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Z Á P I S  

Z 19. SCHŮZE 

RADY MĚSTA LIBEREC, 

 KONANÉ DNE 4. 11. 2014 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 210 

 

 
Ověřovatelé: Mgr. Jiří Šolc 

 Kamil Jan Svoboda 

 

K bodu č. 1 
Zahájení  

Paní primátorka, Mgr. M. Rosenbergová, zahájila 19. schůzi rady města a konstatovala, že je přítomno 
5 členů rady města a jednání bylo usnášeníschopné. Z jednání rady se omluvil doc. David Václavík, 
Roman Šotola a Ing. Bohuslav Kabátek. Jako zapisovatele schůze paní primátorka navrhla Zuzanu 
Škodovou, pracovnici organizačního oddělení a jako ověřovatele zápisu pana Kamila Jana Svobodu a 
Mgr. Jiřího Šolce. Návrh byl schválen poměrem: pro – 6, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat. 
 

Paní primátorka uvedla, že do programu byly dodatečně zařazeny body: 18a, 20a až 20d. Pan 
náměstek Ing. Rutkovský navrhl, aby byl jako informace do programu zařazen materiál ohledně 
průběhu modernizace Krajské nemocnice Liberec, a. s.  

Program 19. schůze rady města byl schválen poměrem: pro – 6, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl 
přijat. 

 

 

K bodu č. 2 
Nadlimitní požadavky rozpočtu statutárního města Liberec pro rok 2015    

Předkládá: Ing. Zbyněk Karban, vedoucí odboru ekonomiky 
 
Stručný obsah předkládaného materiálu: 

Zavedením nového informačního systému GINIS došlo ke změně způsobu přípravy návrhu 
rozpočtu města – byla upravena rozpočtová pravidla přípravy a tvorba návrhu rozpočtu a byly 
konkrétně stanoveny jednotlivé kompetence rady města, vedení města a vedoucích odborů. Na poradě 
vedení dne 17. 9. 2014 byly schváleny a nastaveny limity výdajů pro jednotlivé odbory města, 
podkladem byl schválený materiál v RM o předpokládaných příjmech města v roce 2015. Výdajové 
limity pro jednotlivé odbory byly v GINIS nastaveny ve verzi návrhu rozpočtu. Poté odbory do návrhu 
rozpočtu vložily v GINIS jimi požadované výdaje a reálně očekávané příjmy. Všechny další 
požadované výdaje byly zařazeny do přiložené excelovské tabulky. Uvedený postup musí být 
v souladu s upravenými rozpočtovými pravidly a v souladu s přípravou schváleného harmonogramu 
při přípravě rozpočtu roku 2015. 
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Průběh projednávání bodu: 

Mgr. M. Rosenbergová 
Tady bych vás, pane náměstku poprosila, kdybyste řekl k tomu materiálu něco bližšího. 

Mgr. Šolc 
To, to tam je, jsou všechny požadavky našich vedoucích odborů, které se nevešly do limitů, které 

jsme stanovili v rámci porady vedení na základě odhadů příjmů, které jsme schválili v radě města 
v září. Od té doby se samozřejmě situace zpřesňuje, takže my asi tušíme, že ten příští rok bude ještě 
v horizontu o 10, 15, 20 milionů Kč lepší, než jsme schválili tady v radě. Tudíž my z těchto 
nadlimitních požadavků budeme muset vybrat ty, které do návrhu rozpočtu na příští rok zařadíme a 
samozřejmě předložíme radě města, samozřejmě předtím různým skupinám koaličního jednání atd. Je 
toho tam samozřejmě obrovská porce, jak vidíte sami v tom materiálu, těch nadlimitních požadavků je 
asi za 800 milionů Kč. 

Mgr. M. Rosenbergová 
Dobře, takže to máme vzít jenom na vědomí… 

Mgr. Šolc 
No a v zásadě…to je úplně automaticky úkol, ale je tam podtrhnuto, že mně ukládáte upravit 

výdajové limity. Ale samozřejmě víme, že když máme na 800 milionů Kč požadavků a 15, 20 milionů 
Kč k rozdělení, tak to bude složité. 

Ing. Hruša 
Já si myslím, že by bylo lepší nechat to do rezervy, protože to je v podstatě taková suma, že je to o 

ničem. To je pomalu škoda práce. 

Mgr. Šolc 
Já vím, ale na druhou stranu jsou tam některé požadavky, které my budeme muset vzít v potaz, 

zejména co se týče platů třeba tady a v příspěvkových organizacích, protože ty jsou navázány na 
rozhodnutí vlády plus některé věci třeba co se týče počtu žáků, které se mezitím také zpřesnily, to asi 
také budeme muset vzít. Ale počítáme s větší rezervou, než to bylo v předchozích letech. 

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

Rada města přijala usnesení č. 1042/2014 

 

K bodu č. 3 
Stav kroniky města Liberce za rok 2013    

Předkládá: Mgr. Pavel Kalous, pověřený zastupováním funkce vedoucí odboru péče o občany 
 
Průběh projednávání bodu: 

K tomuto bodu nebyla diskuse. 

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

Rada města přijala usnesení č. 1043/2014 
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K bodu č. 4 
Informace o usnesení konkurzní komise z konkurzního řízení na obsazení funkce 
ředitele (ředitelky) Mateřské školy „Sluníčko“, Liberec, Bezová 274/1, 
příspěvkové organizace 

Vyhlášení konkurzního řízení na obsazení funkce ředitele (ředitelky) Mateřské 
školy „Sluníčko“, Liberec, Bezová 274/1, příspěvkové organizace 

 
Předkládá: Mgr. Pavel Kalous, pověřený zastupováním funkce vedoucí odboru péče o občany 
 
 
Průběh projednávání bodu: 

K tomuto bodu nebyla diskuse. 

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

Rada města přijala usnesení č. 1044/2014 

 

K bodu č. 5 
Změna platu ředitelů mateřských škol zřizovaných statutárním městem Liberec, 
s účinností od 1. 11. 2014                               

Předkládá: Mgr. Pavel Kalous, pověřený zastupováním funkce vedoucí odboru péče o občany 
 
Stručný obsah předkládaného materiálu: 

Úprava platu je navrhována na základě novely ze dne 23. října 2014, kterou se mění nařízení vlády 
č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění 
pozdějších předpisů (platový tarif) a v souladu s vnitřním platovým předpisem pro stanovení platu 
ředitelů škol zřizovaných statutárním městem Liberec (příplatek za vedení).  

 
Průběh projednávání bodu: 

Mgr. M. Rosenbergová 
To je právě navýšení o ta procenta. 

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

Rada města přijala usnesení č. 1045/2014 

 

 

K bodu č. 6 
Změna platu ředitelů základních škol zřizovaných statutárním městem Liberec, s 
účinností od 1. 11. 2014 

Předkládá: Mgr. Pavel Kalous, pověřený zastupováním funkce vedoucí odboru péče o občany 
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Stručný obsah předkládaného materiálu: 

Úprava platu je navrhována na základě novely ze dne 23. října 2014, kterou se mění nařízení vlády 
č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění 
pozdějších předpisů (platový tarif) a v souladu s vnitřním platovým předpisem pro stanovení platu 
ředitelů škol zřizovaných statutárním městem Liberec (příplatek za vedení). 

 
Průběh projednávání bodu: 

K tomuto bodu nebyla diskuse. 

 

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

Rada města přijala usnesení č. 1046/2014 
 
 
Mgr. M. Rosenbergová 

Ještě mi řekněte, pane tajemníku, oni si to budou financovat teď jak? Ze svých rozpočtů? Myslím 
ty ostatní, jako jsou organizace sociálního zaměření a další. 

K. J. Svoboda 
Jak které, jestli mohu okomentovat, tak třeba paní ředitelka Vereščáková říkala, že to vyřeší 

přesuny v rámci organizace, třeba v rámci divadla to bude velký problém, protože tam vlastně ty platy 
byly sníženy o 3 %, což už nám dneska zákon nedovoluje, plus 3,5 % nových takže to je vlastně 6,5 % 
...   

Mgr. M. Rosenbergová 
Dobře, ale čeho to budou financovat? 

K. J. Svoboda 
Oni musí samozřejmě dodržet v současné chvíli zákonné opatření nebo tu vyhlášku vlády a 

pravděpodobně se dostanou do minusu a město jako zřizovatel příspěvkové organizace to bude muset 
potom vyřešit v příštím roce. 

 

K bodu č. 7 
Prodloužení nájemních smluv, přidělení a výměna bytů ve vlastnictví 
statutárního města Liberec, neposkytnutí výjimky z pravidel pro přidělování 
bytů a úprava dispozic v Ubytovně nízkého standardu - Kateřinská 156 

Předkládá: Mgr. Pavel Kalous, pověřený zastupováním funkce vedoucí odboru péče o občany 
 
Stručný obsah předkládaného materiálu: 

Komise humanitní na své jedenácté schůzi dne 21. října 2014 projednala žádosti o prodloužení 
nájemní smlouvy u bytu pro příjmově vymezené osoby, přidělení bytů zvláštního určení v domech 
s pečovatelskou službou, výměnu bytu zvláštního určení v domě s pečovatelskou službou, poskytnutí 
výjimky z pravidel pro přidělování bytů zvláštního určení v DPS, přidělení bytu startovacího, přidělení 
bytu pro příjmově vymezené osoby, přidělení bytů standardních, výměnu bytu standardního, výměnu 
bytů startovacích a úpravu dispozic v ubytovně nízkého standardu - Kateřinská 156. Členové komise 
se seznámili s důvody podání žádostí a doporučili žadatele, kteří splňují podmínky stanovené 
„Pravidly pro přidělování bytů“ Radě města Liberec ke schválení. 
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Průběh projednávání bodu: 

K tomuto bodu nebyla diskuse. 

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

Rada města přijala usnesení č. 1047/2014 

 

 

K bodu č. 8 
Dodatek č. 17 Smlouvy o nájmu věcí movitých a nemovitých (pronájem 
teplárenského zařízení) a úplné znění smlouvy ve znění všech dodatků    

Předkládá: Ing. Petr Kolomazník, vedoucí odboru hlavního architekta 
 
Stručný obsah předkládaného materiálu: 

Smlouva o nájmu věcí movitých a nemovitých mezi Statutárním městem Liberec a Teplárnou 
Liberec, a. s. byla vypracována v roce 2000. Usnesením č. 579/00, na zasedání konaném dne 12. 12. 
2000, rada města schválila pronájem veškerých teplárenských zařízení v majetku statutárního města 
Liberec na rok 2001 Teplárně Liberec, a.s. a uložila Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města Liberec, 
uzavřít smlouvu o pronájmu. Nový dodatek č. 17 Smlouvy o nájmu věcí movitých a nemovitých pro 
období 1. 10. 2014 – 30. 9. 2015 je totožný s dodatkem č. 16 a neobsahuje oproti tomuto dodatku 
(kromě jeho příloh) žádné změny.  

 
Průběh projednávání bodu: 

Mgr. M. Rosenbergová 
Tady se to akorát změnilo, že se sloučily ty dvě složky? Pane inženýre? Že dřív to bylo na tu 

variabilní a fixní a teď je to tedy v jedné? 

Ing. Hruša 
Historicky byla dohoda s teplárnou, že ty peníze, které dostanou do nájmu, vracíme do 

rekonstrukcí. To se nikdy nedělalo. To se prostě zařadilo do rozpočtu a tím to skončilo. Teď myslím, 
že je to problém, který tady částečně je. 

Ing. Mgr. Černý 
Tam už loni došlo ke změně toho, že dřív se ta výše nájemného odvíjela od výše dodaného tepla a 

teď je to druhý rok fixní částka, která je nafixovaná na fixní složku. Takže ta částka se teď nemění. 

Mgr. Šolc 
Já vím, že to pro nás znamená víc peněz, asi o milion Kč, co jsme tady řešili tenkrát, ale jde spíš o 

to, jestli to třeba viděli právníci, zda je dodatek v pořádku, vidím, že tam nejsou podepsaní. 

Ing. Mgr. Černý 
My jsme ho loni projednávali v pracovní skupině, ale ta byla zrušená, takže tento nový dodatek už 

pracovní skupina neprojednávala. 

Ing. Kolomazník 
Jako každý rok se jedná o podpis dodatku smlouvy, na základě toho nám teplárna platí za pronájem 

majetku, který využívá k rozvodům tepla. 
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Mgr. M. Rosenbergová 
Tady zazněl dotaz, jestli ta smlouva byla projednána s právním oddělením, jestli je stejná jako 

jindy. 

Ing. Kolomazník 
Je stejná jako jindy, byla zveřejněna na úřední desce po dobu stanovenou zákonem – to je těch 15 

dnů, tady je to napsané: vyvěšení 16. 10. a sejmuto 3. 11. 

Mgr. M. Rosenbergová 
Pokud již nejsou dotazy, pojďme hlasovat. 

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

Rada města přijala usnesení č. 1048/2014 

 

K bodu č. 9 
Informace o přistoupení města do připravovaného „Sdružení pro digitální mapu 
veřejné správy LK“    

Předkládá: Ing. Petr Kolomazník, vedoucí odboru hlavního architekta 
 
Stručný obsah předkládaného materiálu: 

V rámci projektu digitální mapy veřejné správy zadaného a prováděného Libereckým krajem 
vzniká projekt digitální technické mapy Libereckého kraje. Statutární město Liberec již bezmála 8 let 
provozuje, aktualizuje a zhodnocuje vlastní digitální technickou mapu města Liberce spolu se smluvně 
zapojenými správci inženýrských sítí (smlouva o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě digitálních 
mapových podkladů města Liberec). Statutární město Liberec bylo Libereckým krajem přizváno a 
aktivně se zúčastňuje na jednáních o možnostech spolupráce statutárního města Liberec na projektu a 
provozu digitální technické mapy Libereckého kraje.  

 

Průběh projednávání bodu: 

Mgr. Šolc 
Jestli můžu krátký komentář. Ta situace je nepřehledná, respektive Libereckému kraji asi chceme 

vyjít vstříc, protože oni si napsali velký projekt na digitální mapu celého kraje, tudíž pro ty síťaře a 
všechny vůbec dotčené vlastníky, kteří do té mapy zapisují, je samozřejmě z logiky věci lepší to 
zapisovat přímo do krajské mapy, nicméně Liberec je v tomto ohledu velmi napřed a naše digitálně 
technická mapa je mnohem lépe vedená, mnohem podrobnější a mnohem kvalitnější, než ta 
připravovaná krajská mapa. Samozřejmě kraj ji nepovede v takové kvalitě, v jaké ji používáme my, 
ostatní města v regionu ji nevedou vůbec, takže prostě pro ně je to velký krok vpřed. Tady jde prostě o 
to, aby se ta data zapisovala pouze jednou, aby vlastně neběžely dvě paralelní mapy vedle sebe. Tam 
by jisto jistě došlo brzy k nějaké kolizi. Jde o to, že na tom kraji také ještě úplně nevědí, jak to bude 
fungovat, takže my jim zapůjčujeme sadu testovacích dat tak, aby tu digitální technickou mapu mohli 
naplnit, nicméně o tom, jak potom bude ta mapa fungovat v tom ostrém režimu, se povedou ještě 
v příštím, přespříštím roce důležité rozhovory, protože tak, jak je to nastaveno teď, by to nebylo úplně 
šťastné. 

Mgr. M. Rosenbergová 
My jsme do toho už dali 15 milionů Kč. 
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Mgr. Šolc 
V průběhu času Liberec možná už dvacet, na vývoji a poplatcích toho, co máme, jsme … 

Mgr. M. Rosenbergová 
A to jim předáme? 

Mgr. Šolc 
Tak my jim tam dáváme testovací data, nepředáváme jim to jako hotovou věc, ale v zásadě ano. 

Ing. Hruša 
Pokud tomu rozumím, když na to přistoupíme, tak v podstatě hrozí zhoršení našich podkladů?  

Mgr. Šolc 
Ne, my si to dál povedeme sami, ale jde o to, aby se ta data propisovala. 

Mgr. M. Rosenbergová 
Pokud již nikdo nic nemá, pojďme hlasovat. 

 

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

Rada města přijala usnesení č. 1049/2014 

 

K bodu č. 10 
Revitalizace sídliště Rochlice - lokalita Žitná  

Schválení přijetí dotace od MMR ČR 

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

Odbor správy veřejného majetku uplatnil návazně na usnesení rady města č. 7/2014 na Ministerstvu 
pro místní rozvoj ČR v rámci dotačního titulu IPRM Rochlice žádost o dotaci na akci „Revitalizace 
sídliště Rochlice – lokalita Žitná“, a to stavební objekty SO 102 a 103. Stavbu „Revitalizace sídliště 
Rochlice – lokalita Žitná, oblast ul. Žitná, Ježkova“ zahájenou v červenci 2014 realizuje firma 
EUROVIA CS, a.s. V současné době je uzavírán dodatek č. 2 smlouvy o dílo, který upraví se 
souhlasem poskytovatele dotace termín dokončení díla na 31. 5. 2015.  

   

Průběh projednávání bodu: 

K tomuto bodu nebyla diskuse. 

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

Rada města přijala usnesení č. 1050/2014 
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K bodu č. 11 
Změna názvu zastávek MHD s účinností od 14. 12. 2014                              

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

Odbor správy veřejného majetku předkládá radě města návrh změny názvu zastávky MHD. 
Současný název zastávky na městské autobusové trase linky č. 17, svým významem neodpovídají 
aktuálnímu stavu lokace dané instituce. Aby se z  důvodu změny sponzorů zastávka MHD nemusela 
nadále přejmenovávat, navrhla společnost DPMLJ, a.s. název Aréna. Pro správnou orientaci zejména 
uživatelů MHD ze strany občanů města, ale především pak jeho návštěvníků.  

 
Průběh projednávání bodu: 

K tomuto bodu nebyla diskuse. 

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

Rada města přijala usnesení č. 1051/2014 

 

 

K bodu č. 12 
Schválení vyhrazeného parkovacího stání pro invalidy včetně bezúplatného 
poskytnutí dopravního značení dle nových podmínek pro zřízení vyhrazeného 
parkovacího stání na komunikacích ve vlastnictví města Liberec 

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

Rada města na svém 4. zasedání dne 8. 2. 2011 schválila „Podmínky pro zřízení vyhrazeného 
parkovacího stání na komunikacích a ostatních pozemcích ve vlastnictví města Liberec, vyjma 
katastrálního území Vratislavice nad Nisou, osobám těžce zdravotně postiženým“. Na základě výše 
uvedeného přijímá odbor správy veřejného majetku žádosti osob s vydaným průkazem ZTP nebo 
ZTP/P o vydání souhlasného stanoviska, na jehož základě jsou zřizována vyhrazená parkovací místa 
(VPM) držitelům průkazů ZTP a ZTP/P a to prostřednictvím odboru dopravy Magistrátu města 
Liberec. Nové podmínky pro zřízení vyhrazeného parkovacího stání na komunikacích ve vlastnictví 
města Liberec umožňují na žádost oprávněné osoby bezplatné poskytnutí dopravní značky IP12 „P 
reservé“ O bezplatném poskytnutí rozhoduje rada města. 

 
Průběh projednávání bodu: 

K tomuto bodu nebyla diskuse. 

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

Rada města přijala usnesení č. 1052/2014 
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K bodu č. 13 
Hromadný podnět občanů ul. Kavkazská - Volná - zimní údržba komunikace 

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

Dne 9. 10. 2014 byla na podatelnu statutárního města Liberec doručena hromadná žádost občanů ve 
věci upuštění od pluhování s posypem inertním materiálem. V podnětu občané upozorňují na špatnou 
schůdnost komunikace v případě posypu inertním materiálem. Operační plán zimní údržby 
komunikací na rok 2014-2015 byl schválen Radou města 16. 9. 2014 usnesením č. 914/2014, kde byla 
již komunikace Kavkazská – Volná zařazena do kategorie pluhování s inertním posypem. Pokud by 
došlo ke škodě na zdraví či majetku v souvislosti s neposypanou komunikací, hradil by případné 
náklady vlastník komunikace, v tomto případě statutární město Liberec.  Zajistit zimní údržbu pouze 
pluhováním a vyhovět tak žádosti občanů by bylo možné v operačním plánu zimní údržby na příští 
období a to sezónu 2015-2016, kde by mohla být tato změna navržena při jeho přípravě a před jeho 
schválením. 

 
Průběh projednávání bodu: 

Mgr. M. Rosenbergová 
Oni nás žádají, abychom nesypali, abychom upustili od posypu inertním materiálem, protože se jim 

to těžko uklízí, ale pokud bychom to nesypali, tak veškeré nehody, které by se tam staly, jdou za obcí 
samozřejmě, protože my máme povinnost to sypat. Jsou tam variantní návrhy, buď to jenom pluhovat 
s tím, že každou zlomenou nohu zaplatíme, anebo prostě sypat. 

Mgr. M. Rosenbergová 
Já poprosím pana Novotného, když má variantní materiály, tak ať si to poznačí. Máme variantní 

návrh nesypat, pluhovat nebo sypat. Přikláníte se k jaké variantě? 

Mgr. Šolc 
Já se ještě zeptám pana Kovačičina, to bude vědět z hlavy, Pamatuji si to správně ten problém, i 

když se potom sype, tak potom, když to technické služby na jaře uklízejí, tak ten posypový materiál 
nemohou recyklovat. 

Ing. Kovačičin 
Standardně se nerecykluje, protože už tam jsou příměsi dalších nečistot a v případě, že by se to 

nasypalo zpět do sypače, tak by jim to ucpávalo v tom zimním období. Nevyužívá se to opětovně. 

Mgr. Šolc 
A ušetřili bychom, kdybychom některé z takových bočních ulic nesypali? 

Ing. Kovačičin 
Ušetřili bychom ten inertní materiál. 

Mgr. M. Rosenbergová 
A zaplatíme to na zlomených nohách. 

Mgr. Šolc 
Tady jde o to, že oni si o to požádali, kdybychom jim vyšli vstříc a pak tam byla nějaká zlomená 

noha, tak jim můžeme říct: podívejte se, tady to ti místní chtěli. Jiná situace je, že bychom my 
svévolně rozhodli, že někde jinde budeme jenom pluhovat. Já bych se skoro přikláněl jim to povolit, 
ale jako dojdeme ke konsensu a podpořím to, na čem se dohodneme. 
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Ing. Kovačičin 
Spíš bych viděl vhodnější variantu za nás jim vyhovět třeba v příštím roce, už do operačního plánu 

jim dát variantu pouze pluhování, a v letošním roce, kdy máme schválený operační plán a kde je 
pluhování a sypání, když občanům vyhovíme, pak tam pojede někdo cizí, stane se mu úraz, tak se ani 
nemůžeme ohánět těmi občany, protože on řekne, no jo ale… 

Mgr. M. Rosenbergová 
To je pravda. Takže varianta „B“. 

 

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

Rada města přijala usnesení č. 1053/2014 

 

K bodu č. 14 
Žádost o schválení výjimky z interního předpisu pro zřizování služebnosti pro 
investora stavby kanalizace v ul. Puškinova - Edisonova, k. ú. Doubí u Liberce 

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

Investor stavby kanalizace v ul. Puškinova - Edisonova, k. ú. Doubí u Liberce, požádal dne 9. 10. 
2014 statutární město Liberec o prominutí úhrady za zřízení služebnosti na stavbu kanalizace v ul. 
Puškinova - Edisonova, k. ú. Doubí u Liberce, nebo o prominutí zálohy ve výši ceny služebnosti u 
smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti. 

 

Průběh projednávání bodu: 

Mgr. Šolc 
Osobně bych se tedy přikláněl i k variantě „B“ až jim to zaplatí SVS, ale samozřejmě, když nás 

budou chtít podrazit a pak nám to nezaplatí, tak je to těžké. Ale docela jakoby těm investorům 
rozumím, protože oni tu kanalizaci budují na vlastní náklady, a my jim už dávno z žádného fondu 
rozvoje bydlení nepřispíváme ani korunu. 

Mgr. M. Rosenbergová 
Odbor nám doporučuje variantu „D“ tzn. nevyhovět a nadále postupovat dle interního předpisu. 

Kdo jste pro variantu „D“? 

Mgr. Šolc 
Pojďme jim dát variantu „B“. 

Mgr. M. Rosenbergová 
Proč? Jak to potom omluvíte, jak to zdůvodníte potom těm ostatním? 

Mgr. Šolc 
Oni nám to zaplatí, ale až jim to zaplatí SVS. Ve variantě „B“ se píše tak, jako je to v důvodové 

zprávě, že SVS si to od nich odkoupí za 70.000,- Kč a oni potom těch 71 zaplatí nám. 
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Mgr. M. Rosenbergová 
Já s tím tedy nesouhlasím. 

Mgr. Šolc 
Teď chtěli, abychom jim to pozdrželi. 

Ing. Fadrhonc 
Do té doby, než si to SVS od nich vykoupí. 

Mgr. Šolc 
Tak a ta si vykoupí, až to bude zkolaudované atd., to bude trvat ještě 2 roky. Samozřejmě může se 

nakrásně stát, že my jim to jako teď odpustíme a oni nám už potom nic nedají. 

Mgr. M. Rosenbergová 
Vy tedy doporučujete variantu „B“ a naše právní ji nedoporučuje. 

Mgr. Šolc 
Já vím…  

Mgr. M. Rosenbergová 
Já nepůjdu proti právnímu… tak nechám tedy… 

Mgr. Šolc 
Jestli to je zase konsensus, tak já se podřídím. Já s tím nemám problém. 

Mgr. M. Rosenbergová 
Nechám hlasovat o variantě „B“ a o variantě „D“. Takže varianta „B“. 

 

Hlasování o návrhu usnesení – pro - 3, proti - 2, zdržel se - 1, návrh nebyl přijat. 
 
 
 

Mgr. M. Rosenbergová 
Varianta „D“. 

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

Rada města přijala usnesení č. 1054/2014 

 

 

K bodu č. 15 
„Kaple Smíření - Památník zajateckého tábora Liberec výpůjčka pozemku na p. 
p. č. 1437/1“ 

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

Odbor správy veřejného majetku provedl legislativní kroky související s výpůjčkou pozemku ve 
vlastnictví statutárního města Liberce na p. p. č. 1437/1, k. ú. Růžodol I pro realizaci projektu „Kaple 
Smíření - Památník zajateckého tábora Liberec“ a to na dobu 20 let. Výpůjčka byla vyvěšena na 
úřední desce Magistrátu města Liberce po dobu 15 dnů a to ode dne 23. 9. 2014 do 9. 10. 2014. Žádné 
nabídky na výpůjčku pozemku p. p. č. 1437/1, k. ú. Růžodol I odbor správy veřejného majetku 
neobdržel. Jako další krok v případě podpory rady města je nezbytné zveřejnit záměr výpůjčky 
pozemku po dobu 20 let.  

Průběh projednávání bodu: 

Ing. Rutkovský 
Já bych jenom požádal o úpravu u té výpůjčky podle návrhu územního plánu, aby se tam vyšla ta 

komunikace, aby se nedalo do výpůjčky něco, co bude potřeba pro tu komunikaci. Ono by to nemělo 
být v rozporu s projektem, ale určitě to zasáhne do toho pozemku, takže aby se upravil předmět 
výpůjčky dle návrhu územního plánu. Zašle pan Lenert.     

 

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

Rada města přijala usnesení č. 1055/2014 

 

 

K bodu č. 16 
„Výpůjčka nebytových prostor p. č. 1, k. ú. Liberec za účelem provozování 
galerie“ 

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

Odbor správy veřejného majetku provedl legislativní kroky související s výpůjčkou galerie ve 
vlastnictví statutárního města Liberce na p. p. č. 1, k. ú. Liberec pro realizaci výstavy „Zapomenuté 
dějiny města Liberec“, a to na dobu neurčitou. Výpůjčka byla vyvěšena na úřední desce magistrátu 
města Liberce po dobu 15 dnů a to ode dne 23. 9. 2014 do 9. 10. 2014. Žádné nabídky na výpůjčku 
pozemku p. p. č. 1, k. ú. Liberec odbor správy veřejného majetku neobdržel. Jako další krok v případě 
podpory rady města je nezbytné zveřejnit záměr výpůjčky pozemku na dobu neurčitou.  

 
Průběh projednávání bodu: 

K tomuto bodu nebyla diskuse. 

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

Rada města přijala usnesení č. 1056/2014 

 

 

K bodu č. 17 
„Oprava ul. Aloisina výšina“ 

  Schválení výsledku jednacího řízení bez uveřejnění 
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Předkládá: Bc. David Novotný, vedoucí odboru správy veřejného majetku 
 
Stručný obsah předkládaného materiálu: 

Předmětný úsek komunikace je v nevyhovujícím technickém stavu a přilehající parkovací místa 
jsou v nedostatečném počtu. Auta parkují na zatravněných a nezpevněných plochách kolem stávající 
komunikace, jejíž živičný povrch vykazuje množství výtluků a nerovností.  

 
Průběh projednávání bodu: 

K tomuto bodu nebyla diskuse. 

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

Rada města přijala usnesení č. 1057/2014 

 

 

K bodu č. 18 
„Lokalita Lesní ul. - oprava komunikací“ - II. etapa  

Schválení výsledku jednacího řízení bez uveřejnění 

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

V důsledku objektivně nepředvídaných okolností byla roce 2014 zjištěna potřeba dodatečných 
stavebních prací, které jsou pro provedení zadaných stavebních prací v roce 2014 nezbytné. Rada 
usnesením č. 975/2014 (17. schůze konaná 7. 10. 2014) schválila vypsání veřejné zakázky ”Lokalita 
Lesní ul. – oprava komunikací – II. Etapa – dodatečné práce” formou jednacího řízení bez uveřejnění. 
Po vyhodnocení odůvodněných změnových listů vyplynulo, že realizací dodatečných prací vzniká 
úspora.   

 
Průběh projednávání bodu: 

K tomuto bodu nebyla diskuse. 

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

Rada města přijala usnesení č. 1058/2014 

 

K bodu č. 18a 
„Ul. Slunečná – oprava komunikace po rekonstrukci vodovodu a kanalizace“ 

  Schválení výsledku jednacího řízení bez uveřejnění 
Předkládá: Bc. David Novotný, vedoucí odboru správy veřejného majetku 
 
Stručný obsah předkládaného materiálu: 

Na svém 15. zasedání dne 9. 9. 2014 projednala RM hromadný podnět občanů z ulice Luční, kteří 
požadovali změnu PD v ulici Luční a nahrazení nezpevněných krajnic za krajnice zpevněné. V 
souladu s usnesením rady města 1019/2014 (18. RM, 21. 10. 2014) odbor správy veřejného majetku 



  Strana 14 (celkem 22)  

vyhlásil, administroval, realizoval a vyhodnotil veřejnou zakázku na akci „Ul. Slunečná – oprava 
komunikace po rekonstrukci vodovodu a kanalizace“ – dodatečné práce formou jednacího řízení bez 
uveřejnění.  

 
Průběh projednávání bodu: 

K tomuto bodu nebyla diskuse. 

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

Rada města přijala usnesení č. 1059/2014 

 

K bodu č. 19 
„Revitalizace Rochlice – lokalita Žitná, SO 101 U Potůčku, cyklostezka při silnici 
Vratislavická“ 

 Schválení výsledku výběrového řízení na zhotovitele stavby 

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

V souladu s usnesením rady města č. 868/2014 (15RM 15. 9. 2014) odbor správy veřejného 
majetku zadal a vyhlásil ve spolupráci s firmou Vyber, s.r.o. Jablonec nad Nisou zadávací řízení 
(otevřené podlimitní řízení) na veřejnou zakázku „Revitalizace Rochlice – lokalita Žitná, SO 101 U 
Potůčku, cyklostezka při Silnici Vratislavická“.  

Průběh projednávání bodu: 

K tomuto bodu nebyla diskuse. 

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

Rada města přijala usnesení č. 1060/2014 

 

 

K bodu č. 20 
Revitalizace Rochlice – lokalita Žitná – oblast Žitná a Ježkova  

Dodatečné práce 2 

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

V souladu s usnesením rady města 982/2014 (17RM 7. 10. 2014) oslovil odbor správy veřejného 
majetku společnost  EUROVIA CS, a.s. IČ 45274924, se sídlem Národní 10, 113 19 Praha 1 s cílem 
zajistit realizaci akce „Revitalizace Rochlice – lokalita Žitná – oblast Žitná a Ježkova – dodatečné 
práce“. Hodnotící komisi byla dne 21. 10. 2014 předložena k posouzení nabídka s výší nabídkové ceny 
552 711,- Kč bez DPH. Komise se shodla na závěru, že doporučuje zadavateli s uchazečem  
EUROVIA CS, a.s. IČ 45274924, se sídlem Národní 10, 113 19 Praha 1 uzavřít smlouvu o dílo. 
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Průběh projednávání bodu: 

K tomuto bodu nebyla diskuse. 

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

Rada města přijala usnesení č. 1061/2014 

 

 

K bodu č. 20a 
Modernizace Krajské nemocnice Liberec- jmenování zástupce města do Řídícího 
výboru projektu 
Předkládá: Ing. Michal Vereščák, vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací 
 
Stručný obsah předkládaného materiálu: 

Projektový záměr Modernizace Krajské nemocnice Liberec byl dosud projednáván pracovní 
skupinou, která 22. 10. 2014 rozhodla ustavit projektovou organizační strukturu a přenést veškeré 
úkoly na jednotlivé stupně hierarchie. Doposud do pracovní skupiny docházel náměstek primátorky 
Ing. Jiří Rutkovský. Protože první schůzka Řídícího výboru je naplánována na 10. 11. 2014, je potřeba 
nominovat co nejrychleji zástupce za statutární město Liberec. Odbor doporučuje, aby do jednání 
nového zastupitelstva a případné nominace schválené novým zastupitelstvem zastupoval město 
v Řídícím výboru Ing. Michal Vereščák, vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací. 

 
Průběh projednávání bodu: 

Mgr. M. Rosenbergová 

Souhlasíme s dočasným jmenováním Ing. Vereščáka…je to tak v pořádku, pane inženýre? 

Ing. Rutkovský 
Přechodně než bude nové zastupitelstvo, než se to stabilizuje. Oni budou mít nějaké schůze v rámci 

přípravného výboru, dal bych tam pana Vereščáka, protože ten zajistí kontinuitu a svému novému 
vedoucímu přenese tu informaci.  

Mgr. M. Rosenbergová 
Dobrá, pojďme tedy hlasovat. 

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

Rada města přijala usnesení č. 1062/2014 

 

 

K bodu č. 20b 
SVS a.s. – dodatek nájemní smlouvy a záměr budoucího prodeje stavby 
vodovodního  řadu  v k.ú. Staré Pavlovice, ul. Selská 
Předkládá: Ing. Michal Vereščák, vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací 
 
Stručný obsah předkládaného materiálu: 
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Vzhledem k tomu, že SVS a.s. nyní začala do svých nájemních smluv vkládat ustanovení o 
budoucím uzavření kupní smlouvy (čl. IV., bod 5.), jejíž schválení však přísluší zastupitelstvu města, 
bude tímto záměr prodeje stavby vodovodního řadu v k. ú. Staré Pavlovice v ul. Selská za navrženou 
kupní cenu ve výši 121.500,- Kč, předložen ke schválení zastupitelstvu města. 

Průběh projednávání bodu: 

K tomuto bodu nebyla diskuse. 

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

Rada města přijala usnesení č. 1063/2014 

 

 

K bodu č. 20c 
Dodatek č. 1 smlouvy o poskytování služeb při prodeji vstupenek č. 9/09/0406 
Předkládá: Ing. David Pastva, vedoucí odboru sportu a cestovního ruchu 
 
Stručný obsah předkládaného materiálu: 

Statutární město Liberec a společnost Eventim CZ s.r.o. uzavřeli v roce 2009 obecnou smlouvu o 
poskytování služeb při prodeji vstupenek. V této smlouvě nyní došlo k doplnění v několika článcích 
vztahujícím se k prodeji Zahraničních akcí.  

 
Průběh projednávání bodu: 

Mgr. M. Rosenbergová 
Je tam nějaká změna nebo to je jen dodatek? Je omezený vždy nějakým časovým obdobím? 

Ing. Rutkovský 
Mně přijde, že je to vše tak drobné – ty změny, že to nestojí ani za zmínku. 

Mgr. Šolc 
Viděl to právník? Ten dodatek?  

Mgr. M. Rosenbergová 
Je to projednáno s JUDr. Krejzovou. Pokud nejsou dotazy, pojďme hlasovat. 

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

Rada města přijala usnesení č. 1064/2014 

 

 

K bodu č. 20d 
Přijetí účelové neinvestiční dotace v požární ochraně na výdaje jednotek sboru   

dobrovolných hasičů obce pro rok 2014 
Předkládá: Ing. Jindřich Fadrhonc, tajemník MML 
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Stručný obsah předkládaného materiálu: 

Účelová neinvestiční dotace v požární ochraně na výdaje jednotek sboru dobrovolných hasičů obce 
Liberec pro rok 2014 ve výši 126.913,- Kč je refundací, která je poskytována ministerstvem vnitra, 
prostřednictvím krajů, obcím, jako zřizovatelům jednotek požární ochrany. V tomto konkrétním 
případě se jedná o refundaci za výdaje na odbornou přípravu velitelů a strojníků SDH obcí k získání 
odborné způsobilosti nebo prodloužení platnosti osvědčení o odborné způsobilosti, speciální kurzy / 
např. kurz obsluhovatele motorových pil/, instrukčně metodická zaměstnání, taktická nebo 
prověřovací cvičení pořádaná HZS krajů, velitelské dny s veliteli jednotek SDH obcí na stanicích 
krajů a na výdaje za uskutečněný zásah jednotky SDH obce na výzvu územně příslušného operačního 
a informačního střediska HZS kraje mimo její územní obvod.      

 
Průběh projednávání bodu: 

K tomuto bodu nebyla diskuse. 

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

Rada města přijala usnesení č. 1065/2014 

 

K bodu č. 21 
Nárůst platových tarifů zaměstnanců STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC, 
přidělených k výkonu práce na Magistrát města Liberec, od 1. listopadu 2014 
podle nařízení vlády č. 224/2014 Sb.    

Předkládá: Ing. Jindřich Fadrhonc, tajemník MML 
 
Stručný obsah předkládaného materiálu: 

Nařízením vlády č. 224/2014 Sb. ze dne 23. října 2014 se s účinností od 1. listopadu 2014 mění 
nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve 
znění pozdějších předpisů.  Od uvedeného data dochází mj. k navýšení platových tarifů u zaměstnanců 
ve veřejných službách a správě, čímž se zvyšuje nároková složka jejich platů. Zároveň byla zrušena 
možnost úpravy platových tarifů podle § 6 citovaného nařízení vlády, kdy již není možné ponechat 
v platnosti snížení platových tarifů o 3% (uplatněno na Magistrátu města Liberec i Městské policii 
Liberec od 1. února 2011).   

Průběh projednávání bodu: 

K tomuto bodu nebyla diskuse. 

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

Rada města přijala usnesení č. 1066/2014 

 

K bodu č. 22 
Návrh na úpravu platů ředitelů kulturně společenských, sociálních, zdravotních a 
ostatních příspěvkových organizací STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC  
 
Předkládá: Ing. Jindřich Fadrhonc, tajemník MML 
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Stručný obsah předkládaného materiálu: 

Podle ustanovení § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, je radě 
obce vyhrazeno plnit vůči právnickým osobám a organizačním složkám založeným nebo zřízeným 
zastupitelstvem obce, s výjimkou obecní policie, úkoly zakladatele nebo zřizovatele podle zvláštních 
předpisů, nejsou-li vyhrazeny zastupitelstvu obce. Radě města Liberec je tedy vyhrazeno mj. jmenovat 
do funkcí ředitele příspěvkových organizací, zřízených městem, a stanovit jim měsíční plat. Platové 
podmínky ředitelů a ředitelek kulturně společenských, sociálních, zdravotních a ostatních 
příspěvkových organizací SML určuje nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech 
zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů. Na základě nařízení vlády 
č. 224/2014 Sb. ze dne 23. října 2014 se s účinností od 1. listopadu 2014 mění nařízení vlády č. 
564/2006 Sb. Od uvedeného data dochází mj. k navýšení platových tarifů (cca o 3,5 %) u zaměstnanců 
ve veřejných službách a správě, čímž se tak zvyšuje nároková složka jejich platů.  V souvislosti s výše 
uvedenými důvody se navrhuje (s účinností od 1. listopadu 2014) upravit platy ředitelů a ředitelek 
kulturně společenských, sociálních, zdravotních a ostatních příspěvkových organizací SML. 

 
Průběh projednávání bodu: 

K tomuto bodu nebyla diskuse. 

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

Rada města přijala usnesení č. 1067/2014 

 

K bodu č. 23 
Návrh na úpravu platu ředitele Městské policie Liberec    

Předkládá: Ing. Jindřich Fadrhonc, tajemník MML 
 
Stručný obsah předkládaného materiálu: 

Nařízením vlády č. 224/2014 Sb. ze dne 23. října 2014 se s účinností od 1. listopadu 2014 mění 
nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve 
znění pozdějších předpisů.  Od uvedeného data dochází mj. k navýšení platových tarifů (cca o 3,5 %) 
u zaměstnanců ve veřejných službách a správě, čímž se tak zvyšuje nároková složka jejich platů. 
Zároveň byla zrušena možnost úpravy platových tarifů podle § 6 citovaného nařízení vlády (snížení 
platových tarifů o 3% bylo uplatněno na MML i městské policii od 1. února 2011).   

 
Průběh projednávání bodu: 

K tomuto bodu nebyla diskuse. 

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

Rada města přijala usnesení č. 1068/2014 

 

K bodu č. 24 
Různé 

Mgr. M. Rosenbergová 
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Máme tady informaci č. I Zjišťovací řízení. To je ten materiál z porady vedení? Ta hliníkárna. 
Materiál, který jsme chtěli, aby šel raději do rady. My jsme se tam divili, že nepožadujeme, aby byl 
záměr posouzen dle zákona. Na poradě nás to překvapilo. 

Mgr. Šolc 
Je to pouze v poloze informace. 

Mgr. M. Rosenbergová 
Tak proč tam nepožadujeme to posouzení dle zákona? Jestli by mně mohl někdo říct. 

Ing. Rutkovský 
Tak většinou se to neposuzuje, pokud je to rozšíření vlastně adekvátní tomu stávajícímu provozu, 

pokud tam nedojde k nějakému velkému navýšení, je to v plochách pro průmysl, je to v souladu 
s platným územním plánem a odbor to posoudil. Ze zde předložených materiálů lze vyvozovat, že ta 
technologie výroby je v uvedeném areálu v plochách akceptovatelná. To my bychom se potom museli 
vyjadřovat, kdybychom chtěli všechny ty věci posuzovat, tak vlastně by se tady v podstatě 
nerozšiřovala vůbec výroba, protože by to všechno stálo. Takže když chce třeba někdo dostavět, nebo 
zdvojnásobit třeba objem chemičky, jako to bylo ve Vesci, tak to požadujeme, to jsou věci, které jsou 
požadované. Tady v těch nových technologiích – ta hliníkárna je moderní technologie, to není jako za 
nás, když letěl do vzduchu hliník. 

Mgr. M. Rosenbergová 
Stačí nám to takto? 

Ing. Mgr. Černý 
Ale jedná se o rozšíření kapacity? 

Ing. Rutkovský 
Jedná se o rozšíření kapacity, ale ne takové, aby prostě to vyžadovalo právě to posouzení dle 

zákona. Jinak my jsme to stejně nestihli projednat v potřebném termínu pro krajský úřad, pokud jsme 
to dali do rady, takže už se k tomu stejně nemůžeme vyjadřovat. Tam píšou, že je to ve stávající 
postavené hale.  

Mgr. M. Rosenbergová 
Jsme v bodě Různé, chtěl jste něco, pane inženýre, k nemocnici. 

Ing. Rutkovský 
Dovolte, abych vás informoval o aktuálním stavu projednávání záměru modernizace Krajské 

nemocnice Liberec. Ta informace se příliš nebude lišit od té poslední informace. Ten projekt z mého 
pohledu se někde zasekl, protože to se pořád teoretizuje a praxe žádná. Chtěl bych říct, že si myslím, 
že to je prací Libereckého kraje, který by měl být nositelem toho projektu a tam se obávám, že ta 
personální vybavenost paní náměstkyně není dostatečná k tomu, aby tento projekt nějakým způsobem 
táhla dopředu. Bude ustaven Řídící výbor, do kterého jsme dnes jmenovali zástupce pana Vereščáka. 
Ten Řídící výbor bude mít takovou politickou funkci vedení toho projektu, bude rozhodovat. Pak má 
být Koordinační skupina, kde budou zástupci za město v týmu urbanistů a architektů pan architekt 
Kincl a ve skupině pro ekonomiku a organizaci paní Štefanová. Tam vlastně by měli zastupovat zájmy 
města, měli by být nějakým způsobem informováni, neměli by se přímo podílet na nějakém projektu. 
Já bych byl rád, kdyby konzultovali ty nápady, které tam přicházejí. My jsme byli informováni o tom, 
že základní kámen bude v roce 2016 v březnu. Tento termín jsem si dovolil zpochybnit. Když jsem si 
udělal harmonogram přípravy stavby, tak jsem se dostal do 2 termínů. Jeden termín mi vychází, že na 
konci roku 2019 bude dokončena projektová dokumentace a v roce 2020 v září by se mohlo kopnout. 
Pokud máme všechny prostředky vyčerpat do roku 2023 včetně technologií, včetně všeho, tak z toho 
tušíte, že termín je značně ohrožen. Kolegyně náměstkyně oponuje tím, že oni udělají architektonickou 
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soutěž a jednotné řízení bez uveřejnění, čímž se všechno zrychlí. Na to nám málem vypadly oči 
z důlků. My jsme nevěřícně zůstali koukat, když paní náměstkyně řekla, že oni to takhle dělají na 
kraji, že řeší všechno formou JŘBÚ. Na což se tam ozvalo, že pokud to bude formou JŘBÚ, že na to 
nelze čerpat dotaci. Takže pokud se bavíme o stavu za miliardu, projektové dokumentaci třeba za 30, 
40 milionů Kč, takže to je prostě absurdní. Takže jsem si dovolil za město jako zástupce města 
napadnout ten harmonogram, sestavil jsem harmonogram reálný, nicméně pokud bychom dali 
projektantům takovou volnost, tak samozřejmě je nedotlačíme k tomu, aby to vůbec kdy udělali. 
Takže jsem zkrátil ten harmonogram na z mého pohledu na minimum a tam se tedy kopne v roce 2020 
v lednu, takže by byla 3 roky na stavbu a vybavení. Z mého pohledu je ten projekt velmi rizikový, a 
pokud se bude dále ta pracovní skupina scházet – Řídící výbor scházet a nebude nic produkovat a 
nebude se projektovat, tak ten projekt bude pohřben. Proto jsem požádal pana Vereščáka, aby tlačil na 
to, aby nebyly předkládány materiály a rozhodovány například o architektonické soutěži bez 
podrobného harmonogramu, co to potom vyvolá vzhledem k té budoucí stavbě, protože bychom se 
tady v Liberci také nemuseli dočkat vůbec ničeho. Další poměrně negativní informací je to, že dle paní 
Štefanové nelze čerpat dotaci na stavby, a to ani na modernizaci ani na novostavby. Důvodem, proč 
nebyla vybrána modernizace nebo ta nemocnice u letiště bylo to, že na to nelze čerpat dotace, dle paní 
Štefanové nelze čerpat dotace ani na stavbu v areálu. Pan Moos, který je předsedou u toho přípravného 
výboru, a který je zároveň ve strukturách dotačních EU nějakým způsobem zapojen, tvrdí, že na tyto 
stavby bude možné čerpat, že to mají připravené, nicméně zatím není žádné usnesení o tom, že by to 
šlo. Takže bude možné čerpat na přístrojové vybavení a další věci, takže se obávám, že se můžeme 
dočkat v Liberci toho, že budeme mít tu nemocnici krásnou ještě, až tam budeme umírat, tak tam 
budeme mít to, co tam máme dnes. Nevím, co bych s tím dál mohl dělat. Podle mého se za ten rok, co 
jsem byl členem té skupiny – já jsem nebyl členem výkonné skupiny, ale pouze jako zástupce města, 
takže bych měl asi jenom posuzovat to, co udělají oni, ale mně se to ale třeba jako ten harmonogram 
nelíbil, tak jsem udělal nějaký reálný harmonogram k tomu, abych jim trošku pomohl, a obávám se, že 
to může být promarněná šance. 

Mgr. M. Rosenbergová 
Přeci musí být význam nějakých výzev? 

Ing. Rutkovský 
Řeknu vám aktuální informaci ze včerejšího odpoledne, kdy jsem to podrobně probíral s panem 

Vereščákem a z pátečního odpoledne, kdy jsem to podrobně probíral s paní Štefanovou. Víme to samé, 
co předtím. 

Mgr. M. Rosenbergová 
Dobře, jak se tedy kraj může připravovat na dotační období a my ne? A oni tvrdí, že ty priority jsou 

jasné. Já si pořád připadám trošku ztracená. Tak musí být nějaké jiné výzvy, třeba ne IPRU, ale nějaké 
dotační tituly musí fungovat. 

Ing. Rutkovský 
Oni jsou, proto jsem tak nechal začlenit paní Štefanovou, ale třeba jsou obecně ty výzvy – můžete 

začít čerpat dotace, když máte stavební povolení, pokud dostanou stavební povolení v roce 2018 nebo 
v jakém roce to máme tady, 2019 no tak tam už žádné peníze nezbydou. 

Mgr. M. Rosenbergová 
Já jsem zase slyšela, že na některé věci výzvy vypsané jsou. Tak, kde jsou tyto výzvy? Že bychom 

si třeba mohli i vybrat – nebudeme chtít z toho galerie - budeme z toho chtít něco jiného. 

Ing. Rutkovský 
Můžeme přivolat paní Štefanovou, aby vám to řekla, nebo vám zajistím informaci. Obecně vím, že 

to jsou peníze, které jsou určeny na nějakou specializovanou péči našeho rodáka, myslím, že se 
jmenuje pan MUDr. Cimický, takže to je na jeho projekt vypsaná výzva. 
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Mgr. M. Rosenbergová 
Mně by stačil třeba jen odkaz, kdyby mně poslali, kam se mohu podívat. 

 
Ing. Rutkovský 

Já vám to zajistím. 

Mgr. M. Rosenbergová 
Jestli je to o té nemocnici všechno, tak ukončuji dnešní schůzi rady města. 

 

 

Paní primátorka ukončila jednání rady města v 10.46 hodin. 

 

 

 

 

 

Přílohy: 

- Program 19. schůze RM 
- Výpis přijatých usnesení 
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V Liberci dne 11. listopadu 2014 

 
 

 

 

Zapisovatelka: 

Zuzana Škodová, v. r. 

 

 

 

Za ověřovatele: 

Mgr. Jiří Šolc, v. r. 

 
 

 

 

Kamil Jan Svoboda, v. r. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mgr. Jiř í  Šolc,  v.  r.  Mgr. Martina Rosenbergová, v.  r.  

náměstek primátorky primátorka města 

 
 
 
 
 

 


