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Z Á P I S  

Z 6. MIMOŘÁDNÉ SCHŮZE 

RADY MĚSTA LIBEREC, 

 KONANÉ DNE 30. 7. 2013 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 210 

 

 
Ověřovatelé:  p. Kamil Jan Svoboda 

 Mgr. Jiří Šolc 

 

K bodu č. 1 
Zahájení  

Paní primátorka Bc. M. Rosenbergová přivítala přítomné na 6. mimořádné schůzi rady města, 
konstatovala, že je přítomno 7 členů rady města a jednání je usnášeníschopné. Ze schůze omluvila 
pana Ing. J. Rutkovského, pana L. Martina a pana Ing. B. Kabátka. Jako zapisovatele schůze navrhla 
Zuzanu Škodovou, pracovnici organizačního oddělení, a jako ověřovatele zápisu pana Mgr. J. Šolce a 
pana K. J. Svobodu. Návrh byl jednomyslně schválen.  

Paní primátorka uvedla, že původně byl na programu mimořádné schůze rady města pouze jeden 
bod, a to Vyhodnocení výběrového řízení na dodavatele stavby „Revitalizace vícefunkčních hřišť při 
ZŠ Švermova a ZŠ Aloisina výšina“, k němu přibyl mimořádný bod „Další postup při řešení závad na 
komunikacích způsobených nepříznivou klimatickou situací“. 

Navržený program byl jednomyslně schválen. 

 

K bodu č. 2 
Vyhodnocení výběrového řízení na dodavatele stavby "Revitalizace vícefunkčních 
hřišť při ZŠ Švermova a ZŠ Aloisina výšina" 

Předkládá: Ing. M. Vereščák, vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací 

Stručný obsah předkládaného materiálu: 

Na základě usnesení rady města Liberec ze dne 19. 3. 2013, usnesení č. 221/2013, odbor strategického 
rozvoje a dotací vypsal ve spolupráci s externím zpracovatelem veřejných zakázek, podlimitní 
veřejnou zakázku na dodavatele stavby pro předmětnou akci. Podání nabídek do tohoto výběrového 
řízení bylo ukončeno 19. 7. 2013. V řádném termínu byly doručeny dvě nabídky. Hodnotící komise o 
výběru vítězného uchazeče rozhodla dne 23. 7. 2013. 
 
Průběh projednávání bodu: 

Bc. M. Rosenbergová 
Omlouvám se, ten materiál byl zpracováván, teprve včera se ke mně dostal na podpis, takže nevím, 

jestli jste ho všichni měli k dispozici. Je zajímavé, že se nám opět přihlásily dvě firmy, pouze dvě. 
Naštěstí s tou první, která vyhrála, máme velmi dobré zkušenosti. Dělali nám Zahradu vzpomínek 
v Budyšínské ulici, spolupráce s nimi byla dobrá, takže tam jsme to opravdu ověřovali. Ale byli jsme 
překvapeni, že tak málo firem, a to samé i u leknínů, i když tam, bych řekla, je to specifická záležitost. 
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Ing. Vereščák 
U leknínů jsou to specifické zakázky, které navíc visely na internetu. My jsme u leknínů navíc 

kromě toho, že jsme to vyvěsili, tak jsme napřímo oslovili 15 stavebních firem a přesto jsme obdrželi 
pouze 2 nabídky. Já si to vysvětluji tím, že je prostě červenec, sezona je v plném běhu a zpravidla 
přípraváři staveb musí s projektovými manažery těch firem nějak spolupracovat na přípravě nabídek. 
Teď se prostě věnují realizaci akcí. Konkrétně u této akce – u těch dvou hřišť mne to překvapilo 
hodně, protože rozpočtovaná cena byla 17,9 mil. Kč, ta vítězná je 14,7 mil. Kč, úspora tam je, ale 
dodávku umělých povrchů by každý zhotovitel řešil. Tak jsem očekával, že zájem o tu akci bude 
výrazně větší. 

Bc. M. Rosenbergová 
To bude asi povodňovými škodami, asi jsou zajímavějšími akcemi pro ty firmy, než jsou naše 

hřiště. Máte k tomu někdo nějaký dotaz? 

Mgr. Šolc 
Bylo osloveno dostatek firem, viselo to tam, kde to přesně viset mělo, na našem webu, na veřejném 

portálu, tak jsme pro to prostě víc nemohli udělat. Taky mne to překvapuje.  

Ing. Vereščák 
O tom se tady bavíme jako o zajímavosti, nikoliv jako o našem procesním nebo jakémkoliv 

pochybení. 

Bc. M. Rosenbergová 
Pojďme hlasovat. 

 

Hlasování o návrhu usnesení – jednomyslně přijato. 

Rada města přijala usnesení č. 579/2013 

 

 

K bodu č. 3 
Další postup při řešení závad na komunikacích způsobených nepříznivou 
klimatickou situací 

Předkládá: Bc. D. Novotný 

 
Průběh projednávání bodu: 

Bc. Novotný 
Dobré odpoledne vážená paní primátorko, vážení radní, dovolte, abych vás ve stručnosti 

informoval o škodách, které vznikly večerní průtrží mračen. Pokusím se to vzít po kategoriích. Takže 
na Jizerském potoce v současnosti evidujeme narušenou statiku zatrubněného koryta Jizerského 
potoka, a to Policií ČR. Zatím nejsme schopni určit přesný rozsah škod. Dále došlo k poškození 
keřových porostů a cest v parcích, čili je to letní kino, dále park Prokopa Holého, park Jablonecká – 
tam je největší poškození, kde došlo k odplavení cest, park Lidové sady. Současně způsobil škodu 
Jizerský potok, a to všeobecně okolo komunikace Tichá, kde se vylil a splavil, jak cestu k Lesnímu 
koupališti, tak celý prostor u Lesního koupaliště. Škody jsou hlášeny v parku Přemyslova, a další 
extrémní škody jsou v parku Ruská, na cestách. Dále evidujeme škody značného rozsahu na 
vybraných komunikacích, pro příklad uvádíme komunikaci V Rokli, Zvolenskou, Fibichova, Dvorská, 
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Ruská, Ladova. Na komunikaci Horská máme na dvou místech porušený systém opěrných zdí, na 
komunikaci Kadlická se nám zřítila opěra mostu, komunikace Ruprechtická – došlo k poškození 
chodníku a škodám na okolních objektech. Komunikace Masarykova – U Jezírka došlo ke splavení 
opěrné zdi, komunikace Jiskrova, Hašlerova a současně dále došlo k poškození mostu na komunikaci 
Mařanova, k vymletí opěry. Na vybraných komunikacích bude z uvedeného seznamu muset být 
provedeno provizorní dopravní značení s tím, že nelze vyloučit lokální uzavření, a to ve vztahu ke 
komunikaci Kadlická, Mařanova, Zvolenská, Hašlerova. 

Na základě těchto skutečností byl prověřen stávající aktuální rozpočet odboru správy veřejného 
majetku s tím, že bylo zjištěno, že v současnosti nejsou volné finanční zdroje na pokrytí likvidace 
těchto škod. Současně nejsou finanční zdroje na provedení jednorázového úklidu města, který bude 
činit na komunikacích, chodnících, případně zeleni cca 1 milion korun, čili v současnosti navrhujeme 
toto usnesení:  

Rada města bere na vědomí aktuální stavebně technický stav na vybraných komunikacích včetně 
příslušenství, veřejné zeleně, kanalizačních trubních vedení, poškozených přívalovými dešti 29. 
července 2013 a schvaluje v souladu se Směrnicí o zadávání veřejných zakázek, a to dle článku 8, 
odstavce 3 všeobecné výjimky rady města, přímé zadání, oslovení projektových kanceláří a následného 
uzavření smluvních vztahů na zpracování projektových dokumentací včetně související inženýrské 
činnosti na odstranění následků škod způsobených přívalovým deštěm ze dne 29. 7. 2013. A ukládá 
primátorce města uzavřít smlouvy s vybranými zhotoviteli, dále navrhujeme: a ukládá náměstkovi 
primátorky pro ekonomiku a systémovou integraci úřadu za 1) založení rozpočtové položky na odboru 
správy veřejného majetku „Povodňové škody na komunikacích“, za 2) v nejbližším rozpočtovém 
opatření do položky „Povodňové škody na komunikacích“ přesunout potřebné finanční prostředky. 

Jenom pro vaši informaci - došlo k milionovým škodám, rozhodně nepostačí 10 mil. Kč, nicméně 
přesné částky stanoví zjednodušené projektové dokumentace. Dá se prvotně předpokládat, odhaduji ty 
projekty – mohlo by jít o částku cca 1 mil. Kč, následné opatření je skutečně v několika milionech Kč 
a ty stavební práce navrhujeme dát do řádné rady města v měsíci srpnu.  

Bc. M. Rosenbergová 
Ještě ten úklid, protože ty chodníky a komunikace jsou úplně šílené. 

Bc. Novotný 
Tam musíme provést bezprostřední zadání, tam je to 1 mil. Kč. Měly by se uvolnit hned, 1 milion 

Kč na PD, 1 milion Kč na úklid komunikací. V případě, kdyby byla rada města dřív, tak bychom přišli 
s dalšími, jednotlivými škodami. 

Bc. M. Rosenbergová 
Pokud to bude potřeba, svoláme samozřejmě další mimořádnou radu. Jsou k tomu nějaké dotazy? 

Pokud budou někde uzavírky silnic, prosím tiskové oddělení, aby to sledovalo a dávalo na web, ať 
včas informujeme občany. Ještě mně řekněte, pane Novotný, co my s tou policií máme společného, to 
je náš pozemek? 

Bc. Novotný 
Jizerský potok je zatrubněný i pod objekty policie a je tam vlastně jeden vstup do objektu 

Jizerského potoka, na dvoře státní policie. Tam je menší trubní profil, než třeba u bazénu na Vítězné, 
čili tam víceméně došlo k natlakování množství vody a tím k vyvěrání směrem do dvora a k poškození 
statiky. 

Bc. M. Rosenbergová 
Dobrá, pokud nejsou dotazy, pojďme hlasovat. 

Hlasování o návrhu usnesení – jednomyslně přijato. 

Rada města přijala usnesení č. 580/2013 
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K bodu č. 4 
Různé 

Bc. M. Rosenbergová 
V rámci bodu různé bych vás jenom chtěla informovat o tom, že novým předsedou klubu 

zastupitelů ČSSD se stal Ing. František Hruša. Pokud nejsou žádné dotazy, ukončuji schůzi rady 
města. 

 
Paní primátorka ukončila schůzi rady města v 13.29 hodin. 

 

Přílohy: 

- Program 6. mimořádné schůze RM 
- Výpis přijatých usnesení 

 
 
 
V Liberci dne 6. srpna 2013 

 
 
Zapisovatelka: 

Zuzana Škodová, v. r. 

 

 
Za ověřovatele: 

Kamil Jan Svoboda, v. r. 

 

 

 
 
Mgr. Jiří Šolc, v. r. 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

primátorka města náměstek primátorky 
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