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 U S N E S E N Í  

Z 

1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 

MĚSTA LIBEREC, 

KONANÉHO DNE 18. 12. 2014 

USNESENÍ Č. 280/2014 

Delegace zástupce obce na Valnou hromadu společnosti ČSAD Liberec, a. s. 

Zastupitelstvo města po projednání 

p o v ě ř u j e   

Tomáše Kyselu, náměstka primátora, zastupováním obce na jednání Valné hromady společnosti 
ČSAD Liberec, a. s., (IČ: 25045504, se sídlem v Liberci, České mládeže 594/33, 460 06), která se 
koná dne 30. 12. 2014 od 10.00 hodin v areálu FinReal Liberec, a. s. 

USNESENÍ Č. 281/2014 

Delegace zástupce obce na Valnou hromadu společnosti Autocentrum Nord, a. s. 

Zastupitelstvo města po projednání 

p o v ě ř u j e  

Tomáše Kyselu, náměstka primátora, zastupováním obce na jednání Valné hromady společnosti 
Autocentrum Nord, a. s. (IČ: 28714199, se sídlem v Liberci, České mládeže 594/33, 460 06), která 
se koná dne 30. 12. 2014 od 12.00 hodin v areálu FinReal Liberec, a. s. 

USNESENÍ Č. 282/2014 

Delegace zástupce obce na Valnou hromadu společnosti FinReal Liberec, a. s. 

Zastupitelstvo města po projednání 

p o v ě ř u j e   

Tomáše Kyselu, náměstka města, zastupováním obce na jednání Valné hromady společnosti 
FinReal Liberec, a. s. (IČ: 28714181, se sídlem v Liberci, České mládeže 594/33, 460 06), která se 
koná dne 30. 12. 2014 od 11.00 hodin v areálu FinReal Liberec, a. s. 

USNESENÍ Č. 283/2014 

Žádost o uzavření dohody o splátkách paní Piskorové 

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  

uzavření dohody o splátkách na dlužnou částku ve výši 35.717,- Kč s lhůtou splatnosti 24 měsíců 
s paní Piskorovou 

a  u k l á d á  

PhDr. Ivanu Langrovi, náměstkovi primátorky, uzavřít dohodu o splátkách na dlužnou částku 
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ve výši 35.717,- Kč s lhůtou splatnosti 24 měsíců s paní Piskorovou. 
 

T: leden 2015 
 

Žádost o uzavření dohody o splátkách paní Bílé 

Tento bod byl stažen z programu jednání. 

USNESENÍ Č. 284/2014 

Poskytnutí účelové dotace spolku Zachraňme kino Varšava 

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  

poskytnutí účelové dotace spolku Zachraňme kino Varšava v roce 2014 ve výši 400.000,- Kč 
na 1. etapu rekonstrukce kina Varšava 

a  u k l á d á  

Ivanu Langrovi, náměstkovi primátora, zajistit kontrolu provedených prací a nakoupeného 
vybavení jednotky, podle předložených dokladů, faktur, účtenek, apod. a provedení jejich úhrad do 
31. ledna 2015.  

USNESENÍ Č. 285/2014 

Návrh rozpočtového opatření č. 9B) statutárního města Liberec na rok 2014 

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  

rozpočtové opatření č. 9B) statutárního města Liberec na rok 2014 dle důvodové zprávy  

a  u k l á d á  

Mgr. Janu Korytářovi, náměstkovi primátora, aktualizovat stávající rozpočet statutárního města 
Liberec na rok 2014. 

Termín: neprodleně 

USNESENÍ Č. 286/2014 

Pravidla rozpočtového provizoria statutárního města Liberec na rok 2015 

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  

pravidla rozpočtového provizoria statutárního města Liberec na rok 2015 

a  u k l á d á  

Mgr. Janu Korytářovi, náměstkovi primátora, při hospodaření s finančními prostředky statutárního 
města Liberec dodržovat pravidla rozpočtového provizoria na rok 2015. 

Termín: od 1. 1. 2015 
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USNESENÍ Č. 287/2014 

Zřízení výborů Zastupitelstva města Liberec 

Zastupitelstvo města po projednání 

z ř i z u j e  

s účinností od 1. ledna 2015 
1. finanční výbor 
2. kontrolní výbor 
3. výbor pro školství, výchovu a vzdělávání 

s c h v a l u j e  

- statut finančního výboru 
- statut kontrolního výboru 
- statut výboru pro školství výchovu a vzdělávání 

s t a n o v u j e  

počet členů včetně předsedy, u každého z těchto výborů, na 13 

v o l í  

předsedu a členy jednotlivých výborů takto: 
1. finanční výbor 
Mgr. Jiří Šolc - předseda 
RNDr. Michal Hron 
Ing. Pavel Šulc 
Ing. Filip Galnor 
Ing. Hana Jelínková 
Ing. Alena Dvořáčková 
Ladislav Kořínek 
Mgr. Ondřej Petrovský 
Ing. Hana Fialová 
Ing. Jiří Kittner 
Ing. Helena Šafaříková 
Mgr. Zora Machartová 
Lukáš Vorel 

 

2. kontrolní výbor 
Mgr. Věra Skřivánková - předsedkyně 
Václav Smrkovský  
PhDr. Jaromír Baxa 
Pavel Felgr 
Ing. Jan Puhal 
Ing. Pavel Bednář 
Ing. Petr Olyšar 
Mgr. Jan Berki 
Ing. Eva Kočárková 
Ing. Květa Vinklátová 
Jan Čmuchálek 
Mgr. M. Rosenbergová 
Ing. Robert Korselt  
 
 
3. výbor pro školství, výchovu a vzdělávání 
Mgr. Libuše Vítová – předsedkyně 
Mgr. Zuzana Tachovská 
Ing. Marie Pavlová 
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Mgr. Hana Zábojníková 
Mgr. Anna Riedlová 
Jakub Zobín 
Zbyněk Šrámek  
Pavel Maškarinec 

a  u k l á d á  

1. p. Tiboru Batthyánymu, primátorovi města, zajistit prostřednictvím organizačního odd., 
jmenování zvolených předsedů a členů výborů Zastupitelstva města Liberec; 

T: neprodleně 

 
2. Ing. Jindřichovi Fadrhoncovi, tajemníkovi MML, zajistit jmenování tajemníků jednotlivých 

výborů. 

T: neprodleně 

USNESENÍ Č. 288/2014 

Návrh na stanovení výše měsíčních odměn a výše peněžitého plnění s účinností od 
měsíce prosince 2014 neuvolněným členům Zastupitelstva města Liberec a dále 
občanům, kteří nejsou členy Zastupitelstva města Liberec, za výkon funkce 
předsedy nebo člena komise rady města a za výkon funkce předsedy nebo člena 
výboru zastupitelstva města 

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  

návrh na stanovení výše měsíčních odměn neuvolněným členům Zastupitelstva města Liberec a 
peněžitého plnění občanům, kteří nejsou členy Zastupitelstva města Liberec, jako ocenění jejich 
práce pro statutární město Liberec při výkonu funkce předsedy nebo člena komise rady města a při 
výkonu funkce předsedy nebo člena výboru (s výjimkou předsedy a člena osadního výboru) 
zastupitelstva města tak, jak je uvedeno v důvodové zprávě, tzn. ve výši souhrnu stanovených 
odměn za každou jednotlivou vykonávanou funkci, s účinností od měsíce prosince 2014, dle 
přiložené tabulky: 

 

Neuvolnění členové 
zastupitelstva města 
Liberec a občané města 
vykonávající funkce ve 
výborech zastupitelstva 
nebo komisích rady města 

 

Výše měsíční odměny (peněžitého plnění) za výkon funkce: Příplatek podle 
počtu obyvatel 
poskytovaný 
k uvedeným 
měsíčním odměnám 

člena rady předsedy 
výboru 
zastupitelstva 
nebo komise 
rady 

člena výboru 
zastupitelstva 
nebo komise 
rady  

člena 
zastupitelstva 

3.780,- Kč 

 

 

2.700,- Kč/ 
1 funkci   

1.000,-Kč/ 
1 funkci   

910,- Kč   

 

0,- Kč  

 

 

 

a  u k l á d á  

Ing. Jindřichu Fadrhoncovi, tajemníkovi MML, zajistit vyplácení těchto měsíčních odměn a 
peněžitého plnění ve schválené výši v pravidelných měsíčních výplatních termínech stanovených 
pro Magistrát města Liberec. 
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USNESENÍ Č. 289/2014 

Souhlas zřizovatele s odpisem nedobytných pohledávek Divadla F. X. Šaldy 
Liberec, příspěvkové organizace 

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e   

odpis nedobytných pohledávek Divadla F. X. Šaldy Liberec, příspěvkové organizace, ve výši 
290.534,- Kč, dle důvodové zprávy 

a  u k l á d á  

PhDr. Ivanu Langrovi, náměstkovi primátora, seznámit ředitelku DFXŠ Liberec, Ing. Jarmilu 
Levko, s rozhodnutím Zastupitelstva města Liberec. 

T: neprodleně  

USNESENÍ Č. 290/2014 

Poskytnutí dotací na rok 2015 a uzavření dodatků ke smlouvám o poskytnutí 
dotace na provoz mateřských škol na území města Liberec, jejichž zřizovatelem 
není statutární město Liberec 

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e   

poskytnutí dotace na rok 2015 a uzavření dodatků ke smlouvám o poskytnutí dotace na provoz 
mateřské školy mezi statutárním městem Liberec a Mateřskou školou DOMINO s. r. o., IČ 
28709381 ve výši 6.500,- Kč za rok na 1 kapacitní místo obsazené dítětem - celkem 84.500,- Kč, 
mezi statutárním městem Liberec a II.  mateřskou školou Preciosa, o. p. s., IČ 25027611 ve výši 
6.500,- Kč za rok na 1 kapacitní místo obsazené dítětem - celkem 260.000,- Kč a mezi statutárním 
městem Liberec a Křesťanskou základní školou a mateřskou školou J. A. Komenského, IČ 
44223897  ve výši 6.500,- Kč za rok na 1 kapacitní místo obsazené dítětem - celkem 325.000,- Kč 

a  u k l á d á   

PhDr. Ivanu Langrovi, náměstku primátora, 
 
1. zařadit částku ve výši 669.500,- Kč do návrhu rozpočtu pro rok 2015 

T: prosinec 2014 
 
2. zajistit podepsání dodatků ke smlouvám o poskytnutí dotace na provoz mateřských škol na 

území města Liberec, jejichž zřizovatelem není statutární město Liberec 

T: leden 2015 
 

Dodatek ke zřizovací listině Základní školy, Liberec, Švermova  430/40, 
příspěvková organizace  

Tento bod byl stažen z programu jednání.  

USNESENÍ Č. 291/2014 

Obecně závazná vyhláška, kterou se vymezují obvody spádových základních škol 

Zastupitelstvo města po projednání 
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v y d á v á  

obecně závaznou vyhlášku, kterou se vymezují obvody spádových základních škol v Liberci. 

USNESENÍ Č. 292/2014 

Plánovací smlouva – Machnín – obslužná komunikace 

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  

uzavření „Plánovací smlouvy“, a to mezi paní Ditou Dušánkovou a statutárním městem Liberec; 
a  u k l á d á 
panu Tomáši Kyselovi, náměstkovi primátora, zajistit oboustranný podpis smluvního dokumentu. 

Termín: 02/2015 

USNESENÍ Č. 293/2014 

Plánovací smlouva – Řadové domy Liberec, ul. Bosenská 

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  

uzavření „Plánovací smlouvy“ na stavbu a její části tj. vozovka vč. dešťové kanalizace, chodníky, 
veřejné osvětlení a dopravní značení vybudované na pozemcích p. č. 1569/4, 1569/6, 1569/5, 
1569/8, 1569/3, 999/10, 1569/1, 1566/1, 1566/3, 999/3, 1043/2 a 1097 a vozovka vč. dešťové 
kanalizace, chodníky, veřejné osvětlení a dopravní značení vybudované na pozemcích p. č. 999/9, 
1053/2, 1036 a 1037/1, včetně oddělených částí pozemků dle GP p. č. 999/9, 1053/2, 1036 a 
1037/1 v k. ú. Růžodol I., obec Liberec a to mezi Ing. Světlou Bláhovou, a Ing. Janem Šplíchalem, 
a statutárním městem Liberec 

u k l á d á  

panu Tomáši Kyselovi, náměstkovi primátora, zajistit oboustranný podpis smluvního dokumentu. 

T: 01/2015 

USNESENÍ Č. 294/2014 

Plánovací smlouva – Valašská ulice 

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  

uzavření „Plánovací smlouvy“, a to mezi panem Ing. Jakubem Svárovským, paní Petrou 
Svárovskou a statutárním městem Liberec 

u k l á d á  

panu Tomáši Kyselovi, náměstkovi primátora, zajistit oboustranný podpis smluvního dokumentu. 

Termín: 02/2015 
 
Plánovací smlouva – ul. Horská 

Tento bod byl stažen z programu jednání.  

USNESENÍ Č. 295/2014 
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Smlouvy na zřízení věcného břemene - služebnosti pro trasu ochranných 
optotrubek pro umístění optických kabelů vybudovaných v rámci stavby 
„Propojení zájmových bodů T Mobile v Liberci OK" s Ředitelstvím silnic a 
dálnic 

Zastupitelstvo města po projednání  

s c h v a l u j e   

uzavření smluv o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě s Ředitelstvím silnic a 
dálnic ve prospěch statutárního města Liberce pro darovaný nemovitý majetek tvořený ochrannými 
optotrubkami pro umístění optických kabelů vč. příslušenství, vybudovaných v rámci stavby 
„Propojení zájmových bodů T-Mobile v Liberci OK“,  

 

1. Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě pozemek parcela č. 1400/42 
k. ú. Růžodol,  

 
2. Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě pozemek parcela parcela č. 

632/1 k. ú. Nové Pavlovice,  

 

3. Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě pozemek parcela parcela č. 
5780/1 k. ú. Liberec,  

 

4. Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě pozemek parcela parcela č. 
1565/6 ,č. 1565/12, č. 1565/17 a č. 811/2 k. ú. Růžodol I, parcela č. 16/2, č. 25/6, č. 25/8, č. 
39/8, č. 1613/10 a č. 1613/14 k. ú. Františkov u Liberce.  

 

a  u k l á d á   

Tomášovi Kyselovi, náměstkovi primátora, zajistit podpis výše uvedených smluvních dokumentů. 

T: 03/2015 

USNESENÍ Č. 296/2014 

Přijetí dotace na projekt “Vybrané elektronické služby statutárního města 
Liberec a jeho organizací“ 

Zastupitelstvo města po projednání  

s c h v a l u j e   

přijetí dotace na projekt „Vybrané elektronické služby statutárního města Liberec a jeho 
organizací“ (CZ.1.06/2.1.00/22.09453) financovaného z Integrovaného operačního programu. 
Poskytnutá dotace bude činit 85% z celkových způsobilých výdajů projektu, nejvýše však 2,731 
696,- Kč; 

a  u k l á d á  

Mgr. Janu Korytářovi, náměstkovi primátora, zajistit podpis příslušného Rozhodnutí o poskytnutí 
dotace. 

T: leden 2015 
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USNESENÍ Č. 297/2014 

Přijetí dotace na projekt „Varovný systém ochrany před povodněmi v ORP 
Liberec“ 

Zastupitelstvo města po projednání  

s c h v a l u j e   

přijetí dotace v souvislosti s realizací projektu „Varovný systém ochrany před povodněmi v ORP 
Liberec“, reg. č. CZ.1.02/1.3.00/11.10583, dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace i. č. EDS 
115D112000755 a Smlouvy č. 11099381 v max. výši 1.451.473,2 Kč (z toho 1.370.835,8 Kč 
z Fondu soudržnosti a 80.637,4 Kč ze Státního fondu životního prostředí ČR)  

a  u k l á d á  

Mgr. Janu Korytářovi, náměstkovi primátora, zajistit podpis smlouvy o poskytnutí podpory ze 
Státního fondu životního prostředí. 

T: 01/2015 

USNESENÍ Č. 298/2014 

Schválení Dodatku č. 5 ke Smlouvě o poskytnutí dotace v rámci projektu 
„Centrum aktivního odpočinku – Lidové sady“                    

Zastupitelstvo města po projednání  

s c h v a l u j e   

uzavření Dodatku č. 5 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na projekt „Centrum aktivního odpočinku – 
Lidové sady“ realizovaný v rámci IPRM Liberec - zóna „Lidové sady“ 

a  u k l á d á  

Mgr. Janu Korytářovi, náměstkovi primátora, zajistit podpis příslušného dodatku dotační smlouvy. 

T: neprodleně 

USNESENÍ Č. 299/2014 

Schválení Dodatku č. 3 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na projekt 
"Administrativní zajištění a řízení tematického IPRM" 

Zastupitelstvo města po projednání  

s c h v a l u j e   

uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na projekt „Administrativní zajištění a 
řízení tematického IPRM“ 

a  u k l á d á  

Mgr. Janu Korytářovi, náměstkovi primátora, zajistit podpis příslušného dodatku dotační smlouvy. 

T: leden 2015 

USNESENÍ Č. 300/2014 

Schválení Dodatku č. 4 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na projekt "Parky Lidové 
sady II." 

Zastupitelstvo města po projednání  
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s c h v a l u j e   

uzavření Dodatku č. 4 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na projekt „Parky Lidové sady II.“ 

a  u k l á d á  

Mgr. Janu Korytářovi, náměstkovi primátora, zajistit podpis příslušného dodatku dotační smlouvy. 

T: leden 2015 

USNESENÍ Č. 301/2014 

Schválení Dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na projekt "Pavilon 
leknínů Botanické zahrady Liberec" 

Zastupitelstvo města po projednání  

s c h v a l u j e   

uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na projekt „Pavilon leknínů Botanické 
zahrady Liberec“ 

a  u k l á d á  

Mgr. Janu Korytářovi, náměstkovi primátora, zajistit podpis příslušného dodatku dotační smlouvy. 

T: leden 2015 

USNESENÍ Č. 302/2014 

Schválení Dodatku č. 7 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na projekt „Revitalizace 
vícefunkčních hřišť při ZŠ Švermova a Aloisina Výšina“ 

Zastupitelstvo města po projednání  

s c h v a l u j e   

uzavření Dodatku č. 7 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na projekt „Revitalizace vícefunkčních 
hřišť při ZŠ Švermova a ZŠ Aloisina Výšina“ 

a  u k l á d á  

Mgr. Janu Korytářovi, náměstkovi primátora, zajistit podpis příslušného dodatku dotační smlouvy. 

T: leden 2015 

USNESENÍ Č. 303/2014 

Zpráva o využití a vyúčtování dotací z kulturního fondu za rok 2013 

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  

zprávu o využití a vyúčtování dotací z kulturního fondu za rok 2013. 

USNESENÍ Č. 304/2014 

Program regenerace městské památkové zóny Liberec pro období let 2015 – 2019 

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e   
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Program regenerace městské památkové zóny pro období let 2015 – 2019, 6. aktualizaci. 

USNESENÍ Č. 305/2014 

Pověření určeného zastupitele dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu, k jednání s pořizovatelem územně plánovací dokumentace 

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  

Ing. Karolínu Hrbkovou, náměstkyni pro územní plánování, veřejnou zeleň a životní prostředí jako 
určeného zastupitele pro jednání s pořizovatelem územně plánovací dokumentace. 

USNESENÍ Č. 306/2014 

Delegace na XXXX. mimořádnou valnou hromadu společnosti A. S. A. Liberec, 
s.r.o. 

Zastupitelstvo města po projednání 

p o v ě ř u j e  

Tomáše Kyselu, náměstka primátora, zastupováním obce na jednání XXXX. mimořádné valné 
hromady společnosti A.S.A. Liberec, s.r.o. (IČ 631 46 746, se sídlem Mydlářská 105/10, 46010, 
Liberec), která se koná 14. 1. 2015 v 11.00 hod. na adrese restaurace Domov, Ještědská 149, 
Liberec. 

a  u k l á d á  

panu Tomáši Kyselovi, náměstkovi primátora, hlasovat pro odvolání člena dozorčí rady, Bc. 
Michaela Dufka a členky dozorčí rady Mgr. Andrey Gardoňové, a hlasovat pro jmenování člena 
dozorčí rady pana Jakuba Zobína a pro jmenování členky dozorčí rady paní Pavly Haidlové. 

USNESENÍ Č. 307/2014 

Žádost o svolání valné hromady společnosti Teplárna Liberec, a. s., a pověření 
delegáta na valnou hromadu společnosti Teplárna Liberec, a. s. 

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  

žádost statutárního města Liberec určenou představenstvu společnosti Teplárna Liberec, a.s. o 
svolání valné hromady na termín 8. 1. 2015 v sídle společnosti za účelem výměny zástupců 
statutárního města Liberec v orgánech společnosti a za účelem schválení Smlouvy o výkonu 
funkce člena orgánů společnosti. 

p o v ě ř u j e  

Mgr. Jana Korytáře, náměstka primátora pro ekonomiku, strategický rozvoj a dotace, 
zastupováním statutárního města Liberec na valné hromadě společnosti Teplárna Liberec, a.s. (IČ 
622 41 672, se sídlem Liberec IV, tř. Dr. Milady Horákové 641/34a, PSČ 460 01), která je 
naplánována na termín 8. 1. 2015 v sídle společnosti; 

a  u k l á d á  

Mgr. Janu Korytářovi, náměstkovi primátora , 
 1. navrhnout k odvolání tyto členy představenstva: 
- Jana Kašparová,  
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- Ing. Tomáš Hampl  
 
a navrhnout jmenování těchto členů představenstva:  
- Mgr. Ondřej Petrovský 
- Ing. Filip Galnor 

T.: 8. 1. 2015 

USNESENÍ Č. 308/2014 

Plnění usnesení zastupitelstva města za III. čtvrtletí 2014 

Zastupitelstvo města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

zprávu o plnění usnesení zastupitelstva města za III. čtvrtletí 2014 

a  s o u h l a s í  

s prodloužením termínu kontroly: u usnesení č. 61/2013, 166/2013, 42/2013, 43/2013, 172/2014, 
196/2014, 205/2014, 238/2014, 239/2014, 240/2014, 241/2014, 242/2014, 243/2014, 188/2014, 
250/2014, 192/2014, 199/2014, 220/2014, 221/2014, 222/2014, 223/2014, 224/2014, 226/2014, 
232/2014, 230/2014, 253/2014, 213/2014, 257/2014  a s vypuštěním kontroly termínu: u usnesení 
č. 123/09 - běží tender na autobusovou dopravu v Libereckém kraji. 

USNESENÍ Č. 309/2014 

Návrh časového a obsahového plánu činnosti rady města, zastupitelstva města a 
valných hromad společností na rok 2015 

Zastupitelstvo města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

návrh časového a obsahového plánu činnosti rady města, zastupitelstva města a valných hromad 
společností na rok 2015. 

USNESENÍ Č. 310/2014 

Vyřízení podnětů, dotazů a připomínek z 8. řádného zasedání zastupitelstva 
města, které se konalo dne 25. 9. 2014 

Zastupitelstvo města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

vyřízení podnětů a dotazů z 8. řádného zasedání Zastupitelstva města Liberce, které se konalo dne 
25. září 2014. 

USNESENÍ Č. 311/2014 

Změna jednacího řádu  

Zastupitelstvo města po projednání  

s c h v a l u j e   

nové znění bodu 2 v čl. XII Jednacího řádu Zastupitelstva města Liberce takto: 
K ustanovení klubu je třeba nejméně dvou členů zastupitelstva. 
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Ostatní body zůstávají beze změny. 
 

a  u k l á d á  

Ing. Jindřichu Fadrhoncovi, tajemníkovi MML, zajistit zpracování výše schválené změny do 
dokumentu. 

T: neprodleně  
  

 

 

 

 

 

 
Přílohy:   
k usnesení č. 284/2014 
k usnesení č. 285/2014 
k usnesení č. 286/2014 
k usnesení č. 287/2014 
k usnesení č. 291/2014 

 
 

 

 

 

 

V Liberci dne 23. prosince 2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mgr.  Jan Korytář ,  v .  r .  Tibor Batthyány, v.  r .  
náměstek primátora primátor města 
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Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku  
z rozpočtu statutárního města Liberec 

 
č. CJ MML 240110/14 

 
kterou uzavírají: 
 
Statutární město Liberec 
se sídlem nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59  Liberec 1 
IČ 002 62 978 
zastoupené Tiborem Batthyánym, primátorem, 
ve věcech smluvních zastoupené Mgr. Pavlem Kalousem, pověřeným zastupováním funkce vedoucí 
odboru péče o občany 
(jako strana poskytující příspěvek, dále jen poskytovatel) 
 
a 
 
„Zachraňme Kino Varšava“ 
se sídlem Sládkova 395/6, 46001 Liberec 1 
IČ 22609768 
DIČ CZ 22609768 
zastoupená Ing. arch. Zuzanou Koňasovou, předsedkyní 
(dále jen příjemce) 
  
 

     I. 
Předmět smlouvy 

 
Předmětem  smlouvy  je  poskytnutí  finančního  příspěvku  ve výši  400.000  Kč  (slovy:  
Čryřistatisíckorunčeských)  v souladu  s  usnesením  Zastupitelstva  města  Liberce  č. 284/2014 
ze dne 18. prosince 2014. 
 

     II. 
Účel a výše příspěvku 

 
1. Finanční příspěvek je poskytnut přísně účelově. Příjemce se zavazuje použít poskytnutý příspěvek 

pouze k účelu vymezenému v této smlouvě. 
 
2. Příspěvek je poskytnut příjemci ve výši 400.000 Kč (slovy: Čryřistatisíckorunčeských)  

účelově na stavební práce a materiály a dodávky spojené s 1. etapou rekonstrukce budovy kina 
Varšava – foyer, WC a prostor malého kinosálu (bývalého klubu Barrandoff) v patře.  
 
 

III. 
Čerpání příspěvku 

 
1. Příjemce je oprávněn čerpat finanční příspěvek, který mu byl na základě této smlouvy poskytnut,  

na náklady vzniklé od 1. 9. 2014 do 30. 12. 2014. 
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2. Nevyčerpaný  příspěvek  nebo  jeho  část  je  příjemce  povinen  vrátit  nejpozději  do  30  dnů 
po předložení  vyúčtování  příspěvku  na  účet  poskytovatele  č.  1089692/0800  vedený  u  České 
spořitelny, a. s., s variabilním symbolem shodným s číslem smlouvy (VS = č. smlouvy 24011014). 

 
IV. 

Způsob poskytnutí finančních prostředků 
 

Příspěvek bude příjemci poukázán převodem na účet č. 2700328815/2010 vedený u Fio banky, a.s., 
do 10 kalendářních dnů ode dne podpisu této smlouvy. 
 

V. 
Všeobecné podmínky 

 
1. Příjemce příspěvku se zavazuje ve všech písemných materiálech a veřejných vystoupeních, která 

se  přímo  vztahují  k podpořenému  projektu,  uvádět,  že  příslušná  aktivita  byla  podpořena 
statutárním městem Liberec. 

 
2. Příjemce příspěvku odpovídá za hospodárné a efektivní použití veřejných prostředků v souladu 

a s účelem, pro který byly poskytnuty a v souladu s podmínkami v této smlouvě uvedenými. Dále 
odpovídá  za  jejich  řádné  a  oddělené  sledování  v účetnictví  v souladu  s obecně  platnými 
předpisy,  zejména  zákonem  č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném  znění a  za  jejich  správné 
vyúčtování. 

 
3. Příjemce  je  povinen  provést  a  předložit  poskytovateli  vyúčtování  poskytnutého  příspěvku 

nejpozději do 31. ledna 2015. 
K vyúčtování předloží příjemce tyto doklady: 

o originály ‐ faktur nebo jiné doklady faktury nahrazující; 
o kopie ‐ dokladů o jejich zaplacení; 

u faktur placených bezhotovostně předložit kopie výpisů z bankovních účtů,  

u faktur placených hotovostně předložit originály výdajových pokladních dokladů; 

o originály  ‐  paragonů  a  výdajových  pokladních  dokladů  u  plateb  prováděných 
hotovostně.                        

 
4. Předložené  doklady  se musí  vztahovat  k finančně  podpořenému  projektu  „Rekonstrukce  kina 

Varšava“ a musí dokládat minimálně výši poskytnutého příspěvku. 
 
5. Příjemce příspěvku, který  je zároveň nájemcem objektu, nebude v případě ukončení nájemního 

vztahu nárokovat proplacení zhodnocení objektu z tohoto příspěvku. 
 
 

VI. 
Sankce za nedodržení smluvních podmínek 

 
1. Zjistí‐li poskytovatel příspěvku, že příjemce použil prostředky na  jiný než  stanovený účel nebo 

v rozporu  s podmínkami  této  smlouvy,  může  od  smlouvy  odstoupit.  Odstoupení  se  oznámí 
příjemci  písemnou  formou  a  je  účinné  15.  kalendářní  den  po  prokazatelném  doručení 
písemného  oznámení  o  odstoupení  od  této  smlouvy. V takovém  případě  je  příjemce  povinen 
vrátit  na  výzvu  poskytovatele  poskytnuté  finanční  prostředky  či  jejich  část  ve  lhůtě  mu 
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poskytovatelem  stanovené  na  účet  statutárního  města  Liberec  č.  1089692/0800,  variabilní 
symbol č. 24011014. 

 
2. Pokud příjemce ve stanovené  lhůtě požadované prostředky poskytovateli nevrátí, poskytovatel 

je oprávněn požadovat od příjemce úhradu penále ve výši 1 promile zadržovaných prostředků za 
každý den prodlení dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 
ve  znění  pozdějších  předpisů.  Stejné  penále  je  poskytovatel  oprávněn  požadovat  v případě 
prodlení s vracením prostředků dle čl. III, odst. č. 2. 

 
3. Pokud příjemce příspěvku v rámci finanční veřejnosprávní kontroly dle zákona č. 320/2001 Sb., 

o finanční kontrole, v platném znění, nezajistí ani v dodatečné lhůtě plnění povinností uložených 
mu  poskytovatelem, má  poskytovatel  právo  uložit  pokutu  za maření  veřejnosprávní  kontroly 
vykonávané na místě až do výše 1 mil. Kč. Pokutu až do výše 1 mil. Kč může poskytovatel dále 
uložit za nepřijetí nebo neplnění přijatých opatření k nápravě nedostatků v určených termínech.  

 

VII. 
Závěrečná ustanovení  

 
1. Ve vzájemných záležitostech touto smlouvou přímo neupravených se budou smluvní strany řídit 

příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a souvisejících předpisů.  
 

2. Smluvní  strany  souhlasí  s  tím,  že  tato  smlouva může  být  zveřejněna  na webových  stránkách 
statutárního  města  Liberec  (www.liberec.cz),  s výjimkou  osobních  údajů  fyzických  osob 
uvedených v této smlouvě.  
 

3. Smlouva  je  uzavřena  v souladu  s  nařízením  Komise  č.  1407/2013  ze  dne  18.  prosince  2013 
o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis, které bylo 
zveřejněno v Úředním věstníku EU dne 24. 12. 2013. 

 
4. Tato  smlouva  je  vyhotovena  ve  dvou  stejnopisech,  z nichž  příjemce  i  poskytovatel  obdrží  po 

jednom stejnopisu.  Dodatky mohou být učiněny pouze písemnou formou. 
 
 
V Liberci dne:            V  Liberci dne: 
 
 
Za poskytovatele:          Za příjemce: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
…………………………………………..        …………………………. 
Mgr. Pavel Kalous          Ing. arch. Zuzana Koňasová 
pověřený zastupováním funkce        předsedkyně „Zachraňme kino Varšava“ 
vedoucí odboru péče o občany 
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SU ODPA POL UZ ORJ ORG ORJ2 SR - příjmy návrh změny Popis SUMA ‐ změny

231 005311 2324 0000000001 0010095000000 000110000000 0 5 000 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

231 005311 2111 0000000001 0010170000000 000110000000 92 000 36 800 Příjmy z poskytování služeb - dopravní výchova

Městská policie 41 800

231 002221 2324 0000000001 0010163000000 000100040003 4 047 241 429 748 Příspěvek na provozní ztrátu (od KÚLK pro DPMLJ)

oddělení technické správy 429 748

231 003632 2111 0000000001 0010185000000 000100040004 90 000 120 000 Příjmy za služby - hřbitovní místa

oddělení technické správy 120 000

231 006171 2329 0000000001 0100034000000 000200070000 0 3 000 Příjmy - ostatní nedaňové (lesy)

231 006171 2329 0000000001 0010034000000 000200070000 0 37 800 Příjmy - ostatní nedaňové (lesy)

odbor životního prostředí 40 800

231 000000 4223 38585505 0000000001 0010251000000 000300120027 0 50 717 536 Dotace RR - revitalizace Městských lázní na galerijní objekt-INV

231 000000 4123 38585005 0000000001 0010251000000 000300120027 0 806 087 Dotace RR - revitalizace Městských lázní na galerijní objekt-NIV

231 000000 4123 38585005 0000000001 0010252000000 000300120027 0 118 244 Dotace RR - administrativní zajištění IPRM EU

231 000000 4123 38185001 0000000001 0010253000000 000300120027 0 10 434 Dotace RR - administrativní zajištění IPRM SR

231 006310 2145 0000000001 0010227000000 000300120027 0 13 303 500 Příjmy z vlastních dluhopisů

231 006171 2329 0000000001 0010034000000 000300120027 10 408 358 46 784 Příjmy - ostatní nedaňové

231 006310 2141 0000000028 0010206000000 000300120027 0 36 882 337 Úrokový výnos z půjčky SAJ

231 000000 2412 0000000028 0010039000000 000300120027 2 000 000 166 286 366 Příjmy - splátky půjčených prostředků od SAJ

231 000000 4131 0000000001 0010041000000 000300120027 25 528 853 1 751 288 Příjmy - odvod z vlastní hospodářské činnosti

oddělení rozpočtu a financování 269 922 576

231 000000 1340 0000000001 0010058000000 000300120029 50 000 000 -6 600 000 Poplatky - sběr, přepravu a třídění komunálního odpadu

231 000000 1342 0000000001 0010060000000 000300120029 1 300 000 200 000 Poplatky - lázeňský nebo rekreační pobyt

231 000000 1343 0000000001 0010061000000 000300120029 6 000 000 -2 000 000 Poplatky - užívání veřejného prostranství

231 000000 1345 0000000001 0010062000000 000300120029 1 300 000 -100 000 Poplatky - ubytovací kapacity

231 000000 1351 0000000001 0010064000000 000300120029 5 500 000 -1 500 000 Odvody - výtěžek z provozování loterií

231 000000 1355 0000000001 0010065000000 000300120029 58 000 000 9 700 000 Odvody - výherní hrací přístroje

231 002169 2212 0000000001 0010068000000 000300120029 120 000 60 000 Pokuty - stavební delikt (podnikající právnická a fyzická osoba)

231 002299 2212 0000000001 0010144000000 000300120029 200 000 550 000 Pokuty - vlastníci vozidel

231 002299 2212 0000000001 0010070000000 000300120029 4 980 000 -200 000 Pokuty - řidiči

231 003769 2212 0000000001 0010076000000 000300120029 1 000 8 000 Pokuty - ochrana přírody a krajiny

231 003769 2212 0000000001 0010078000000 000300120029 5 000 22 000 Pokuty - lesní hospodářství
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231 003769 2212 0000000001 0010079000000 000300120029 100 000 50 000 Pokuty - odpady

231 003769 2212 0000000001 0010080000000 000300120029 10 000 23 000 Pokuty - týrání zvířat

231 005311 2212 0000000001 0010084000000 000300120029 2 500 000 -213 000 Pokuty - bezpečnost a veřejný pořádek (Městská policie)

oddělení poplatků a pohledávek 0

231 006171 2329 0000000001 0010034000000 000300130030 0 30 000 příjmy - ostatní nedańové

oddělení majetkové evidence a dispozic 30 000

231 006171 2329 0000000001 0010034000000 000400140033 0 215 000 Příjmy - ostatní nedaňové

oddělení přípravy a řízení projektů 215 000

231 003111 2122 0000000001 0010087000000 000500170039 6 700 749 112 755 Odvody - odpisy MŠ

231 003113 2122 0000000001 0010088000000 000500170039 14 417 121 -1 309 Odvody - odpisy ZŠ

231 003741 2122 0000000003 0010091000000 000500170039 8 412 226 63 156 Odvody - odpisy Zoologická zahrada

231 003741 2122 0000000003 0010210000000 000500170039 165 232 10 000 Odvod z investičního fondu - Zoologická zahrada

oddělení školství a kultury 184 602

231 000000 4139 0000000001 0010003000004 000500170039 618 300 185 480 Příjem na ZBÚ 

Fond pro podporu a rozvoj vzdělávání 185 480

SUMA_P 271 170 006 271 170 006
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PRAVIDLA ROZPOČTOVÉHO PROVIZORIA 
 
 
Preambule 

Dle ustanovení § 13 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném 
znění, se určuje, že pro případ, že Zastupitelstvo SML do 31. 12. příslušného roku neschválí návrh 
rozpočtu na další rok, bude do doby schválení rozpočtu statutární město Liberec hospodařit podle 
rozpočtového provizoria. Rozpočtové příjmy a rozpočtové výdaje uskutečněné v době rozpočtového 
provizoria se stávají příjmy a výdaji rozpočtu obce dnem nabytí účinnosti rozpočtu obce na daný 
kalendářní rok. 

 
Pravidla rozpočtového provizoria pro statutární město Liberec na rok 2015 : 

 
- do doby schválení rozpočtu na rok 2015 budou  měsíční výdaje jednotlivých odborů 

maximálně do výše  8,3 %  jejich běžných výdajů ze schváleného rozpočtu 
statutárního města Liberec a řízených organizací na rok 2014. V případě zálohových 
plateb za energie je horní hranice ve výši 20% rozpočtu předchozího roku.   
(omezení se netýká mandatorních výdajů financovaných státem nebo krajem, plateb 
splátek a příslušenství z úvěrů, směnečného programu nebo dluhopisu, naplňování 
amortizačního fondu a dále splatných závazků z již uzavřených smluvních vztahů, 
včetně vztahů pracovněprávních a výdajů, které jsou nutné pro zajištění řádného 
výkonu přenesené působnosti)  

- SML po dobu rozpočtového provizoria nebude pořizovat žádný dlouhodobý hmotný či 
nehmotný majetek, nebude sjednávat nové smlouvy ani upravovat stávající a nesjedná žádné 
jiné nové závazky města v žádné oblasti výdajů, s výjimkou těch, které nepřekročí celkový 
výdajový limit odboru stanovený tímto provizoriem. SML ani neprovádí žádné investice s 
výjimkou těch, které jsou min. z 75% zajištěny z dotací nebo vyplývají z již dříve uzavřených 
smluv. 

 
- v případě, že nebude rozpočet na rok 2015 schválen  do konce ledna 2015, bude každý 

vedoucí odboru povinen sestavit seznam priorit výdajů na celý rok pro potřebu 
hospodaření svého odboru, přičemž tento seznam musí obsahovat konkrétní 
specifikaci výdaje a částku. V seznamu musí být přednostně uvedeny výdaje nezbytné 
k zajištění právních povinností města a jeho orgánů a výdaje, jejichž neuhrazením by 
město mohlo následně utrpět finanční škodu.  
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Stanovené maximální měsíční limity čerpání neinvestičních výdajů (v Kč) 

 
  Schválený rozpočet  

neinvestičních výdajů v roce 2014 
Limit maximálních měsíčních 

neinvestičních výdajů v roce 2015 

Odbor kontroly a interního auditu  18 000 1 500

Kancelář primátora  1 914 000 159 500

Odbor právní a veřejných zakázek  1 601 000 133 417

Městská policie  45 711 130 3 809 261

Odbor správy veřejného majetku  577 159 520 48 096 627

Kancelář tajemníka  170 948 751 14 245 729

Stavební úřad  45 000 3 750

Odbor životního prostředí 290 004 24 167

Odbor správní a živnostenský  91 200 7 600

Odbor sociální péče  166 000 13 833

Odbor dopravy  110 000 9 166

Odbor informatiky a řízení procesů  36 386 000 3 032 166

Odbor ekonomiky  174 393 407 14 532 784

Odbor majetkové správy  15 202 244 1 266 854

Odbor strateg. rozvoje a dotací  7 331 098 610 925

Odbor hlavního  architekta 1 247 000 103 917

Odbor sportu a cestovního ruchu  45 738 220 3 811 518

Odbor péče o občany  320 940 175 26 745 015

Celkem  1 399 292 749 116 607 729
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Statut 
finančního výboru 

 
I. 

Zřízení výboru 
 
     Finanční výbor byl zřízen usnesením Zastupitelstva statutárního města Liberec /dále jen 
zastupitelstvo/  č. ... ze dne ...  v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, 
§ 117, odst. 2).  
 
 

II. 
Složení výboru 

 
     Členy finančního výboru (dále jen výbor) a předsedu výboru jmenuje a odvolává zastupi-
telstvo na základě návrhů, které k projednání předkládá kterýkoli člen zastupitelstva. 
     Předseda výboru jmenuje místopředsedu výboru, který zastupuje předsedu v jeho nepří-
tomnosti nebo nedosažitelnosti. 
     O členství ve výboru se může ucházet každý občan Liberce, který dosáhl věku 18 let a 
který projeví zájem pracovat ve výboru. 
    Počet členů výboru musí být vždy lichý a  stanovuje ho zastupitelstvo. 
    Jeho členem nemůže být primátor, náměstek primátora, tajemník Magistrátu města Liberec 
/dále MML/  ani osoba, zabezpečující rozpočtové a účetní práce na MML.             
    Tajemníkem výboru je pracovník MML, který je do této funkce jmenován tajemníkem 
MML. 
 

III. 
Postavení a činnost výboru 

 
    Výbor je zřízen dle zákona o obcích jako iniciativní a kontrolní orgán zastupitelstva v ob-
lasti hospodaření s majetkem a finančními prostředky města. 
Plní další úkoly, kterými je pověří zastupitelstvo. 
Výbor je oprávněn předkládat radě města svá stanoviska a návrhy k problémům, jež jsou jí 
svěřeny. 
Výbor se schází podle potřeby  a svá jednání završuje usneseními, která vyhotovuje v písemné 
formě a podepisuje je předseda výboru. 
Usnesení jsou platná, jestliže s nimi vyslovila souhlas nadpoloviční většina všech členů výbo-
ru. 
Tajemník výboru - zabezpečuje činnost výboru po stránce organizační, technické a   materiál-
ní, zajišťuje svolání jednání výboru po předchozím odsouhlasení předsedou, připravuje mate-
riály pro jednání, zpracovává zápisy z jednání. 
Není členem výboru a nemá v ní právo hlasovací. 
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IV. 
Financování činnosti výboru, odměny členům 

 
 Prostředky na zajištění činnosti výboru jsou zabezpečovány z rozpočtu města Liberec. 
Za hospodaření s nimi zodpovídá tajemník výboru. 
 Členům výboru mohou být za jejich práci přiznány odměny v souladu s platnými 
předpisy.  
 

V. 
Závěrečná ustanovení 

 
Statut výboru byl schválen usnesením č.  Zastupitelstva města Liberec, ze dne 18. 12. 2014. 
Statut nabývá účinnosti ke dni 1. ledna 2015. 
Změny ve statutu výboru schvaluje zastupitelstvo.  
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S  T  A  T  U  T 
k o n t r o l n í h o      v ý b o r u 

 
 
                                                                    I. 
                                                 Zřízení  kontrolního  výboru          
 
    Kontrolní výbor  byl zřízen usnesením Zastupitelstva statutárního města Liberec /dále jen 
zastupitelstvo/ č. ... dne ... v souladu  se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, § 
117,  odst. 2. 
 
 
                                                                             II. 
                                                                Složení výboru  
 
     Členy kontrolního výboru  (dále jen výboru) a předsedu výboru  jmenuje a odvolává 
zastupitelstvo na základě návrhů, které k projednání předkládá kterýkoli člen zastupitelstva. 
O členství ve výboru se může ucházet každý občan Liberce, který dosáhl věku 18 let a projeví 
zájem pracovat ve výboru.  
     Počet členů výboru musí být vždy lichý a stanovuje ho zastupitelstvo města. 
Jeho členem nemůže být primátor, náměstek primátora, tajemník Magistrátu města Liberec 
/dále jen MML/ ani osoba, zabezpečující rozpočtové a účetní práce na MML.  
     Předseda výboru jmenuje místopředsedu výboru pro případ své nepřítomnosti nebo 
nedosažitelnosti. 
     Tajemníkem výboru je pracovník Magistrátu města Liberec, který je do této funkce 
jmenován tajemníkem Magistrátu města Liberec. 
 
 
                                                              III. 
                                              Postavení a činnost výboru      
 
     Výbor  je zřízen dle zákona o obcích jako iniciativní a kontrolní orgán zastupitelstva města 
Plní úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo, zejména 
a/ kontroluje plnění usnesení zastupitelstva a rady 
b/ kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory a obecním úřadem na úseku 
samostatné působnosti. 
Výbor se schází podle potřeby a svá jednání završuje usneseními, která vyhotovuje v písemné 
formě a podepisuje je předseda. 
Usnesení jsou platná, jestliže s nimi vyslovila souhlas nadpoloviční většina všech členů 
výboru. 
 
     Výbor je oprávněn zahájit kontrolu na základě zastupitelstvem schváleného plánu kontrol 
nebo jednotlivé pověření ve formě usnesení zastupitelstva. 
     O provedené kontrole výbor pořídí zápis, který obsahuje předmět kontroly, zjištěné 
nedostatky a návrhy na jejich odstranění. Zápis podepisuje kontrolor i kontrolovaný. 
Zápis s vyjádřením kontrolovaného se předloží zastupitelstvu. 
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     Tajemník výboru zabezpečuje činnost výboru po stránce organizační, technické a 
materiální. Zajišťuje svolání jednání výboru po předchozím odsouhlasení předsedou výboru, 
materiály pro jednání, zpracovává zápisy z jednání výboru. Tajemník není členem výboru, 
nemá v něm právo hlasovací. 
  
   
 

IV. 
Pravidla   kontrolní   činnosti 

 
        V rámci příprav kontroly stanoví výbor jednoduchý záměr kontroly, v něm uvede, co se 
bude kontrolovat, koho bude kontrolovat a kdy a kde se kontrola uskuteční. 
 
       Se záměrem kontroly výbor seznámí toho, koho bude kontrolovat, nejpozději v den 
zahájení kontroly.  
 
       Ke kontrole si může výbor přizvat odborníky. 
 
      Kontrola se  provádí  obvykle formou nahlížení do písemností, pohovorem 
s odpovědnými 
pracovníky a  místním  šetřením.  Zapůjčené  doklady  musí   být   převzaty  proti  podpisu  a 
chráněny  před zničením, ztrátou, znehodnocením či zneužitím. 
 
      Kontrolou musí být  zjištěn skutečný stav věcí a zjištěné nedostatky musí být prokazatelně  
doloženy. O zjištěných skutečnostech jsou členové výboru, jakož i přizvaní odborníci, vázáni 
povinností zachovávat mlčenlivost. 
 
Navrhovaná změna: 
     Všichni členové kontrolního výboru jsou povinni upozorňovat na možný střet zájmů 
vlastní či ostatních členů, který by mohl v souvislosti s kontrolní činností nastat. Toto 
upozornění je třeba oznámit nejpozději v den zasedání kontrolního výboru, který schvaluje 
výběr témat ke kontrole. 
 
 
 

V. 
Financování činnosti komise, odměny členům. 

 
     Prostředky na zajištění činnosti výboru jsou zabezpečovány z rozpočtu města Liberec. Za 
hospodaření s nimi zodpovídá tajemník výboru. 
     Členům výboru   mohou být za jejich práci přiznány odměny v souladu s platnými 
právními předpisy. 
 
 
 

VI. 
Závěrečná ustanovení 

 
     Statut výboru byl schválen usnesením č.  Zastupitelstva města Liberec, ze dne 18. 12. 2014. 
      Statut nabývá účinnosti ke dni 1. ledna 2015. 
     Změny ve statutu výboru  schvaluje zastupitelstvo. 
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Statut výboru pro školství, výchovu a vzdělávání 
 
 

I. 
Zřízení výboru 

 
Výbor pro školství, výchovu a vzdělávání byl zřízen usnesením Zastupitelstva města Liberec 

/dále jen zastupitelstvo/ č.  ze dne  v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích § 
117, odst. 1, § 84 písm. o). 

 
II. 

Složení výboru 
 
Členy výboru pro školství, výchovu a vzdělávání /dále výbor/ a předsedu výboru jmenuje a 

odvolává zastupitelstvo.  
Předsedou výboru může být jen člen zastupitelstva. 
Předseda výboru jmenuje místopředsedu, který zastupuje předsedu v jeho nepřítomnosti a 

nedosažitelnosti. 
Počet členů výboru musí být vždy lichý a stanovuje ho zastupitelstvo. 
Tajemník výboru je pracovník Magistrátu města Liberce /dále MML/,  který je do této funkce 

jmenován tajemníkem MML. 
 

III. 
Postavení a činnost výboru 

 
Výbor je zřízen dle zákona o obcích jako a kontrolní orgán zastupitelstva v oblasti školství, 

výchovy a vzdělávání. 
Plní úkoly, kterými jej pověří zastupitelstvo. 
Výbor je oprávněn předkládat zastupitelstvu města svá stanoviska a návrhy k problémům, jež 

jsou mu svěřeny. 
Výbor se schází pravidelně, v odsouhlaseném termínu, případně dle potřeby.Usnesení výboru se 

vyhotovuje písemně a podepisuje je předseda výboru. 
Tajemník výboru zabezpečuje činnost výboru po stránce organizační, technické a materiální, a 

po dohodě s předsedou svolává jednání výboru po předchozím odsouhlasení předsedou, připravuje 
materiály pro jednání, zpracovává zápisy z jednání. Není členem výboru a nemá v něm hlasovací 
právo. 

 
IV. 

Financování činnosti výboru, odměny členům 
 
Prostředky na zajištění činnosti výboru jsou zabezpečovány v rozpočtu města Liberec. Za 

hospodaření s nimi zodpovídá tajemník výboru. Členům výboru mohou být za jejich práci přiznány 
odměny v souladu s platnými předpisy. 

 
 
 

V. 
Závěrečná ustanovení 

 
   Statut výboru byl schválen usnesením č.  Zastupitelstva města Liberec, ze dne 18. 12. 2014.       

             Statut nabývá účinnosti ke dni 1. ledna 2015.      
             Změny ve statutu výboru  schvaluje zastupitelstvo. 
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STATUT 

výbor pro rozvoj a územní plánování 
 

 

I. 

Zřízení výboru 

 

Výbor pro rozvoj a územní plánování (dále jen výbor) je zřízen usnesením č. ...Zastupitelstva 
města Liberec, v souladu s § 117 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění.  

 

 

II. 

Složení výboru  

 

Členy výboru a předsedu jmenuje a odvolává Zastupitelstvo města Liberec (dále jen 
zastupitelstvo), na základě návrhu podaného v souladu s jednacím řádem.  

Počet členů výboru stanovuje zastupitelstvo jako lichý s ohledem na poměrné zastoupení 
všech politických stran, zvolených do zastupitelstva. 

Tajemníkem výboru je pověřený pracovník odboru strategie a územní koncepce Magistrátu 
města Liberec (dále jen MML), kterého do této funkce jmenuje tajemník MML.  

Výbor si zvolí svého místopředsedu, který zastupuje předsedu v jeho nepřítomnosti nebo 
nedosažitelnosti. 

  

 

III. 

Postavení a činnost výboru 

 

Výbor je zřízen dle zákona o obcích jako iniciativní a poradní orgán zastupitelstva. 

Posláním výboru je dohled nad procesem přípravy nového územního plánu a dohled nad 
přípravou a projednáváním strategických změn platného územního plánu, případně dalších 
změn územního plánu. Činnost výboru skončí schválením nového územního plánu.  

 

Výbor spolupracuje zejména s dotčenými odbory MML a s pověřeným členem zastupitelstva 
pro tvorbu územního plánu a podílí se na koordinaci jeho činnosti. 

Výbor plní další úkoly, kterými je pověří zastupitelstvo. 
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Výbor je oprávněn předkládat radě a zastupitelstvu města svá stanoviska a návrhy k výše 
uvedené problematice, a to i v širších souvislostech, např. v souvislosti s rozvojem města, 
vybranými investičními záměry apod.  

Výbor může vyžadovat stanoviska dotčených odborů MML v návaznosti na koncept, popř. 
změnu územního plánu (dále jen ÚP). 

Výbor se schází dle potřeby, zpravidla jednou měsíčně a svá jednání završuje usneseními, 
která vyhotovuje v písemné formě tajemník a podepisuje je předseda výboru. 

Dále se výbor vyjadřuje obecně k problematice: 

1. urbanismu – tj. umožnění a usměrnění rozvoje města dané obecnými klasickými 
zásadami ÚP (územní prvky, vztah města a okolí, velikost města, funkce města, 
ekologická kritéria a zásady udržitelného rozvoje apod.) a novodobými zásadami ÚP 
(lepší rozdělování zdrojů na základě spravedlnosti, místních potřeb a principu 
subsidiarity), při respektování strategického plánu města, 

2. územního plánování (ÚP) – problematika týkající se prostorového rámce pro budoucí 
rozvoj města, 

3. strategického plánu (dále jen SP). 

                  

Předmětem činnosti výboru jsou dále: 

 náměty na změny ÚP a SP a identifikace současné a budoucí potřeby obce 

      (monitoring, pravidelná revize a aktualizace dokumentů ÚP a SP), 

 upozornění na příležitosti, účinky, omezení a důsledky změn či opatření, 

 kontrola implementace schválených politik (ÚP a SP) a zajištění souladu s měnícími 
se potřebami a příležitostmi. 

 

Pravomocí výboru je projednávat, předkládat a komentovat podněty z oblasti rozvoje města 
Liberec, v rámci své působnosti nahlížet do materiálů, týkajících se rozvoje města                    
a požadovat informace od dotčených odborů MML a dalších organizací a institucí. 

Zastupitelstvo může usnesením řídit činnost výboru tím, že mu ukládá úkoly, projednává 
zápisy a předkládá náměty k projednání. Výbor informuje zastupitelstvo prostřednictvím 
svého předsedy, popř. místopředsedy. 

Jednání a rozhodování výboru se řídí jednacím řádem, který pro potřeby výboru bere             
na vědomí zastupitelstvo města Liberce. 

Výkon funkce tajemníka výboru - zabezpečuje činnost výboru po stránce organizační, 
technické a materiální, zajišťuje svolání výboru komise, materiály pro jednání, zpracovává 
zápisy z jednání a na základě usnesení výboru zajišťuje zpracování příslušných návrhů pro 
zastupitelstvo města. Tajemník není členem výboru, nemá právo hlasovací ani rozhodovací. 
Pozvánka na zasedání výboru musí být vyhotovena jménem předsedy, termín konání zasedání 
musí být předsedou odsouhlasen předem. Též v případě telefonického svolání zasedání musí 
být termín předsedou odsouhlasen předem. 
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IV. 

Financování činnosti výboru, odměny členům 

 

Prostředky na zajištění činnosti výboru jsou zabezpečovány z rozpočtu Statutárního města 
Liberec. Za hospodaření s nimi zodpovídá tajemník výboru. 

Členům výboru mohou být za jejich práci přiznány odměny v souladu s platnými právními 
předpisy.  

 

 

V. 

Závěrečná ustanovení 

 

Statut výboru byl schválen usnesením č.  Zastupitelstva města Liberec, ze dne 18. 12. 2014. 

Statut nabývá účinnosti k 1. 1. 2015. 

Změny ve statutu výboru schvaluje Zastupitelstvo města Liberec. 
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