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Z Á P I S  

ZE 7. MIMOŘÁDNÉ SCHŮZE 

RADY MĚSTA LIBEREC, 

 KONANÉ DNE 26. 9. 2013 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 210 

 

 
Ověřovatelé:  Mgr. Jiří Šolc 

 p. Kamil Jan Svoboda 

 

K bodu č. 1 
Zahájení  

Paní primátorka Mgr. M. Rosenbergová přivítala přítomné na 7. mimořádné schůzi rady města, 
konstatovala, že je přítomno 6 členů rady města a jednání je usnášeníschopné. Ze schůze omluvil Ing. 
Bohuslav Kabátek. Jako zapisovatele schůze navrhla Zuzanu Škodovou, pracovnici organizačního 
oddělení, a jako ověřovatele zápisu Mgr. Jiřího Šolce a Kamila Jana Svobodu. Návrh byl jednomyslně 
schválen.  

 

Navržený program byl jednomyslně schválen. 

 

K bodu č. 2 
Externí pronájem hlasovacích místností v Liberci 30 - Vratislavicích. 

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

Stručný obsah předkládaného materiálu: 

V souvislosti s konáním místního referenda, které se uskuteční dne 4. 10. 2013, je potřeba uzavřít 3 
externí smlouvy na pronájem nebytových prostor určených pro působení okrskových komisí 
v příslušných hlasovacích okrscích v Liberci 30 - Vratislavicích.  

 
Průběh projednávání bodu: 

Ing. Fadrhonc 
Já jen velmi stručný komentář. Jsou to prostory, které jsou na obvodu té části, kde je městský 

obvod Vratislavice a my jsme dospěli k názoru, že je potřeba i na to uzavřít smlouvy tak, jak máme 
s ostatními subjekty, i když není referendum nebo volby nejsou v našich prostorách, ale v prostorách 
jiných subjektů nebo jiných subjektů. Tak to je jen doplnění těch prostor.  

 

Hlasování o návrhu usnesení – jednomyslně přijato. 

Rada města přijala usnesení č. 743/2013 
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K bodu č. 3 
Jmenování zástupce Statutárního města Liberec do revizní komise organizační 
jednotky sdružení „Centrum podpory historického motorismu klub v AČR“   

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

Stručný obsah předkládaného materiálu: 

Zástupce organizační jednotky sdružení „Centrum podpory historického motorismu klub v AČR“ 
(CPHM) se obrátil na Statutární město Liberec se žádostí o nominování dvou zástupců města do 
revizní komise z důvodu zajištění veřejnoprávního charakteru této nestátní neziskové organizace. 

 
Průběh projednávání bodu: 

Mgr. M. Rosenbergová 
To je materiál, který už jsme jednou přerušovali. Nyní tam zrušujeme to původní usnesení a 

souhlasíme s tím, že bude jmenován za město Mgr. Šolc a Ing. Hruša. Oba tady jsou. Oba s tím 
souhlasí? Už jsme to jednou projednávali.  

K. J. Svoboda 
Jen dotaz. Všechno, co je od nich potřeba, dodali? 

Ing. Fadrhonc 
My to předkládáme z toho důvodu, že se to liší od toho předchozího usnesení z několika důvodů. 

Podklady jsou také jiné nebo částečně jiné. Já snad jen upozorním. Myslím si, že je to v této 
záležitosti, že členové, kteří jsou tam nanominováni, budou muset vstoupit nebo se stát členem 
Automotoklubu, protože ona je to vlastně odnož, když to takto řeknu nebo jednotka. 

 

Hlasování o návrhu usnesení – jednomyslně přijato. 

Rada města přijala usnesení č. 744/2013 

 

 

K bodu č. 4 
Jmenování zástupce Statutárního města Liberec do dozorčí rady obecně 
prospěšné společnosti „Společnost Vlasty Buriana o.p.s.“ 
 
Předkládá: Ing. M. Vereščák 
 

Stručný obsah předkládaného materiálu: 

Zástupce obecně prospěšné společnosti „Společnost Vlasty Buriana o.p.s.“ se obrátil na Statutární 
město Liberec se žádostí o jmenování dvou zástupců města do dozorčí rady z důvodu zajištění 
veřejnoprávního charakteru této nestátní neziskové organizace. 

Průběh projednávání bodu: 

Mgr. M. Rosenbergová 
Toto je obdobný materiál. Tady je navržen kolega Šotola, kolega Šír. Pokud vím, tak oba tam jsou 

dobrovolně. 
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Hlasování o návrhu usnesení – jednomyslně přijato. 

Rada města přijala usnesení č. 745/2013 

 

K bodu č. 5 
„Bezbariérová trasa č. 1 - zpřístupnění zasedací místnosti radnice“   

Předkládá: Bc. D. Novotný 

 

Stručný obsah předkládaného materiálu: 

V souladu s usnesením rady města ze dne 22.1.2013  byla Statutárním městem Liberec, odborem 
správy veřejného majetku uplatněna žádost o dotaci na MMR ČR  na akci „Bezbariérová trasa č. 1  
v Liberci část úprava radnice – zpřístupnění zasedací místnosti“.  Tato žádost byla MMR ČR navržena 
k financování pro rok 2013. Dle tohoto oznámení bylo nutné do 30.8.2013 doložit doklady pro 
uvolnění dotace tj. uzavřenou smlouvu o dílo a v souladu s touto smlouvou předložit aktuální registry 
investic + další přílohy požadované poskytovatelem. Vzhledem k tomu, že nebylo reálné zajistit 
podklady v požadovaném termínu, odbor správy veřejného majetku požádal o prodloužení do  
30.9.2013, kdy toto prodloužení bylo potvrzeno.  

 

Průběh projednávání bodu: 

Ing. Fadrhonc 
Takže se to pokusím vysvětlit. Je to věc, která se týká projektu, který jsme přihlásili o dotace. Je to 

ta bezbariérová trasa mezi radnicí a nemocnicí, jejíž součástí, má dvě části, jednak je úprava těch 
chodníků tak, aby byly bezbariérové a druhá ta část je výtah, který se má vybudovat v átriu jako 
přístup do zasedací místnosti, kde se koná zastupitelstvo. My jsme vypsali, nebo odbor vypsal, protože 
to je zakázka, mám pocit, nebo se předpokládalo, že bude s DPH cca 650.000,- Kč a vypsali jsme tu 
zakázku čtyřikrát. Ani jednou se nepodařilo to klasickým způsobem dostat do finále, protože v jednom 
případě nám přišly dvě nabídky. Jednoho uchazeče jsme museli vyloučit, protože nedoložil. Ve dvou 
případech nám přišla jenom jedna nabídka, takže jsme ji vůbec nedokázali v souladu se směrnicí a se 
zákonem vyhodnotit. Takže nakonec tam došlo k přímému oslovení toho uchazeče, který vždy podal 
nabídku. Ten nám jí předložil. Bohužel ta nabídka. Ta nabídka byla poměrně o dost vyšší než původní 
dvě předchozí, takže ještě včera odpoledne jsme jednali s tímto uchazečem a podařilo se, pokud já 
mám informace, částečně snížit tu nabízenou cenu, takže to vychází asi na 800.000,- Kč. Jestli si dobře 
vzpomínám.  

Mgr. M. Rosenbergová 
A jak se to liší od toho materiálu, který jsme tady schvalovali na minulé radě? Tam to zaznělo 

společně s těmi bezpečnými přechody.  

Ing. Fadrhonc 
Tam ta podstata toho problému tkví v tom, že ta cena je vyšší, a že jsem přesvědčen o tom nebo si 

myslím, že by bylo vhodné, aby to rada města věděla, protože my se dostáváme na 50% nebo ten 
podíl, který dostáváme jako dotaci, se dostane pod 50% celkové té částky, takže je na radě města, aby 
se rozhodla, jestli do toho projektu chce jít, když to řeknu takto. Protože tam je samozřejmě nutnost 
dokončit do 31.12. fyzicky tu stavbu. Krytí na to v investičních výdajích, kapitálových výdajích a 
v rozpočtu máme. Jenom ta cena je prostě vyšší. Samozřejmě teoreticky se dá říct, že je možno počkat 
nebo to zrušit celé. Lépe řečeno zrušit tu část toho výtahu, což považuju za škodu, protože nemáme 
v tuto chvíli žádné informace, jestli ten dotační projekt bude vypsán příští rok. Ze strany ministerstva 
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jsme to komunikovali nebo lidé, se kterými jsme to komunikovali, by mohl být nebo měl být, ale 
v této situaci se na to těžko dá odpovědět. Rozdíl mezi těmi cenami je v tuto chvíli asi 70.000,- Kč, 
jestli se nepletu. Ten nárůst. Řekl bych, že ten trend za poslední období obecně se zdá, že ty ceny nám 
zase začínají narůstat, protože máme nějakou předpokládanou cenu, která vychází z projektové 
dokumentace, která tady byla zpracovaná. Byl tam položkový rozpočet a není to jenom tento případ a 
ty ceny se nám tam najednou dostávají nad tu očekávanou hodnotu. Těžko říct, proč to je, ale tady se 
to asi vysvětlit trochu dá v tom rozpočtu ta cena toho výtahu je samozřejmě položkou, kterou si někde 
musíte vyžádat. Protože to je specifické zařízení, ona je to plošina. Už jsem zase řekl výtah, omlouvám 
se. Takže si samozřejmě někde musíte vyžádat nebo pokusit se získat tu cenu od nějakého výrobce, 
kterým tady je MSV, jestli se nepletu. Nám v tuto chvíli tu cenu navýší. Tvrdí, že to je tak, aby to 
stihnul do konce roku, že to je pro ně ta cena jako navýšená daná tím, že jí potřebujeme úplně dodat. 
To je asi celé.  

Mgr. M. Rosenbergová 
Dobře takže já přečtu navržené usnesení. Máte to v elektronické podobě. Návrh usnesení: Rada 

města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o dílo na akci „Bezbariérová trasa č. 1 v Liberci část 
úprava radnice  - zpřístupnění zasedací místnosti - stavební a montážní práce“ se společností MSV 
Liberec, s.r.o., se sídlem Kralická 79, 460 07 Liberec 7 dle nabídky ve výši 805.602,- Kč vč. DPH a 
ukládá Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 1. zajistit uzavření smlouvy 
o dílo na akci bezbariérová trasa č. 1 v Liberci část úprav radnice zpřístupnění  Bc. Davidu 
Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 1. zajistit uzavření smlouvy o dílo na akci 
„Bezbariérová trasa č. 1 v Liberci část úprava radnice  - zpřístupnění zasedací místnosti – stavební a 
montážní práce“ se společností MSV Liberec, s.r.o., T: 09/2013, 2. zajistit předání podkladů na MMR 
ČR pro uvolnění dotace na realizaci akce, T: 30.9.2013, 3. zajistit realizaci akce „Bezbariérová trasa č. 
1 v Liberci část úprava radnice  - zpřístupnění zasedací místnosti – stavební a montážní práce“, T: 
max. do 12/2013. 

Mgr. Šolc 
Když my jdeme přímo oslovením. Vyčerpali jsme zákonné podmínky, jdeme v souladu se zákonem 

a v souladu s těmi to podmínkami poskytovateli dotace a pak druhá ryze funkční věc. Bude se 
nějakým způsobem sahat do toho stávajícího schodiště stavebně technicky nebo ne? 

Ing. Fadrhonc 
Tak ta plošina je vlastně přistavená z venku. Do schodiště by se vstupovat nemělo. Podle mých 

informací. 

Mgr. Šolc 
Já se na to ptám, protože když jsme řešili zatékání do sklípku, tak pan Anděl tvrdil, že 

pravděpodobně zatéká celkem kolem těch schodů, takže pravděpodobně se asi do budoucna 
nevyhneme nějaké demontáži těch schodů a izolaci, tak jestli to prostě neudělat teď najednou. 

Ing. Fadrhonc 
To by se mi asi zdálo být rozumné a líbilo by se mi to v té souvislosti, o které mluvíte, nejsou na to 

vyhrazené prostředky, ale rozumné by to bylo. Protože tím schodištěm opravdu zatéká, jestli to 
myslíte jako přípravu na to, abychom zabránili znehodnocování majetku a občasného využití. 

Ing. Mgr. Černý 
Pak by ta plošina nebyla potřeba, kdyby se mohl udělat nájezd normálně.   

Ing. Fadrhonc 
Já si myslím, že by nám to ale nevyšlo technicky, protože tam jsou strašně malé sklony na těch 

plošinách a teď nevím z hlavy, ale mám pocit 7%, což je 7 cm na metr a ten výškový rozdíl je 
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poměrně značný, takže bychom to nedokázali, abych tak řekl přes to atrium vytočit nebo jak to mám 
teď nazvat. 

Mgr. Šolc 
Mně jde spíš o to, jestli by se rozebíralo schodiště, jestli by se zaizolovalo, ale jestliže se 

nerozebírá, tak jestli ta plošina bude zase tak, abychom to vůbec mohli rozebrat. Ta plošina by měla 
být umístěna tak, že by měla jít rozebrat, že by to schodiště mělo jít rozebrat. 

Mgr. M. Rosenbergová 
Je ještě nějaký dotaz? Pokud ne, tak pojďme hlasovat.  

 

Hlasování o návrhu usnesení – jednomyslně přijato. 

Rada města přijala usnesení č. 746/2013 

 

K bodu č. 6 
Různé 

 
Průběh projednávání bodu: 

Mgr. Šolc  
Já mám dvě věci. Já bohužel se musím omluvit. Já mám být dnes na zastupitelstvu nominován na 

valnou hromadu Severotransu, ale bohužel mi včera volal pan ředitel divadla, že ten samý den je 
v Jelenní Goře podpis Memoranda o spolupráci  a má tam jet i paní primátorka, tak nevím, jestli tam 
chcete jet, protože jsem se to dozvěděla včera a nebo tam musím jet já jako statutární náměstek, 
přičemž bych tedy na tu valnou hromadu požádal někoho jiného.  

Mgr. M. Rosenbergová 
Kdy to je? 

Mgr. Šolc  
4. října, příští pátek, v 11.00 hodin tam. 

Ing. Fadrhonc 
Dořešíme to před hlasováním na zastupitelstvu. 

Mgr. M. Rosenbergová 
Tak já myslím, že si to necháme mimo radu města. Vy se nějak dohodnete a pokud se dohodnete, 

tak to dáme na příští radu. 

 

Paní primátorka ukončila schůzi rady města v 11.20 hodin. 

 

Přílohy: 

- Program 7. mimořádné schůze RM 
- Výpis přijatých usnesení 
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V Liberci dne 3.října 2013 

 
 
Zapisovatelka: 

Zuzana Škodová, v. r. 

 

 
Za ověřovatele: 

Mgr. Jiří Šolc, v. r. 

 

 
 
Kamil Jan Svoboda, v. r. 

 
 
 
 
 
 

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

primátorka města náměstek primátorky 

 


