mimořádných talentů – Deutschetreicher Philharmonie 
a ZUŠ Liberec" 

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

Stručný obsah předkládaného materiálu: 

V souladu se zřizovací listinou žádá ředitel Základní umělecké školy, Liberec, Frýdlantská 
1359/19, příspěvková organizace zřizovatele o souhlas s účastí v projektu financovaném z operačního 
programu Česko-německý fond budoucnosti. Cílem projektu je podpora talentovaných žáků a rozvoj 
jejich jazykových schopností. Spoluúčast příspěvkové organizace bude financována z vlastních zdrojů 
organizace. 

Průběh projednávání bodu: 

K tomuto bodu nebyla diskuze.  

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

Rada města přijala usnesení č. 694/2016. 

K bodu č. 25 
Rezignace a jmenování člena školské rady ZUŠ Liberec za zřizovatele 

Předkládá: Mgr. Pavel Kalous, vedoucí odboru školství a sociálních věcí 
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Stručný obsah předkládaného materiálu: 

Členka školské rady Základní umělecké školy, Liberec, Frýdlantská 1359/19, příspěvkové 
organizace, jmenovaná za zřizovatele, oznámila dne 9. srpna 2016 rezignaci na své členství. V souladu 
s § 167 zákona č. 561/2004 Sb. předkládáme radě města ke schválení novou členku školské rady, paní 
Mgr. Helenu Rubášovou. 

Průběh projednávání bodu: 

K tomuto bodu nebyla diskuze.  

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

Rada města přijala usnesení č. 695/2016. 

K bodu č. 26 
Schválení nové zřizovací listiny Základní umělecké školy, Liberec, Frýdlantská 
1359/19, příspěvková organizace 

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

Stručný obsah předkládaného materiálu: 

Ke schválení orgánům města se předkládá zřizovací listina Základní umělecké školy, Liberec, 
Frýdlantská 1359/19, p. o. Důvodem je žádost ředitele školy, kdy škola bude od září 2016, kromě své 
běžné činnosti, zajišťovat vzdělávání seniorů. O tuto další činnost je zřizovací listina školy doplněna. 
Zároveň dochází k aktualizaci zřizovací listiny v oblasti sídla organizace, která je v souladu 
s registrem územní identifikace adres a nemovitostí (RÚIAN), a také s aktuálními legislativními 
změnami. 

Průběh projednávání bodu: 

K tomuto bodu nebyla diskuze.  

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

Rada města přijala usnesení č. 696/2016. 

K bodu č. 27 
Schválení nové zřizovací listiny Základní školy, Liberec, Orlí 140/7, p. o. 

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

Stručný obsah předkládaného materiálu: 

Ke schválení orgánům města se předkládá nové znění zřizovací listiny Základní školy, Liberec, 
Orlí 140/7, p. o. Důvodem je účinnost § 16 odst. 9 školského zákona, kterým se mění znění účelu 
a předmětu činnosti organizace. Zároveň dochází k aktualizaci zřizovací listiny v oblasti sídla 
příspěvkové organizace, která je v souladu s registrem územní identifikace adres a nemovitostí 
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(RÚIAN). Předkládaná zřizovací listina je rovněž aktualizována v souvislosti s legislativními 
změnami. Účinnost nové zřizovací listiny je od 1. září 2016. 

Průběh projednávání bodu: 

K tomuto bodu nebyla diskuze.  

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

Rada města přijala usnesení č. 697/2016. 

K bodu č. 28 
Návrh dodatku č. 1 ke zřizovací listině Zoologické zahrady Liberec, p. o. 

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

Stručný obsah předkládaného materiálu: 

Dodatkem č. 1 ke zřizovací listině je řešena změna sídla, resp. změna vchodu do Zoologické 
zahrady Liberec, p. o., v souvislosti s rekonstrukcí areálu. 

Průběh projednávání bodu: 

K tomuto bodu nebyla diskuze.  

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

Rada města přijala usnesení č. 698/2016. 

K bodu č. 29 
Souhlas zřizovatele s nabytím peněžité částky pro Zoologickou zahradu Liberec, 
příspěvkovou organizaci. 

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

Stručný obsah předkládaného materiálu: 

V souladu se zřizovací listinou žádá ředitel Zoologické zahrady Liberec, příspěvkové organizace 
zřizovatele o souhlas s nabytím peněžité částky z pojistného plnění ve výši 50 084 Kč. 

Průběh projednávání bodu: 

K tomuto bodu nebyla diskuze.  

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

Rada města přijala usnesení č. 699/2016. 
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K bodu č. 30 
Pilotní projekt Kariérové poradenství – ZŠ Česká, ZŠ Kaplického 

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

Stručný obsah předkládaného materiálu: 

Cílem projektu SML, vzdělávací a poradenské společnosti AABYSS, s. r. o. a vybraných 
výrobních společností Kariérové poradenství (dále KaPo) je zavést na 2. stupni ZŠ kvalitní 
a systémové kariérní poradenství žáků, které povede k adekvátnímu výběru dalšího vzdělávání 
a pozdější bezproblémový vstup na trh práce. Až dosud totiž podobné poradenství na ZŠ v rámci celé 
ČR funguje jen okrajově, což se projevuje ve špatném výběru střední školy, nezájmu o odborná 
učiliště, neznalosti trhu práce učiteli, rodiči i žáky a ve stereotypizaci některých odvětví a oborů. 
Roční pilotní fáze má na ZŠ Česká a ZŠ Kaplického prověřit životaschopnost projektu, nastavit 
jednotlivé aktivity i jejich podporu v oblasti vyučovacích pomůcek a metod i lidských zdrojů. Projekt 
má dva stupně – základní a nadstavbový, s nimiž je přímo spojeno i jeho financování: základní stupeň 
by navýšením rozpočtů ZŠ Česká a ZŠ Kaplického financovalo SML, nadstavbový pak samy firmy. 

Průběh projednávání bodu: 

K tomuto bodu nebyla diskuze.  

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

Rada města přijala usnesení č. 700/2016. 

K bodu č. 31 
Poskytnutí dotace neziskové organizaci Most k naději, z. s. na sociální službu – 
terénní program sociální prevence a uzavření veřejnoprávní smlouvy 

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

Stručný obsah předkládaného materiálu: 

Most k naději, z. s. poskytuje služby sociální prevence formou terénních programů lidem, kteří 
vedou rizikový způsob života a jsou sociálně vyloučeni nebo jsou ohroženi sociálním vyloučením. 
Most k naději, z. s. žádá na službu terénní program sociální prevence poskytnutí dotace ve výši 
50 000 Kč na úhradu provozních nákladů a osobních nákladů spojených s poskytováním této služby. 

Průběh projednávání bodu: 

K tomuto bodu nebyla diskuze.  

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

Rada města přijala usnesení č. 701/2016. 
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K bodu č. 32 
Uzavření rámcové smlouvy o spolupráci a přijetí do systému prostupného bydlení 

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

Stručný obsah předkládaného materiálu: 

Na základě usnesení rady města č. 668/2015, kterým byl schválen Rámec pro realizaci obecního 
plánu sociálního bydlení, a č. 98/2016, jimž byly nastaveny podmínky tzv. sociálně zodpovědné 
ubytovny (dále jen SZU), je nyní předkládán návrh na schválení uzavření rámcové smlouvy 
o spolupráci s provozovatelem dvou ubytoven na území statutárního města Liberec – Centrum 
a Františkov. Obě ubytovny splňují podmínky projektu SZU a mohou být zařazeny do tzv. 
prostupného bydlení v 1. stupni (krizového bydlení). 

Průběh projednávání bodu: 

K tomuto bodu nebyla diskuze.  

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

Rada města přijala usnesení č. 702/2016. 

K bodu č. 33 
Smlouvy o výpůjčce movitých věcí mezi statutárním městem Liberec, Libereckým 
krajem a nově zřizovanými příspěvkovými organizacemi 

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

Stručný obsah předkládaného materiálu: 

V rámci vzájemného převodu činností příspěvkových organizací Dětské centrum Sluníčko a Dům 
dětí a mládeže Větrník mezi statutárním městem Liberec a Libereckým krajem se strany vzájemně 
domluvily na výpůjčkách movitého majetku pro zajištění plynulého pokračování činnosti 
příspěvkových organizací. Smlouvami o výpůjčce bude zajištěno užívání movitých věcí nezbytných 
k zajištění činnosti a provozu nově zřízenými příspěvkovými organizacemi, a to do doby uzavření 
darovací smlouvy k movitým věcem mezi SML a Libereckým krajem. 

Průběh projednávání bodu: 

K tomuto bodu nebyla diskuze.  

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

Rada města přijala usnesení č. 703/2016. 

K bodu č. 34 
Pravidla pro stanovení platů ředitelů školských příspěvkových organizací 
zřizovaných SML 
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Předkládá: Mgr. Pavel Kalous, vedoucí odboru školství a sociálních věcí 

Stručný obsah předkládaného materiálu: 

Aktualizací Pravidel pro stanovení platů ředitelů školských příspěvkových organizací zřizovaných 
SML dochází především k úpravám u stanovování výše příplatku za vedení. Aktualizace Pravidel byla 
provedena s ohledem na respektování ustanovení § 110 ZP a jsou předkládána ve formě úplného 
znění, s účinností od 1. 9. 2016. 

Průběh projednávání bodu: 

K tomuto bodu nebyla diskuze.  

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

Rada města přijala usnesení č. 704/2016. 

K bodu č. 35 
Stanovení platu ředitelky Mateřské školy "Kamarád", Liberec, Dělnická 831/7, 
p. o. 

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

Stručný obsah předkládaného materiálu: 

Orgánům města předkládáme návrh na stanovení platu ředitelky MŠ "Kamarád", Liberec, 
Dělnická 831/7, p. o. Důvodem je usnesení RM č. 481/2016 ze dne 7. června 2016, kterým došlo 
k novému jmenování na vedoucí pracovní místo ředitelky této mateřské školy, a to s účinností od 
1. 9. 2016. 

Průběh projednávání bodu: 

PhDr. Langr 
Já tady musím udělat jednu úpravu, tento materiál je vázaný na nařízení vlády, které ještě nebylo 

projednáno, je teprve v návrhové podobě, nicméně my musíme mít ten materiál schválený nejpozději 
k 1. září ze zákona. Musíme vlastně předcházet nařízení vlády. V tom nejnovějším návrhu se změnily 
tabulky a já bych chtěl v tom materiálu na poslední straně v té tabulce platové zařazení dát 10/6 místo 
10/5, protože oni tam přidali jeden stupeň navíc. 

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

Rada města přijala usnesení č. 705/2016. 

K bodu č. 36 
Stanovení platu ředitelky Domu dětí a mládeže Větrník, Liberec, p. o. 

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

Stručný obsah předkládaného materiálu: 
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Orgánům města předkládáme návrh na stanovení platu ředitelky Domu dětí a mládeže Větrník, 
Liberec, p. o. Důvodem je usnesení RM č. 542/2016 ze dne 14. června 2016, kterým došlo ke 
jmenování na vedoucí pracovní místo ředitelky tohoto školského zařízení, a to s účinností od 1. září 
2016. 

Průběh projednávání bodu: 

PhDr. Langr 
I tady je to stejný případ, prosím upravit 12/4 na 12/5. 

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

Rada města přijala usnesení č. 706/2016. 

K bodu č. 37 
Platy ředitelů škol zřizovaných SML, s účinností od 1. 9. 2016 

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

Stručný obsah předkládaného materiálu: 

Platy ředitelů škol jsou navrženy v souladu s účinností novely nařízení vlády č. 564/2006 Sb., 
o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, 
a rovněž v souladu s aktuálními Pravidly pro stanovení platů ředitelů školských příspěvkových 
organizací zřizovaných SML. Oba předpisy jsou účinné od 1. 9. 2016. 

Průběh projednávání bodu: 

K tomuto bodu nebyla diskuze.  

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

Rada města přijala usnesení č. 707/2016. 

K bodu č. 38 
Souhlas se zapojením pěti mateřských škol zřizovaných SML do projektu 
Vzdělávejme společně děti předškolního věku v Liberci 

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

Stručný obsah předkládaného materiálu: 

Statutární město Liberec bylo úspěšné ve výzvě č. 02_15_007 s projektem, jehož cílem je podpora 
nástupu dětí ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí do mateřských škol 
a následná podpora dětí i jejich rodičů v rámci adaptačního období v mateřské škole. Zapojení pěti 
mateřských škol je podmíněno souhlasem rady města. 

Průběh projednávání bodu: 
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K tomuto bodu nebyla diskuze.  

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 7, proti – 0, zdržel se – 2, návrh byl přijat. 

Rada města přijala usnesení č. 708/2016. 

K bodu č. 38a 
Zahájení realizace projektu "Vzdělávejme společně děti předškolního věku 
v Liberci" v rámci dotace MŠMT z Operačního programu Výzkum, vývoj 
a vzdělávání z Výzvy č. 02_15_007 pro Inkluzivní vzdělávání v prioritní ose 3. 

Předkládá: Mgr. Pavel Kalous, vedoucí odboru školství a sociálních věcí 
 Ing. Jiří Horák, vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací 

Stručný obsah předkládaného materiálu: 

V souladu s usnesením RM č. 983/2015 byla podána žádost do výzvy č. 02_15_007. Na základě 
hodnocení podané žádosti o finanční dotaci byl žadatel, statutární město Liberec, doporučen 
Výběrovou komisí Řídícího orgánu OP VVV k poskytnutí dotace ve výši 95 % rozpočtu projektu, 
tj. 27 500 175,82 Kč. Spolufinancování žadatele SML ve výši 5 % z poskytnuté dotace činí 
1 447 377,68 Kč. 

Průběh projednávání bodu: 

Mgr. Korytář 
Jenom poznámka, jak by to mělo fungovat. Dohoda je taková, že na odbor strategického rozvoje 

a dotací by mělo jít finanční řízení projektu a administrace, na odboru školství budou ti terénní 
pracovníci plus koordinátoři těch odborných aktivit tak, abychom my sledovali finance a to, že ta 
dotace bude v pořádku, a odborná náplň bude na vedlejším odboru, a peníze na to jsou v tom projektu. 

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 7, proti – 0, zdržel se – 2, návrh byl přijat. 

Rada města přijala usnesení č. 709/2016. 

K bodu č. 39 
Žádost o smírné řešení soudního sporu 

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

Stručný obsah předkládaného materiálu: 

Statutární město Liberec obdrželo návrh JUDr. Františka Vacka, zastupujícího žalobkyni, na 
smírné řešení sporu vedeného u Okresního soudu v Liberci. Statutární město Liberec je žalováno 
o zaplacení částky 1 183 922 Kč s příslušenstvím z titulu náhrady škody vzniklé při privatizaci domu 
v r. 1992. Žalobkyně vyzývají město Liberec k uzavření smíru spočívajícího v zaplacení částky 
580 tis. Kč statutárním městem Liberec a nákladů řízení. 

Průběh projednávání bodu: 
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K tomuto bodu nebyla diskuze.  

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

Rada města přijala usnesení č. 710/2016. 

K bodu č. 40 
Stanovení výjimky z obecně závazné vyhlášky SML č. 3/2009 O veřejném 
pořádku – společnost KOJOT, s. r. o., se sídlem Šlikova 150/17, 460 07 Liberec 7 
– Restaurace COYOTE 

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

Stručný obsah předkládaného materiálu: 

Žádost společnosti KOJOT, s. r. o., IČ 28730950 se sídlem Šlikova 150/17, Liberec 7, o výjimku 
ze stanovené doby nočního klidu z důvodu pořádání 3. Ročníku hudebního festivalu, který se bude 
konat dne 2. září 2016 na p. p. č. 3934/4, ul. Nákladní, Liberec III – Jeřáb, parkoviště restaurace 
Coyote Diners & Bar. 

Průběh projednávání bodu: 

K tomuto bodu nebyla diskuze.  

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

Rada města přijala usnesení č. 711/2016. 

K bodu č. 41 
Stanovení výjimky z obecně závazné vyhlášky SML č. 3/2009 O veřejném 
pořádku - Barbora Votočková, Semily, s kontaktní adresou Na Kopečku 99/5, 460 
01 Liberec 

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

Stručný obsah předkládaného materiálu: 

Žádost Barbory Votočkové, Semily, s kontaktní adresou Na Kopečku 99/5, 460 01 Liberec, 
o výjimku ze stanovené doby nočního klidu z důvodu konání menšího open air festivalu Stamina fest 
2016, který se bude konat dne 17. září 2016 na soukromém pozemku u klubu STAMINA, 
Na Rybníčku, tř. 1. máje 147/20, 460 10 Liberec. 

Průběh projednávání bodu: 

K tomuto bodu nebyla diskuze.  

Hlasování o návrhu usnesení ve variantě A – pro – 8, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl 
přijat. 
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Rada města přijala usnesení č. 712/2016. 

K bodu č. 42 
Návrh postupu řešení nesrovnalosti 5 projektů při korekcích navrženými 
kontrolními orgány 

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

Stručný obsah předkládaného materiálu: 

Příjemce dotace SML, dostal od kontrolních orgánů postupně vyjádření kontrolních orgánů ke 
kontrole 5 projektů uvedených v důvodové zprávě. Na základě druhu a výše pochybení je navrhován 
u jednotlivých projektů další postup pro jednání s věcně příslušnými orgány 

Průběh projednávání bodu: 

Ing. Horák, vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací 
První projekt – zvýšení efektivity fungování statutárního města Liberec a dopravního podniku, tam 

byly realizovány v letech 2013 – 2014 dvě výběrová řízení a při kontrole bylo zjištěno, že jsme 
nezveřejnili na www.esfcr.cz dotazy uchazečů a v dokumentaci máme uveden odkaz na tyto stránky. 
Dostali jsme 2 platební výměry, první na 3 % z dotace, tak jsme se odvolali a žádáme o přehodnocení 
a odpuštění. A potom druhý na 48 tisíc, kde doporučujeme to uznat a bylo to již strženo. 

Další projekt – zavádění procesního a projektového řízení, tam se jedná o 14 628 Kč, kde je situace 
obdobná a bylo to již kráceno, jde o chybu o jednoznačně nezpůsobilé výdaje, které jsou dány 
metodickými příručkami, tady také doporučuji se tím dále nezabývat. 

To samé je ve třetím případě, tady jsou také dva platební výměry, jeden je za neuznatelné výdaje ve 
výši 5 124 Kč a druhý 1 354 Kč a jsou to vlastně úroky z prodlení z té první částky. To už jsme tedy 
zaplatili na základě porady vedení. 

Čtvrtý projekt jsou vybrané elektronické služby, tam byla zpochybněna transparentnost veřejné 
zakázky s tím, že při vyhodnocování veřejné zakázky jsme si ověřovali, zda daný uchazeč danou 
službu už někde poskytl, byl to náš požadavek v zadávacích podmínkách, a po ověření čestného 
prohlášení jsme zjistili, že tu službu nerealizoval. V tomto případě navrhuji předat tento případ externí 
právní kanceláři a poslat to k soudu. Jedná se o částku cca 450 tisíc. 

A poslední projekt je bazén, kde externí právní kancelář podala návrh na Ministerstvo financí na 
vyvolání sporu.  

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

Rada města přijala usnesení č. 713/2016. 

K bodu č. 43 
Schválení přijetí dotace od Libereckého kraje na projekt Týden mobility 2016 
v Liberci 
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Předkládá: Ing. Jiří Horák, vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací 

Stručný obsah předkládaného materiálu: 

Na základě usnesení Zastupitelstva Libereckého kraje č. 218/16/ZK ze dne 26. 4. 2016 byla 
žadateli statutárnímu městu Liberec přidělena dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, oblast 
podpory 2. Regionální rozvoj, Programu č. 2.6 – Podpora místní Agendy 21 na projekt Týden mobility 
2016 v Liberci, ve výši 49 000 Kč. Poskytnutá dotace bude činit 70 % z celkových způsobilých výdajů 
projektu, nejvýše však 49 000 Kč. 

Průběh projednávání bodu: 

K tomuto bodu nebyla diskuze.  

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

Rada města přijala usnesení č. 714/2016. 

K bodu č. 44 
Schválení Projektového záměru „Rekonstrukce Liebiegovy hrobky“ 

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

Stručný obsah předkládaného materiálu:  

Předmětem projektového záměru „Rekonstrukce Liebiegovy hrobky“ je provedení postupné 
kompletní rekonstrukce rodinné hrobky Franze Liebiega (tzv. Liebiegovy hrobky), která se nachází 
v zastavěném území nedaleko centra města v prostoru bývalého lapidária v parku „Zahrada 
vzpomínek“. Podání projektové žádosti v rámci programu MK "Podpora obnovy kulturních památek 
prostřednictvím obcí s rozšířenou působností". Celkové výdaje projektu (I. etapa) činí 1 110 tis. Kč, 
výše podpory bude stanovena na základě finanční kvóty na příslušný rok. 

Průběh projednávání bodu: 

K tomuto bodu nebyla diskuze.  

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

Rada města přijala usnesení č. 715/2016. 

K bodu č. 44a / staženo 
Poskytnutí dotace Ing. Martinu Hlavsovi (předsedovi Osadního výboru Machnín, 
Karlov a Bedřichovka) 

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

Stručný obsah předkládaného materiálu: 

Ing. Martin Hlavsa (předseda Osadního výboru Machnín, Karlov a Bedřichovka) požádal SML 
písemně dne 16. 8. 2016 o dotaci z rozpočtu SML na provoz osadního výboru, pronájem prostor, 
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případně na kofinancování akcí organizovaných osadním výborem na lokální úrovni, ve výši 
20 000 Kč. 

Tento bod byl stažen z programu schůze rady města. 

K bodu č. 44b 
Vypsání výběrového řízení na projektovou přípravu pro projekt "4 města 
zachraňují přes hranice" 

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

Stručný obsah předkládaného materiálu: 

Vypsání výběrového řízení na dodavatele projektových dokumentací (DSP, DPS), inženýrské 
činnosti a autorského dozoru pro projekt „4 města zachraňují přes hranice“ (přestavba hasičské 
zbrojnice Krásná Studánka) z Programu spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014 - 
2020. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 450 000 Kč bez DPH. 

Průběh projednávání bodu: 

K tomuto bodu nebyla diskuze.  

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

Rada města přijala usnesení č. 716/2016. 

K bodu č. 44c / staženo 
Schválení udělení výjimky ze „směrnice Rady města Liberec č. 3RM k Zadávání 
veřejných zakázek statutárním městem Liberec“ 

Předkládá: Mgr. Jan Korytář, náměstek primátora 

Stručný obsah předkládaného materiálu: 

Schválení udělení výjimky ze "směrnice Rady města Liberec č. 3RM k Zadávání veřejných 
zakázek statutárním městem Liberec" s ohledem na přípravu projektu "Rekultivace staré skládky 
v prostoru odvalu kamenolomu Ruprechtice" a získání potřebných podkladů pro podání projektové 
žádosti v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020. Jedná se o podklady 
k vypracování projektové dokumentace, tj. projekt sanace a rekultivace, měřičské práce k projektu, 
studii dopravního připojení a analýzu rizik včetně zpracované oponentury v celkové hodnotě 
869 270 Kč bez DPH. Podklady budou odkoupeny od zadavatele – firma Ligranit, a. s., která je 
současným provozovatelem lomu a vlastníkem pozemku, který leží v zájmovém území. 

Tento bod byl z programu schůze rady města stažen. 
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K bodu č. 45 
Podnět k ZADÁNÍ územního plánu sousední obce STRÁŽ NAD NISOU 

Předkládá: Ing. Petr Kolomazník, vedoucí odboru hlavního architekta 

Stručný obsah předkládaného materiálu: 

Statutární město Liberec sousední obec může dle §47 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb. podat podnět 
k zadání územního plánu sousední obce, ve kterém specifikuje své požadavky na řešení nového 
územního plánu, vyplývající z bezprostředních vazeb obou obcí. 

Průběh projednávání bodu: 

Ing. Kolomazník, vedoucí odboru hlavního architekta 
My jako sousední obec můžeme dávat nějaké podněty, požadavky na to, co má obsahovat zadání 

a co má řešit územní plán sousední obce. Vzhledem k tomu, že Stráž nad Nisou je sevřena v území 
města Liberce, tak ty naše požadavky jsou směřované tak, aby infrastruktura města Liberce nebyla 
nadměrně využívána občany Stráže, a aby si to při pořizování územního plánu řešili sami, a postupně 
i budovali. Druhá věc je požadavek na to, aby si infrastrukturu řešili tak, aby to území bylo dobře 
řešeno a napojeno.  

PhDr. Langr 
Za mě je to dobrý materiál, občanská vybavenost základní a mateřské školy, jsme zrovna v lokalitě, 

kde my máme velký problém hlavně s dětmi, které dojíždějí z těch nejbližších obcí, a jsem moc rád, že 
to tam je zmíněno a že se to třeba nějakým způsobem podaří na úrovni obce Stráž nad Nisou řešit, 
nikoliv na úrovni města Liberce. 

Ing. Čulík 
Já bych měl poznámku týkající se dopravní obslužnosti, Stráž dlouhodobě neřeší svůj katastr 

v lokalitě Kateřinská – Hejnická, byla tam odstraněna zastávka MHD, protože se jednalo o soukromí 
pozemek a dlouhodobě se to neřešilo. 

T. Batthyány 
Já jsem si toho všiml, řeší se to nějak v dopravních podnicích? 

Ing. Čulík 
Historicky se řešilo, že došlo k prodeji toho pozemku původním majitelem, se kterým to bylo 

smluvně ošetřeno, ale nemám informace o aktuálním stavu. Ale pokusím se to zjistit. 

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

Rada města přijala usnesení č. 717/2016. 

K bodu č. 46 
Zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku "Územní studie krajiny pro 
správní obvod obce s rozšířenou působností Liberec" 

Předkládá: Ing. Petr Kolomazník, vedoucí odboru hlavního architekta 

Stručný obsah předkládaného materiálu: 

Rada města schválila usnesením č. 354/2016 ze dne 3. 5. 2016 projektový záměr na zpracování této 
studie. Na projekt lze žádat o podporu z IROP – výzva č. 9 "Územní studie". Jednou z podmínek 
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podání žádosti o podporu z IROP je, že žadatel musí mít při podání žádosti podepsanou smlouvu 
s dodavatelem nebo s dodavateli. Výběr dodavatele bude předmětem zadávacího řízení. 

Průběh projednávání bodu: 

K tomuto bodu nebyla diskuze.  

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

Rada města přijala usnesení č. 718/2016. 

K bodu č. 47 
Obnova městského mobiliáře – dřevěných lavic v parku Jablonecká – výjimka ze 
směrnice RM 

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

Stručný obsah předkládaného materiálu: 

Předmětem tohoto materiálu je výběr dodavatele na realizaci akce „Obnova městského mobiliáře - 
dřevěných lavic v parku Jablonecká“. Odbor ekologie a veřejného prostoru obdržel na základě 
poptávkového řízení dvě nabídky, přičemž cena nejvýhodnější činí 219 615 Kč včetně DPH. 

Průběh projednávání bodu: 

Ing. Hrbková 
Jde o park v Jablonecké ulici, jsou tam shnilé lavice a rádi bychom tam dali nové. 

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

Rada města přijala usnesení č. 719/2016. 

K bodu č. 48 
Schválení přijetí finančního daru od společnosti DIMATEX CS, s. r. o. 

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

Stručný obsah předkládaného materiálu: 

Materiál pojednává o přijetí finančního daru od společnosti DIMATEX CS, s. r. o., která na území 
statutárního města Liberce provozuje nádobový sběr použitého a nepotřebného textilu v rámci systému 
nakládání s komunálním odpadem na území města. 

Průběh projednávání bodu: 

Ing. Hrbková 
Dlouhodobě se řešilo narovnání záboru veřejného prostranství nebo zeleně od společnosti Dimatex 

a tímto nám společnost Dimatex uhrazuje dlužné nájemné za tu dobu, a je to formou daru. Jsme s nimi 
domluveni, že prostředky použijeme na workoutovou věž u přehrady. 
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Hlasování o návrhu usnesení – pro – 8, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat. 

Rada města přijala usnesení č. 720/2016. 

K bodu č. 49 
Oprava vstupů do parku v Ruprechtické ulici – výjimka ze směrnice RM 

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

Stručný obsah předkládaného materiálu: 

Předmětem tohoto materiálu je oprava vstupů do parku v Ruprechtické ulici, které jsou 
v havarijním stavu, což může způsobit vznik úrazů návštěvníkům tohoto parku. Odbor ekologie 
a veřejného prostoru obdržel na základě poptávkového řízení dvě cenové nabídky, přičemž cena 
nejvýhodnější je 384 679 Kč vč. DPH. 

Průběh projednávání bodu: 

K tomuto bodu nebyla diskuze.  

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

Rada města přijala usnesení č. 721/2016. 

K bodu č. 50 
Zhotovení pasportu Jizerského potoka – výjimka ze směrnice RM 

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

Stručný obsah předkládaného materiálu: 

Předmětem tohoto materiálu je výběr dodavatele pro zhotovení pasportu Jizerského potoka. Odbor 
ekologie a veřejného prostoru obdržel na základě poptávkového řízení dvě nabídky, přičemž cena 
nejvýhodnější činí 190 000 Kč bez DPH. 

Průběh projednávání bodu: 

T. Batthyány 
Přišly dvě nabídky, první pana Zahradníka s cenou za 190 000 Kč a ta druhá s cenou za 

1 500 000 Kč, tak se ptám, kde je ten rozdíl těch 1 300 000 Kč? Nenabízí nám něco jiného? 

Ing. Sládková, vedoucí odboru ekologie a veřejného prostoru 
Pan Zahradník si ten potok procházel, takže viděl, v jakém stavu to je, proto tam napsal, že jediné, 

co není schopen zaručit, jsou vlastně ta nepřístupná místa, pokud mu budou zpřístupněna. Jinak podal 
takovou nabídku, jakou jsme požadovali. 

T. Batthyány 
Jde mi o to, že je tam diametrální rozdíl v těch dvou nabídkách. 
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Ing. Sládková 
Takto jsme to vyhodnotili, přihlásila se velká firma. 

T. Batthyány 
Měli jste představu o ceně? 

Ing. Sládková 
Toto se v Liberci nikdy nedělalo, takže jsme neměli představu o ceně, nás tato cena také 

překvapila, ale pan Zahradník nám byl doporučen i společností Povodí Labe. 

T. Batthyány 
Já ho znám, to je v pořádku. Takže kdo je pro? 

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 8, proti – 0, zdržel se – 1, návrh byl přijat. 

Rada města přijala usnesení č. 722/2016. 

K bodu č. 51 
Oprava VO v souvislosti s rekonstrukcí NN spol. ČEZ Distribuce, a. s. – 
ul. Selská  

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

Stručný obsah předkládaného materiálu: 

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

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. 723/2016. 

K bodu č. 52 
Neschválení vyhrazeného stání pro invalidu 

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

Stručný obsah předkládaného materiálu: 

Předmětem tohoto materiálu je žádost o schválení vyhrazeného parkovacího místa pro držitele 
průkazu ZTP p. M. H. Žádost není v souladu s podmínkami pro zřízení vyhrazeného parkovacího stání 
na komunikacích ve vlastnictví města Liberec osobám ZTP. 
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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. 724/2016. 

K bodu č. 53 
Změna jízdních řádů MHD s účinností od 1. 9. 2016 

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

Stručný obsah předkládaného materiálu: 

Tento materiál informuje Radu města Liberce o návrhu změn jízdních řádů na linkách MHD. 
Změny se týkají zavedení předprázdninových jízdních řádů, které jsou shodné s jízdními řády 
provozovanými do 30. 6. 2016. Současně dochází k drobné úpravě spojů č. 19, 18, 27 a 11. Touto 
úpravou nedojde ke změně plánovaných vozokilometrů na rok 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. 725/2016. 

K bodu č. 54 
Vyúčtování opravy a údržby autobusových zastávek a čekáren MHD 

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

Stručný obsah předkládaného materiálu: 

Tento materiál informuje radu města o vyúčtování nákladů na údržbu přístřešků autobusových 
zastávek a čekáren v majetku statutárního města Liberce za období leden až červen 2016. Vyúčtování 
probíhá podle uzavřené smlouvy o spolupráci mezi statutárním městem Liberec a Dopravním 
podnikem měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a. s. (Smlouva o spolupráci, čj.: 11551010). 

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. 726/2016. 
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K bodu č. 55 
Dodatek č. 2 ke smlouvě na parkovací místa v parkovacím domě KVKL 

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

Stručný obsah předkládaného materiálu: 

Z důvodu změny statutu na plátce DPH Krajská vědecká knihovna v Liberci žádá o akceptaci 
změny čl. III odst. 1 a odst. 2 smlouvy o nájmu parkovacího místa, která byla uzavřena mezi 
statutárním městem Liberec a Krajskou vědeckou knihovnou v Liberci z důvodu zajištění parkování 
12 služebních vozidel. Konkrétně došlo ke změně povinnosti platby DPH, tedy změny statutu 
z neplátce DPH na plátce DPH. 

Průběh projednávání bodu: 

K tomuto bodu nebyla diskuze.  

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

Rada města přijala usnesení č. 727/2016. 

K bodu č. 56 
Bezplatné vydání 14 ks parkovacích karet pro Centrum zdravotní a sociální péče 
Liberec 

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

Stručný obsah předkládaného materiálu: 

Organizace Centrum zdravotní a sociální péče Liberec, p. o. žádá o bezplatné vydání 14 kusů 
servisních parkovacích karet pro vozidla, která jsou využívána v rámci náplně práce dané organizace. 
Dle dokumentu „Všeobecné podmínky pro vydávání parkovacích karet ve statutárním městě Liberec“, 
kde jsou uvedeny podmínky pro vydání servisních karet, mohou žádat o vydání těchto karet 
organizace a společnosti zajišťující na území města sociální služby registrované dle zákona 
č. 108/2006 Sb. a to pečovatelskou službu (§40) a osobní asistenci (§39). Dle tohoto dokumentu jsou 
automaticky tato vozidla osvobozena od ročního poplatku za stání v zóně regulovaného stání, 
konkrétně v zóně rezidentsko-abonentní, k čemuž je potřeba schválení rady města pro jejich vydání. 

Průběh projednávání bodu: 

K tomuto bodu nebyla diskuze.  

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

Rada města přijala usnesení č. 728/2016. 

K bodu č. 57 
Hromadný podnět na úpravu dopravního značení ul. Dr. M. Horákové 
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Předkládá: Bc. David Novotný, vedoucí odboru správy veřejného majetku 

Stručný obsah předkládaného materiálu: 

Předmětem tohoto materiálu je žádost hromadný podnět několika společností na úpravu dopravního 
značení na ul. Dr. M. Horákové v blízkosti křižovatky Na Žižkově. Jednalo by se o zrušení dopravního 
značení – zákazu stání tak, aby zde mohla parkovat vozidla a zlepšilo to dostupnost firem např. pro 
zákazníky. 

Průběh projednávání bodu: 

Bc. Novotný, vedoucí odboru správy veřejného majetku 
Jedná se o hromadnou stížnost, kdy žadatelé požadují zřízení parkování při komunikaci Milady 

Horákové proti areálu bývalé Desty. Navrhujeme variantu A – zkusit podat žádost na opravu 
dopravního značení zákazu stání a po schválení zajistit realizaci. 

Mgr. Korytář 
Děkuji. Můžeme tedy hlasovat o návrhu usnesení v bodě č. 57 ve variantě A. Kdo je prosím pro? 

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

Rada města přijala usnesení č. 729/2016. 

K bodu č. 58 
Žádost o rozšíření parkovací plochy v Jiráskově ul. 

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

Stručný obsah předkládaného materiálu: 

Předmětem tohoto materiálu je žádost obyvatel objektu 304/12 v Jiráskově ul., podána 
prostřednictvím Podzimní LB, s. r. o., o rozšíření parkovací plochy a opravu pěší cesty. Tato lokalita 
se potýká s výrazným nedostatkem parkovacích míst obdobně jako většina lokalit v sídlištích, centru 
města a jeho okolí. 

Průběh projednávání bodu: 

Mgr. Korytář 
Varianta A souhlasí, varianta B je zachování stávajícího stavu, to znamená, že tady bychom ta 

parkovací místa rozšiřovali. Můžeme tedy hlasovat o návrhu usnesení ve variantě A, kdo je prosím 
pro? 

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

Rada města přijala usnesení č. 730/2016. 
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K bodu č. 59 
Návrh na jmenování dvou zástupců statutárního města Liberec do dozorčí 
komise spolku Fotbalový klub KRÁSNÁ STUDÁNKA 

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

Stručný obsah předkládaného materiálu: 

V souladu s platnými stanovami spolku Fotbalový klub KRÁSNÁ STUDÁNKA je nezbytné po 
26. 9. 2016 jmenovat dva nové členy dozorčí komise za statutární město Liberec do spolku Fotbalový 
klub KRÁSNÁ STUDÁNKA. Mgr. Martině Rosenbergové zaniklo členství 15. 9. 2015 na základě její 
rezignace z důvodu časového vytížení a Kamilu Janu Svobodovi zanikne členství v dozorčí komisi 
spolku uplynutím tříletého funkčního období. Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu předkládá 
orgánům města na vědomí uvedené skutečnosti a doporučuje zastupitelstvu města jmenovat ke dni 
29. 9. 2016 Jakuba Zobína a Mgr. et Ing. Jana Kubeše, nové členy dozorčí komise Fotbalového klubu 
KRÁSNÁ STUDÁNKA za statutární město Liberec. 

Průběh projednávání bodu: 

T. Batthyány 
Z historických konsekvencí tam musíme dosadit dva své členy za paní Rosenbergovou, 

exprimátorku a pana Svobodu, exnáměstka. Takže jsme se rozhodli to nabídnout našim kolegům a to 
panu Zobínovi a panu Kubešovi, kteří to přijali. 

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

Rada města přijala usnesení č. 731/2016. 

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

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

Stručný obsah předkládaného materiálu: 

Stillking Features, s. r. o. žádá o udělení výjimky z obecně závazné vyhlášky statutárního města 
Liberec č. 3/2009 O veřejném pořádku, ve znění vyhl. č. 4/2013, a to o zkrácení doby nočního klidu ve 
dnech 4. 9. až 7. 9. 2016 od 00:00 hod z důvodu přípravy a natáčení pilotního dílu historického seriálu 
Genius na náměstí Dr. Edvarda Beneše. 

Průběh projednávání bodu: 

T. Batthyány 
Společnost Stillking Features zde bude natáčet další film. Filmová kancelář šlape a já mám z toho 

velkou radost. 

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

Rada města přijala usnesení č. 732/2016. 
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K bodu č. 61 
Přijetí dotace z fondu malých projektů v Euroregionu Nisa v programu 
Spolupráce na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou 
a Svobodným státem Sasko na projekt "Festival umění" 

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

Stručný obsah předkládaného materiálu: 

Statutární město Liberec požádalo o finanční podporu na projekt „Festival umění“ z fondu malých 
projektů v Euroregionu Nisa v programu Spolupráce na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou 
republikou a Svobodným státem Sasko. Tento projekt byl schválen Řídícím výborem Fondu malých 
projektů dne 22. 6. 2016. 

Průběh projednávání bodu: 

K tomuto bodu nebyla diskuze.  

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

Rada města přijala usnesení č. 733/2016. 

K bodu č. 62 
Zpráva o činnosti areálu Městského stadionu Liberec za 1. pololetí 2016 

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

Stručný obsah předkládaného materiálu: 

Na základě schválené koncesní smlouvy v rámci projektu Provozování Městského stadionu Liberec 
ze dne 26. listopadu 2009 předkládá odbor cestovního ruchu, kultury a sportu zprávu o činnosti areálu 
za 1. pololetí 2016. 

Průběh projednávání bodu: 

K tomuto bodu nebyla diskuze.  

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

Rada města přijala usnesení č. 734/2016. 

K bodu č. 63 
Uzavření licenční smlouvy na tvorbu textů a fotografií pro brožurku projektu 
"Liberec/Žitava – zapomenuté památky" 

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

Stručný obsah předkládaného materiálu: 
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Dne 22. 3. 2016 byl Řídícím výborem Fondu malých projektů doporučen projekt "Liberec/Žitava - 
zapomenuté památky". Jednou z aktivit projektu je také vydání brožurky o významných sochařských 
dílech v Liberci a v Žitavě. Autorem textů o Liberci je pracovník NPÚ, Mgr. Petr Freiwillig, který se 
dlouhodobě problematikou sochařských děl v Liberci zabývá a autorem textů o Žitavě je PhDr. Jan 
Mohr, pracovník NPÚ, který dlouhodobě v Žitavě prováděl české návštěvníky. 

Průběh projednávání bodu: 

K tomuto bodu nebyla diskuze.  

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

Rada města přijala usnesení č. 735/2016. 

K bodu č. 64 
Návrh řešení finanční situace společnosti Sportovní areál Ještěd, a. s. 

Předkládá: Bc. Zuzana Kocumová, předsedkyně představenstva 

Stručný obsah předkládaného materiálu: 

Poskytnutí příplatku mimo základní kapitál společnosti Sportovní areál Ještěd, a. s. (SAJ) ve výši 
4 mil. Kč pro pokrytí aktuálních potřeb údržby a oprav. 

Průběh projednávání bodu: 

Bc. Kocumová 
Jedná se o finanční prostředky, které jsme rozpočtovým opatřením již převedli a nyní musíme 

schválit smlouvu mezi SML a SAJ, aby mohl tyto prostředky přijmout. Nejedná se o další 4 miliony, 
jsou to ty 4 miliony, které jsme už v červnu rozpočtovým opatřením převedli. 

Jan Svatoš, ředitel Sportovního areálu Ještěd, a. s. 

Dobrý den, projednávali jsme to na radě města v březnu nebo v dubnu a v podstatě se jedná 
o prostředky potřebné na dorovnání výpadku tržeb způsobeného špatnou zimní sezónou. Jsou to 
komplexní prostředky a my jsme předkládali i plán cash flow, a nejedná se pouze o prostředky 
zabezpečení údržby, ale jsou to prostředky na kompletní zabezpečení provozu společnosti jako takové, 
ať jsou to mzdy, odvody, energie atd. Nicméně samozřejmě vzhledem k tomu, že probíhá letní údržba 
a příprava na zimu, největší objem těch prostředků na přípravu zimní sezony směřuje.  

T. Batthyány 
Bereme v potaz při tom plánování těch oprav a údržeb i tu možnost, že dopadne ta smlouva 

o pronájmu areálu? Protože pak nerozumím tomu, proč chcete dávat 700 tisíc do odbavovacího 
systému. 

J. Svatoš 
To určitě v potaz bereme, nicméně je potřeba si uvědomit, že my v těch přípravách na zimní sezonu 

nemůžeme čekat, jestli v říjnu nějaká smlouva bude nebo nebude, protože pak už zbývá do zahájení 
sezony pouhých 30 dní. A co se týká odbavovacího systému, tak část peněz už jsme byli nuceni 
investovat před zahájením letošní letní sezony, souvisí to s upgradem systému SKIDATA. A když 
jsem jednal se zástupci TMR, tak oni i kdyby už letos do areálu přišli, tento systém z časových důvodů 
měnit zatím nebudou. 

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

Rada města přijala usnesení č. 736/2016. 
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K bodu č. 65 
Poskytnutí peněžitých darů Tělovýchovné jednotě BÍLÍ TYGŘI LIBEREC, z. s. 
ve výši 200 000 Kč, TJ VK DUKLA LIBEREC, z. s. ve výši 200 000 Kč 
a FC SLOVAN LIBEREC – mládež, spolek ve výši 100 000 Kč 

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

Stručný obsah předkládaného materiálu: 

Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu předkládá návrh na poskytnutí peněžitých darů 
Tělovýchovné jednotě BÍLÍ TYGŘI LIBEREC, z. s. ve výši 200 000 Kč, TJ VK DUKLA LIBEREC, 
z. s. ve výši 200 000 Kč a FC SLOVAN LIBEREC – mládež, spolek ve výši 100 000 Kč, všem 
subjektům za příkladnou reprezentaci našeho města Liberec. 

Průběh projednávání bodu: 

T. Batthyány 
Toto je poskytnutí peněžitých darů mládežnickým oddílům Tygrů, Slovanu a Dukly na jejich 

reprezentaci města za dosažené výsledky. Princip rozdělování byl jednoduchý, Slovan má „jenom“ 
100 000 Kč, protože skončil až třetí, kdežto volejbalisté a hokejisté jsou mistři republiky. Nechtěl 
jsem, aby to šlo do akciových společností, je to motivace pro mládežnické kluby, aby sportovaly a aby 
dělaly dobré jméno městu. 

Bc. Kocumová 
Asi nepřekvapí, že k tomuto budu mít připomínky. Není to v systému přidělování sportovních 

dotací, které jsme si určili, je to za tituly, ale není to podle pravidel, ani to neprojednávala sportovní 
komise, takže já pro tohle ruku nezvednu. Doporučovala bych, aby se to odložilo a projednala to 
sportovní komise. Pokud se dohodneme na tom, že budeme odměňovat mistry České republiky, jsou 
i v individuálních sportech. 

T. Batthyány 
Kolegyně, proč vám dávají peníze za vítězství a proč je přijímáte? 

Bc. Kocumová 
A to je přesně o tom, já když vítězím, tak si ty peníze také většinou vydělám a taky jsem schopná 

na sebe sehnat sponzory. Profesionální sport má možnost, jak si získat finanční prostředky, nehledě na 
to, že dostává peníze i ze státních rozpočtů, od Českých klubů olympioniků. Reprezentace jsou 
financované i z jiných zdrojů než ty kluby, které financujeme z dotačních peněz města Liberce, 
protože na ostatní peníze si sáhnou velmi špatně. Proto bych neporovnávala 10 milionů pro desítky 
klubů, které zajišťují výchovu tisíců dětí a půl milionu pro tři velké kluby, které mají nejlepší možnost 
sehnat si jak sponzorské peníze, tak i z těch výher. Vím o tom velmi dobře, protože já bych si nikdy 
nedovolila, přestože na to výsledky možná mám, žádat o nějaké peníze z dotačních titulů, protože vím, 
že si na svoje výsledky vydělám právě výhrami na těch závodech, ale pokud bych chtěla na něco žádat 
peníze, tak jsou pro širokou základnu malých dětí, z kterých potom ti vrcholoví sportovci můžou 
vyrůstat. Upřímně řečeno, já toto těžko můžu vyměňovat za nějaké jiné peníze, prostě tady s tímto 
nesouhlasím, jak na kraji, tak i tady. 

T. Batthyány 
Znovu říkám – Dukla Liberec, Bílí Tygři Liberec, Slovan Liberec, jsou dobrá značka města a tyto 

peníze nejdou do těch profesionálních klubů, tyto peníze jdou do těch širokých mládežnických 
základen, kde jsou každoročně ve stotisícových ztrátách. Do určité míry jsou to schopni zaplatit 
rodiče, ale každý takovýto příspěvek do mládežnického sportu je pro ně opravdu velkou motivací. 
Mnoho talentovaných dětí tam končí, protože vzrůstají náklady na to sportování. Sponzoři přidávají do 
těchto mládežnických oddílů, ale primárně sponzorují profesionální sportovce. Takže nespojujte tyto 
dvě věci. 
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prof. Šedlbauer 
Nemám vůbec nic proti podpoře zapsaných spolků, ať se jmenují Bílí Tygři, Slovan nebo Dukla 

Liberec nebo jakkoliv jinak, ale oni jsou podporovaní, jsou podporovaní z dotačního fondu úplně 
stejně jako všechny jiné spolky, které se zabývají prací s dětmi, mládeží, to považuji za správné. Toto 
je nesystémová podpora, já pro ni ruku nezvednu. 

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 6, proti – 0, zdržel se – 3, návrh byl přijat. 

Rada města přijala usnesení č. 737/2016. 

K bodu č. 65a 
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 5 320 Kč / 
měsíc vychází z přiloženého znaleckého posudku a odráží možnosti dané tělovýchovné jednoty. 

Průběh projednávání bodu: 

Mgr. Korytář 
Poprosil bych, abychom to schválili, je to víceméně stejný materiál, který jsme tu měli minule. 

Proběhlo jednání na valné hromadě TJ Sokol Doubí, byli jsme tam asi 2 hodiny, bylo to docela 
vášnivé, ale nakonec museli uznat, že ta smlouva, jak je teď připravena, tak je nejlépe, jak to šlo, takže 
s tím nakonec souhlasili. 

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

Rada města přijala usnesení č. 738/2016. 

K bodu č. 66 
Webová aplikace pro podporu zápisu dětí do mateřských škol včetně schválení 
výjimky ze směrnice rady města č. 03 RM – část B, článek 4. (Zadávání veřejných 
zakázek malého rozsahu III. kategorie ze dne 22. 4. 2015) na poskytnutí 
předmětné aplikace (SW) 

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

Stručný obsah předkládaného materiálu: 

Obsahem předkládaného materiálu je schválení a realizace projektu poskytnutí webové aplikace 
pro podporu zápisů dětí do mateřských škol. Webová aplikace bude městu Liberec poskytnuta formou 
služby společností Liberecká IS, a. s. Tento materiál je současně žádostí o schválení výjimky ze 
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směrnice rady města č. 03 RM – část B, článek 4. (zadávání veřejných zakázek III. kategorie ze dne 
22. 4. 2015) na poskytnutí předmětné aplikace (SW). 

Průběh projednávání bodu: 

K tomuto bodu nebyla diskuze.  

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 8, proti – 0, zdržel se – 1, návrh byl přijat. 

Rada města přijala usnesení č. 739/2016. 

K bodu č. 66a / staženo 
Softwarová aplikace pro podporu procesů poskytování finančních prostředků 
z fondů statutárního města Liberec včetně schválení výjimky ze směrnice rady 
města 03RM (zadávání veřejných zakázek) 

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

Stručný obsah předkládaného materiálu: 

Obsahem předkládaného materiálu je schválení realizace projektu poskytnutí softwarové aplikace 
(SW) pro elektronickou podporu procesů poskytování finančních prostředků z fondů statutárního 
města Liberec. Softwarová aplikace bude městu Liberci poskytnuta formou služby společností 
Liberecká IS, a.s. Tento materiál je současně žádostí o schválení výjimky ze směrnice rady města č. 3 
RM (v souladu s odd. B, kap. 6, čl. 6.18) na poskytnutí předmětné softwarové aplikace). 

Tento bod byl stažen z programu schůze rady města. 

K bodu č. 67 
Přehled o použití prostředků fondu rozvoje v roce 2015 a změna statutu fondu 
rozvoje 

Předkládá: Mgr. Jan Korytář, náměstek primátora 

Stručný obsah předkládaného materiálu: 

Radě města je předkládán přehled použití prostředků dílčích fondů fondu rozvoje za rok 2015. Dále 
materiál řeší změny ve statutu fondu rozvoje, které se týkají zřízení dvou nových dílčích fondů fondu 
rozvoje. Jedná se o fond pro rozvoj cyklodopravy a fond pro opravy a rozvoj bytového fondu. Další 
změny ve statutu fondu rozvoje se týkají usnášeníschopnosti správní rady fondu rozvoje a zpřesnění 
názvů odborů. 

Průběh projednávání bodu: 

  



  45 
 

Mgr. Korytář 
Tak to už jednou v zastupitelstvu bylo, předkládáme to znovu, jen na žádost pana kolegy Kysely 

tam dojde k vymazání jednoho údaje a to, že informace nebudou předkládány do výboru pro rozvoj 
a územní plánování. 

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

Rada města přijala usnesení č. 740/2016. 

K bodu č. 67a / staženo 
Návrh na novou strukturu redakční rady Libereckého zpravodaje 

Předkládá: Mgr. Jan Korytář, náměstek primátora 

Stručný obsah předkládaného materiálu: 

Redakční rada v současném složení neplní svoji funkci, jednotliví členové se na schůzky ani 
nedostavují. Členové redakční rady zastupují pouze politické kluby, odborný názor může poskytnout 
pouze šéfredaktor, který je ale v závislém postavení zaměstnance magistrátu. Proto je navrženo nové 
složení redakční rady. Podstatnou změnou je, že členy redakční rady by se měli stát i externí 
odborníci, kteří by měli být zárukou zlepšení kvality a objektivity radničního periodika. 

Tento bod byl stažen z programu schůze rady města. 

K bodu č. 68 
Žádost o povolení použití znaku města 

Předkládá: Petr Neuhäuser, vedoucí odboru kancelář primátora 

Stručný obsah předkládaného materiálu: 

Se žádostí o povolení použití znaku statutárního města Liberec do připravované publikace 
o stanicích HZS ČR se na SML obrátil Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje. 

Průběh projednávání bodu: 

K tomuto bodu nebyla diskuze.  

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

Rada města přijala usnesení č. 741/2016. 



  46 
 

K bodu č. 69 
Soutěž o návrhu projektu Modernizace KNL 

Předkládá: Petr Neuhäuser, vedoucí odboru kancelář primátora 

Stručný obsah předkládaného materiálu: 

Podmínky připravované soutěže o návrh (SoN). 

Průběh projednávání bodu: 

prof. Šedlbauer 
Otázkou je, zda je nutné to brát na vědomí, hlasovat o tom. Myslím, že by toto mělo být jako 

informace. 

Mgr. Korytář 
Já jsem měl schůzku s panem Černým, víte, že mám možná jiný názor než ostatní členové rady co 

se týče demolic těch objektů v památkové zóně, mluvili jsme o tom, jak se to dále bude řešit, 
podstatná informace pro mě byla, že to v té projektové dokumentaci nějak bude zmíněno asi v tom 
smyslu, že jsou tady nějaké objekty v městské památkové zóně a je třeba navrhnout, co s nimi. Když 
jsem si tu dokumentaci četl, nenašel jsem to tam, je možné, že se to ještě doplní, jen jsem považoval 
za důležité to tady říci. 

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

Rada města přijala usnesení č. 742/2016. 

K bodu č. 70 
Vyhodnocení veřejné zakázky "DODÁVKA DOPRAVNÍHO AUTOMOBILU 
PRO JSDH MACHNÍN" – zadání veřejné zakázky statutárním městem Liberec 
formou zjednodušeného podlimitního řízení 

Předkládá: Ing. Jindřich Fadrhonc, tajemník MML 

Stručný obsah předkládaného materiálu: 

Předmětem tohoto materiálu je realizace veřejné zakázky na dodávku dopravního automobilu pro 
jednotku sboru dobrovolných hasičů Machnín, a to dle níže uvedeného posouzení a hodnocení 
nabídek. 

Průběh projednávání bodu: 

K tomuto bodu nebyla diskuze.  

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

Rada města přijala usnesení č. 743/2016. 
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K bodu č. 70a 
Změna organizačního řádu Magistrátu města Liberec od 1. září 2016 

Předkládá: Ing. Jindřich Fadrhonc, tajemník MML 

Stručný obsah předkládaného materiálu: 

Navrhovaná změna organizačního řádu nově upravuje vnitřní strukturu odboru strategického 
rozvoje a dotací a navyšuje počty pracovních pozic tohoto odboru, především o pozice projektových 
manažerů oddělení přípravy a řízení projektů. Dále jsou zahrnuty pracovní pozice pro realizaci 
projektu „Vzdělávejme společně děti předškolního věku v Liberci“ na odboru školství a sociálních 
věcí a odboru strategického rozvoje a dotací. Současně jsou z důvodu zabezpečení výrazného nárůstu 
klientů a zákonných povinností na úseku výkonu přenesené působnosti navýšeny počty pracovních 
míst na odboru správním a živnostenském a odboru dopravy. 

Průběh projednávání bodu: 

Ing. Fadrhonc, tajemník MML 

Na úvod jenom pár slov, je tam ten výstup z porady vedení, takže tam je navýšení zaměstnanců na 
přenesený výkon státní správy a to je na odboru správním, na oddělení, které má na starosti občanské 
průkazy a cestovní doklady, i tam počítáme s tím, že bychom dokázali řešit ten pilotní projekt sběru 
dat na jedné až dvou obcích v rámci ORP, tím bychom si mohli trochu zlepšit situaci i přímo na 
magistrátu. Teď jsem si uvědomil, že jsem se včera dověděl, že si k nám přijel udělat občanku pán až 
z Klatov. Takže tam je stále velký počet klientů, takže v tomto případě bychom si s tím uměli poradit 
i prostorově. Další věc je navržený nárůst na státní správě na odboru dopravy na obou odděleních po 
dvou, jak na registru řidičů, tak i na registru vozidel, ty důvody jsou tam popsány, zase je tam velký 
nárůst činností, navíc téměř před schválením je ta změna, týkající se místní příslušnosti, takže ta 
situace bude stejná, jako je na občankách. Dále je tam nárůst projektových manažerů na odboru 
strategického rozvoje o tři, a je tam oficiálně vytvořena pozice asistenta IPRÚ a ještě asistentka celého 
odboru, která by měla být zároveň i asistentkou projektové kanceláře. A dále je tam zahrnut i projekt 
té inkluze.  

Mgr. Korytář 
Já bych poprosil pana Vrabce o puštění prezentace, kterou jsem si připravil, já jsem žádal pana 

tajemníka, ale nedohodli jsme se, protože to nebyl výstup z porady vedení, chtěl bych požádat 
o navýšení o dvě pozice na oddělení získávání dotací k Ing. Noswitz.  

T. Batthyány 
Budeme tedy hlasovat o upraveném usnesení s tím, že celkový počet zaměstnanců zařazených do 

MML je 441. 

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

Rada města přijala usnesení č. 744/2016. 

K bodu č. 71 
Organizační zajištění 7. ZM – 1. 9. 2016 

Předkládá: Tibor Batthyány, primátor města 

Průběh projednávání bodu: 

K tomuto bodu nebyla diskuze.  
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Hlasování o upraveném návrhu usnesení – pro – 9, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat. 

Rada města přijala usnesení č. 745/2016. 
 
 

 
Primátor ukončil schůzi rady města v 15:51 hodin. 

 

Přílohy: 

- Program 14. schůze RM 
- Výpis přijatých usnesení 

V Liberci 26. srpna 2016 

 
 
 
Zapisovatelka: 
 
 
Iva Pourová v. r. 
 
 
 
 
Za ověřovatele: 
 
 
 
Tomáš Kysela v. r.  
 
 
 
 
 
PhDr. Ivan Langr v. r.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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

primátor města náměstek primátora 


