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Z Á P I S  

Z 15. SCHŮZE 

RADY MĚSTA LIBEREC, 

 KONANÉ DNE 10. 9. 2013 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 210 

 

 
Ověřovatelé: Kamil Jan Svoboda 

 Mgr. Jiří Šolc 

 

K bodu č. 1 
Zahájení  

Paní primátorka Mgr. M. Rosenbergová přivítala přítomné na 15. řádné schůzi rady města, 
konstatovala, že je přítomno 8 členů rady města a jednání je usnášeníschopné. Z jednání rady města se 
omluvili Ing. F. Hruša, Ing. J. Fadrhonc a L. Pohanka. Jako zapisovatele schůze navrhla paní 
primátorka Zuzanu Škodovou, pracovnici organizačního oddělení, a jako ověřovatele zápisu pana K. J. 
Svobodu a Mgr. J. Šolce. Návrh byl jednomyslně schválen všemi přítomnými. 

Paní primátorka uvedla, že dodatečně je navržen k zařazení do programu bod: 32a – Návrh na 
odvolání členů komisí rady města. 

Takto upravený program byl jednomyslně schválen všemi přítomnými. 

 
 

K bodu č. 2  
Liberec – Rozšíření MKDS – III. etapa - schválení výsledku VŘ 

Předkládá: Mgr. L. Krajčík, ředitel Městské policie Liberec 
 
Stručný obsah předkládaného materiálu: 

Rada města Liberec na své 13. schůzi konané dne 16. 7. 2013. schválila svým usnesením č. 
521/2013  vypsání veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku a instalaci nového kamerového bodu v 
rámci projektu Liberec-Rozšíření MKDS III. etapa. Vyhlášení, administrace, realizace a vyhodnocení 
veřejné zakázky bylo zajištěno ředitelem Městské policie Liberec Mgr. Ladislavem Krajčíkem ve 
spolupráci s odborem právním a odborem veřejných zakázek.  

 
Průběh projednávání bodu: 

K tomuto bodu nebyla diskuse. 

 

Hlasování o návrhu usnesení – jednomyslně přijato. 

Rada města přijala usnesení č.  648/2013 
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K bodu č. 3 
Smlouva o zrušení věcného břemene - nebytové prostory v ul. Gutenbergova  

Předkládá: Mgr. J. Audy, vedoucí odboru právního a veřejných zakázek 
 
Stručný obsah předkládaného materiálu: 

Statutární město Liberec je vlastníkem nebytové jednotky č. 294/25 (jiný nebytový prostor) 
v budově č. p. 294 Liberec V – Kristiánov (dům zapsán na LV č. 2579) na parcele parc. č. 883 
s podílem ve výši 347/9674 na společných částech domu a pozemku, zapsané na LV č. 4629 pro obec 
a katastrální území Liberec u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, katastrální pracoviště Liberec. 
Statutární město Liberec je dále vlastníkem nebytové jednotky č. 281/12 (jiný nebytový prostor) 
v budově č. p. 281 Liberec V – Kristiánov (dům zapsán na LV č. 2647) na parcele parc. č. 885 
s podílem ve výši 1478/12807 na společných částech domu a pozemku, zapsané na LV č. 4669 pro 
obec a katastrální území Liberec u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, katastrální pracoviště 
Liberec. Vzhledem k tomu byla proti manželům Řehořkovým podána další žaloba za účelem dosažení 
výmazu věcných břemen z katastru nemovitostí, aby město mohlo s nebytovými jednotkami volně 
nakládat, případně je využít k jinému účelu. Provoz vinárny, což byl účel zřízení věcného břemene, 
nebyl nikdy zahájen, prostory nebyly zrekonstruovány, nejsou využívány a chátrají. Dne 12. 8. 2013 
projevili žalovaní manželé Řehořkovi telefonicky zájem vyřešit soudní spor smírnou cestou. Jsou 
ochotni podepsat smlouvu o zrušení věcných břemen. Poté může být soudní spor ukončen zpětvzetím 
žaloby. 

 
Průběh projednávání bodu: 

Mgr. M. Rosenbergová 
To je takový zajímavý případ ještě z dob Ing. Drdy. Znamená to, že ten nebytový prostor znovu 

pronajmeme, že se vrátí městu? 

Mgr. Šolc 
Už dávno města není, já jsem to prověřoval, je tam pouze věcné břemeno. 

 

Hlasování o návrhu usnesení – jednomyslně přijato. 

Rada města přijala usnesení č.  649/2013 

 

 

K bodu č. 4 
Majetkoprávní operace - Věcná břemena  

Předkládá: Ing. Z. Karban, vedoucí odboru ekonomiky, I. Roncová  
 
Stručný obsah předkládaného materiálu: 

1. zřízení věcného břemene uložení vodovodní a kanalizační přípojky, přístup a příjezd pro opravy 
a údržbu na pozemcích p. č. 1379/1, 1390, 1392/1, k. ú. Liberec na dobu existence stavby 
příslušné inženýrské sítě, ve prospěch vlastníka pozemku p. č. 1388, k. ú. Liberec, kterým je 
v současné době Skalická Zdeňka, Fučíkova 137/10, Liberec V-Kristiánov, 46005, Liberec, za 
podmínky složení zálohy ve výši 16.800,- Kč bez DPH. 

2. zřízení věcného břemene strpění uložení plynovodu a plynovodních přípojek, příjezdu a přístupu 
pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p. č. 5947, 5994, 5972, 5989, k. ú. Liberec, na dobu 



  Strana 3 (celkem 26)  

existence stavby plynárenského zařízení pro RWE GasNet, s.r.o, se sídlem Klíšská 940, Ústí 
nad Labem, IČ 272 95 567, za podmínky složení zálohy ve výši 28. 200,- Kč bez DPH. 

3. zřízení věcného břemene strpění uložení kabelového vedení NN a umístění rozpojovací skříně, 
příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p. č. 6018, k. ú. Liberec, na dobu 
existence stavby příslušné inženýrské sítě pro ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 4, Teplická 874/8, IČ: 
24729035, za podmínky složení zálohy ve výši 2.400,- Kč bez DPH. 

4. zřízení věcného břemene strpění uložení plynovodní přípojky, příjezdu a přístupu pro opravy a 
údržbu na pozemku/cích/ p. č. 6066, k. ú. Liberec, na dobu existence stavby plynárenského 
zařízení pro RWE GasNet, s.r.o, se sídlem Klíšská 940, Ústí nad Labem, IČ 272 95 567, za 
podmínky složení zálohy ve výši 10. 000,- Kč bez DPH. 

5. zřízení věcného břemene umístění elektroměrového pilíře, přístup a příjezd pro opravy a údržbu 
na pozemcích p. č. 1282/30, k. ú. Rochlice u Liberce na dobu existence stavby příslušné 
inženýrské sítě, ve prospěch vlastníka pozemku p. č. 1282/30, k. ú. Rochlice u Liberce, kterým 
jsou v současné době Brückler Jaroslav a Brücklerová Marcela, Brückler Jaroslav, Ježková 
Lucie Ing., Nový Václav a Nová Anna, Pavlů Karel a Pavlů Romana Mgr., Šrýtr Vladimír a 
Šrýtrová Danuše, Vaněk Tomáš a Vaňková Petra, za podmínky složení zálohy ve výši 1.000,- 
Kč bez DPH. 

6. zřízení věcného břemene strpění uložení kabelového vedení VN, příjezd a přístup pro opravy a 
údržbu na pozemku/cích/ p. č. 610, k. ú. Dolní Hanychov, na dobu existence stavby příslušné 
inženýrské sítě pro ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 4, Teplická 874/8, IČ: 24729035, za podmínky 
složení zálohy ve výši 12.600,- Kč bez DPH. 

 
Průběh projednávání bodu: 

K tomuto bodu nebyla diskuse. 

 

Hlasování o návrhu usnesení – jednomyslně přijato. 

Rada města přijala usnesení č.  650/2013 

 

K bodu č. 5 
Majetkoprávní operace - Změna usnesení věcná břemena                   

Předkládá: Ing. Z. Karban, vedoucí odboru ekonomiky, I. Roncová 
 
Stručný obsah předkládaného materiálu: 

1. a) zrušení usnesení č. 633/2012/IV/3/2 ze dne 28. 8. 2012 
b) zřízení věcného břemene strpění uložení komunikační sítě, příjezd a přístup pro opravy a 
údržbu na pozemku/cích/ p. č. 3015/1, 6041, 6044, 6050, 6051, 6052, 6057, k. ú. Liberec na 
dobu životnosti stavby komunikačního zařízení pro  Telefónicu Czech Republic, a.s., Za 
Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4 - Michle, IČ 60193336, za cenu 1.000,- Kč bez DPH. 

2. a) zrušení usnesení č. 251/2012/V/6 ze dne 3. 4. 2012 
b) schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení kabelového vedení NN, příjezd a přístup 
pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p. č.1519/2 k. ú. Rochlice u Liberce na dobu existence 
stavby příslušné inženýrské sítě pro ČEZ Distribuce, a. s., Děčín 4, Teplická 874/8, IČ: 
24729035, za cenu 16.750,- Kč bez DPH.  

3. a) zrušení usnesení č. 577/07/VIII/3 ze dne 20. 11. 2007 
b) schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení kabelového vedení NN, příjezd a přístup 
pro opravy a údržbu na pozemku p. č. 1357/1, 1361/1, k. ú. Růžodol I, na dobu existence stavby 
příslušné inženýrské sítě pro ČEZ Distribuce, a. s., Děčín 4, Teplická 874/8, IČ 27232425, za 
cenu 1568,- Kč bez DPH. 

4. a) zrušení usnesení č. 67/2012/I/8 ze dne 31. 1. 2012 
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b) schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení kabelového vedení NN, příjezd a přístup 
pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p. č. 499, k. ú. Starý Harcov na dobu existence stavby 
příslušné inženýrské sítě pro ČEZ Distribuce, a. s., Děčín 4, Teplická 874/8, IČ: 24729035, za 
cenu 39250,- Kč bez DPH. 

5. a) zrušení usnesení č. 149/2012/V/4/b ze dne 6. 3. 2012 
b) schvaluje zřízení věcného břemene uložení vodovodního řadu na pozemku p. č. 102, k. ú. 
Karlinky na dobu existence stavby příslušné inženýrské sítě, ve prospěch Severočeská 
vodárenská společnost a. s., Přítkovská 1689, 41550 Teplice, IČ: 49099469, za cenu 5.000,- Kč 
bez DPH. 

6. a) zrušení usnesení č. 748/2011/II/6 ze dne 1. 11. 2011 
b) schvaluje zřízení věcného břemene uložení vodovodní a kanalizační přípojky na pozemku p. 
č. 148, 149/5, k. ú. Horní Hanychov, na dobu existence stavby příslušných inženýrských sítí ve 
prospěch vlastníka pozemku p. č. 138, k. ú. Horní Hanychov, kterým je v současné době Denk 
Miroslav, za cenu 11.400,- Kč bez DPH. 

 
Průběh projednávání bodu: 

K tomuto bodu nebyla diskuse. 

 

Hlasování o návrhu usnesení – jednomyslně přijato. 

Rada města přijala usnesení č.  651/2013 

 

 

K bodu č. 6 
Nevyužití předkupního práva - V Horkách 108, Liberec 9 

Předkládá: Ing. Z. Karban, vedoucí odboru ekonomiky, I. Roncová 
 
Stručný obsah předkládaného materiálu: 

Město Liberec prodalo kupní smlouvou ze dne 30. 11. 1994 ze svého majetku budovu čp. 108, ul. 
V Horkách, Liberec 9 postavenou na pozemku p. č. 49, a pozemky p. č. 49 a 50, vše v k. ú. Janův Důl 
u Liberce za celkovou kupní cenu 341.270,-Kč. Dne 25. 10. 2006 byla tato budova vkladem prohlášení 
vlastníků rozdělena na jednotlivé bytové jednotky. Smlouvou o věcném břemeni ze dne 26. 10. 1994 
bylo zřízeno věcné břemeno předkupního práva po dobu 20 let ode dne nabytí účinnosti smlouvy ve 
prospěch prodávajícího, které v současné době přešlo i na všechny vlastníky bytových jednotek.  

Dopisem ze dne 27. 8. 2013 nabízí vlastníci bytové jednotky, manželé Matuškovičovi, bytovou 
jednotku č.108/2 v této budově včetně spoluvlastnického podílu na budově i na pozemcích p. č. 49 a 
50/1, k. ú. Janův Důl u Liberce k odkoupení za cenu 850.000,- Kč. Poznámka: původní cena podílu:       
43.800,- Kč. 

Průběh projednávání bodu: 

K tomuto bodu nebyla diskuse. 

 

Hlasování o návrhu usnesení – jednomyslně přijato. 

Rada města přijala usnesení č.  652/2013 
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K bodu č. 7 
Poskytnutí příspěvku občanskému sdružení Babybox pro odložené děti - 
STATIM                    

Předkládá: I. Roncová, odbor humanitní 
 
Stručný obsah předkládaného materiálu: 

Dne 13. 8. 2013 požádal předseda občanského sdružení Babybox pro odložené děti – STATIM, pan 
Ludvík Hess, o poskytnutí finančního příspěvku za účelem zřízení nového babyboxu v České Lípě. 
Statutární město Liberec by rádo podpořilo zřízení nového babyboxu v České Lípě částkou 10.000,- 
Kč. Finanční příspěvek bude hrazen z RP 5222/4349/103709.23 odboru humanitního.  

 
Průběh projednávání bodu: 

K tomuto bodu nebyla diskuse. 

 

Hlasování o návrhu usnesení – jednomyslně přijato. 

Rada města přijala usnesení č.  653/2013 

 

 

K bodu č. 8 
Souhlas se zapojením do projektu „Moderní styl výuky anglického jazyka s 
rodilým mluvčím“ 

Předkládá: Mgr. R. Král, vedoucí odboru školství a kultury 
 
Stručný obsah předkládaného materiálu: 

Dne 2. 9. 2013 požádal ředitel Základní školy, Liberec, Vrchlického 262/17, Jiří Skalský 
zřizovatele o souhlas se zapojením Základní školy, Liberec, Vrchlického 262/17, příspěvkové 
organizace jako partnera do projektu „Moderní styl výuky anglického jazyka s rodilým mluvčím“ v 
rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Současně požádal o souhlas pro 
základní školu s uzavřením Smlouvy o partnerství bez finanční spoluúčasti mezi základní školou a  
Castle English Language School, s. r. o. Rada města dne 16. října 2012 již odsouhlasila zapojení 
Základní školy, Liberec, Lesní 575/12, Základní školy, Liberec, Sokolovská 328 a Základní školy, 
Liberec, U Školy 222/6  jako partnery do tohoto projektu. Z partnerské školy ZŠ Liberec, U Školy 
původně měli zájem o zapojení do tohoto projektu 3 pedagogové. S ohledem na časový posun projektu 
vstoupil do projektu pouze 1 z těchto pedagogů. Z důvodu doplnění počtu  plánovaných - podpořených 
pedagogů přistoupila Základní škola, Liberec, Vrchlického 262/17 jako nový partner do projektu. 
Základní škola, Liberec, Vrchlického 262/17 v tomto projektu bude partnerem bez finančního 
příspěvku. 

 
Průběh projednávání bodu: 

K tomuto bodu nebyla diskuse. 

 



  Strana 6 (celkem 26)  

Hlasování o návrhu usnesení – jednomyslně přijato. 

Rada města přijala usnesení č.  654/2013 

 

 
 

K bodu č. 9 
Návrh Správní rady Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání Statutárního města 
Liberec na přidělení dotací v 2. kole roku 2013                   
 
Předkládá: Mgr. R. Král 
 
Stručný obsah předkládaného materiálu: 

V rámci 2. kola roku 2013 bylo přijato celkem 25 žádostí a požadavky žadatelů činily celkem 
654.500,- Kč. Správní rada FPRV SML na svém jednání dne 29. srpna 2013 posuzovala jednotlivě 
každou z 25 doručených žádostí. Po projednání žádostí a výše požadovaných dotací předkládá 
Správní rada Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání SML návrh na přidělení dotací v 2. kole 2013 
v celkové výši 325.000,- Kč k odsouhlasení Radě města Liberec. 

 

Průběh projednávání bodu: 

K tomuto bodu nebyla diskuse. 

 

Hlasování o návrhu usnesení – jednomyslně přijato. 

Rada města přijala usnesení č.  655/2013 

 

 

K bodu č. 10 
Zpráva o využití a vyúčtování dotací z Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání 
Statutárního města Liberec za rok 2012 

Předkládá: Mgr. R. Král 
 
Stručný obsah předkládaného materiálu: 
 
 
Průběh projednávání bodu: 

K tomuto bodu nebyla diskuse. 

 

Hlasování o návrhu usnesení – jednomyslně přijato. 

Rada města přijala usnesení č.  656/2013 

 

 



  Strana 7 (celkem 26)  

 

K bodu č. 11 
Zpráva o využití a vyúčtování dotací z kulturního fondu za rok 2012 

Předkládá: Mgr. R. Král 
 
 
Průběh projednávání bodu: 

K. J. Svoboda 
Já se v tomto bodu zdržím hlasování z důvodu možného střetu zájmů. 

Mgr. M. Rosenbergová 
Dobrá, pokud nejsou jiné připomínky, budeme hlasovat. 

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

Rada města přijala usnesení č.  657/2013 

 

 

K bodu č. 12 
Smlouva o zajišťování fotografických a video služeb při obřadech vítání občánků 
v prostorách Magistrátu města Liberec 

Předkládá: Mgr. R. Král 
 
 
Průběh projednávání bodu: 

Mgr. M. Rosenbergová 
Tam jsme jenom nechali doplnit do článku 2, že to samozřejmě znovu projedná porada vedení, že 

to nebude jenom na náměstkovi a příslušných pracovnících, kteří tam byli, ale že to bude znovu 
schvalováno. 

 

Hlasování o návrhu usnesení – jednomyslně přijato. 

Rada města přijala usnesení č.  658/2013 

 
 

K bodu č. 13 
Vyhodnocení veřejné zakázky na zhotovitele stavby v rámci projektu „Pavilon 
leknínů Botanické zahrady Liberec“    

Předkládá: Ing. M. Vereščák, vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací 
 
Stručný obsah předkládaného materiálu: 

Na základě usnesení rady města Liberec ze dne 4. 6. 2013, usnesení č. 424/2013, Odbor 
strategického rozvoje a dotací vypsal ve spolupráci s externím zpracovatelem veřejných zakázek, 



  Strana 8 (celkem 26)  

podlimitní veřejnou zakázku na dodavatele stavby pro předmětnou akci. Podání nabídek do tohoto 
výběrového řízení bylo ukončeno 23. 7. 2013. V řádném termínu byly doručeny dvě nabídky.  

 
Průběh projednávání bodu: 

Ing. Mgr. Černý 
Já bych se chtěl zeptat, jak je možné, že se nám přihlásili jen dva dodavatelé? 

Mgr. M. Rosenbergová 
Opravdu se přihlásili jenom dva, a to bylo u dvou soutěží, teď si nevzpomenu, která byla ta druhá, 

ale docela mne to zarazilo. Zřejmě jsou někde povodňové škody a ty jsou zajímavější, nicméně s tou 
firmou již nějaké zkušenosti máme, takže to snad dopadne dobře. Opravdu se jich víc nepřihlásilo. 

Mgr. Šolc 
Já jsem byl členem výběrové komise, na toto jsem se také ptal a dokonce jsem si ověřil a 

zkontroloval, jestli to viselo všude, kde to viset mělo, a viselo. Já osobně vidím ten důvod v tom, že se 
soutěžilo v létě a kombinace dovolených administrativních pracovníků a návalu práce stavebních 
firem způsobilo, že to nechali být bez povšimnutí. Asi je to pro nás ponaučení a zkusit plánovat víc 
výběrová řízení na zimu. 

Mgr. M. Rosenbergová 
To zase potom stavební práce, to je problematické. Já si myslím, že je to příliš malá zakázka, když 

se teď na kraji opravují komunikace za výhodnější ceny. 

K. J. Svoboda 
Pak je tam možná ještě otázka, jestli to není speciálnější práce. 

Mgr. M. Rosenbergová 
Navíc, tím, že to jsou skleníky, tak tam byly speciálnější požadavky a některé firmy to asi neumějí. 

 

Hlasování o návrhu usnesení – jednomyslně přijato. 

Rada města přijala usnesení č.  659/2013 

 

K bodu č. 14 
Lázně - schválení Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí účelové investiční dotace 
z rozpočtu Libereckého kraje č. OLP/2724/2012, č. 7/12/0060 

Předkládá: : Ing. M. Vereščák 
 
Stručný obsah předkládaného materiálu: 

Účelová investiční dotace je poskytnuta na základě smlouvy uzavřené dle usnesení zastupitelstva 
města č. 230/2012 ze dne 25. 10. 2012. Předmětem dotace je úhrada nákladů vzniklých městu 
v souvislosti s realizací projektu „Revitalizace městských lázní na galerijní objekt“ 
č. CZ.1.13/2.1.00/27.01139 spolufinancovaného z ROP NUTS II Severovýchod. Vzhledem ke změně 
struktury financování projektů z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod došlo k 
potřebě navýšit spoluúčast Libereckého kraje na realizaci projektu. Celková výše účelové dotace 
z rozpočtu Libereckého kraje činí 100 % vlastního podílu příjemce dotace (SML), tj. 15 % celkových 
způsobilých výdajů projektu – maximálně 55.645.031,56 Kč.  
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Průběh projednávání bodu: 

Mgr. M. Rosenbergová 
To je spoluúčast kraje, která byla ústně dohodnuta, a teď ji tedy potvrdili. Část dostaneme letos, 

část až příští rok po dokončení kontrol. 

  

Hlasování o návrhu usnesení – jednomyslně přijato. 

Rada města přijala usnesení č.  660/2013 

 

 

K bodu č. 15 
Schválení Dodatku č. 3 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na projekt „Revitalizace 
vícefunkčních hřišť při ZŠ Švermova a ZŠ Aloisina Výšina“ 
 
Předkládá: : Ing. M. Vereščák 
 
Stručný obsah předkládaného materiálu: 

Smlouva o poskytnutí dotace k projektu „Revitalizace vícefunkčních hřišť při ZŠ Švermova a ZŠ 
Aloisina výšina“ mezi SML a Regionální radou NUTS II Severovýchod byla schválena usnesením ZM 
č.183/2012 dne 6. 9. 2012 a byla podepsána dne 10. 10. 2012. Odbor strategického rozvoje a dotací 
zpracoval Oznámení o změně v projektu týkající se změny fyzické realizace projektu, a to tak, že se 
příjemce dotace zavazuje zahájit fyzickou realizaci projektu nejpozději do 1. 10. 2013 a ukončit 
projekt nejpozději do 31. 5. 2014. Toto Oznámení o změně bylo poskytovatelem dotace akceptováno 
16. 7. 2013 a rovněž byl na SML zaslán dodatek Smlouvy o poskytnutí dotace, ve kterém je změna 
termínů zohledněna. Současně došlo ke změně rozpočtu u projektu, kdy investiční výdaje poskytnuté 
dotace jsou ve výši 19,019.548,32 Kč a neinvestiční výdaje poskytnuté dotace ve výši 0,- Kč.  

Průběh projednávání bodu: 

Mgr. M. Rosenbergová 
Tady je hlavně posunutí termínu, pokud není žádný dotaz, pojďme hlasovat. 

 

Hlasování o návrhu usnesení – jednomyslně přijato. 

Rada města přijala usnesení č.  661/2013 

 
Mgr. M. Rosenbergová 

Pane Vereščáku, pavilon leknínů byly přihlášeny 2 firmy, máte nějaké vysvětlení, proč jenom dvě? 

Ing. Vereščák 
Zakázka byla zveřejněna na internetu, to je jedna věc, a druhá věc – my jsme napřímo poptávali 15 

stavebních firem, 15 a tohle je realita. Možná také, my už jsme se o tom bavili u těch – jestli se nepletu 
u hřišť – Švermova, Aloisina výšina. Jsme prostě v období plné stavební sezony, kdy se realizuje a 
pravděpodobně se firmy více soustředí na realizaci, než na přípravu zakázek. Co se týká pavilonu 
leknínů, berte to, že je to svým způsobem specifická stavba, takže asi i z toho titulu ten okruh 
možných zájemců je zúžený. Jsem ale přesvědčený, že za nás jsme udělali maximum pro to, říkám 15 
firem jsme poptávali napřímo. 
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K bodu č. 16 
„CAO – točka“ - vypsání výběrového řízení na dodavatele stavby                                 

Předkládá: : Ing. M. Vereščák 
 
Stručný obsah předkládaného materiálu: 

Město zahájilo realizaci projektu „Centrum aktivního odpočinku - Lidové sady“ (CAO), jehož 
cílem je zkvalitnit zázemí pro návštěvníky ZOO a nabídnout co nejvíce možností pro trávení volného 
času přímo v jejím areálu včetně dalšího doprovodného servisu – tento projekt je realizován v rámci 
IPRM Liberec – zóna Lidové sady. Součástí stavebního povolení je i podmínka realizovat točku 
autobusů. Ta je uvažována jako navazující část na nový vstup do ZOO Liberec, kde nová otočka má 
sloužit především pro autobusy dopravující návštěvníky do ZOO (hromadné zájezdy). Otočka bude 
zřízena v místě bývalého příjezdu k amfiteátru, kde budou mít autobusy možnost bezpečného otočení 
a možnost vyčkání pro naložení návštěvníků ZOO a výjezd z tohoto prostoru. Dále je předmětem i 
úprava před stávajícím objektem Kulturního a společenského centra Lidové sady Liberec - vyznačení 
vyhrazených parkovacích stání pro bezbariérové užívání a vyznačení standardních stání včetně 
doplnění varovného pásu v místě napojení TT. 

 
Průběh projednávání bodu: 

Mgr. M. Rosenbergová 
My jsme se ptali na poradě vedení, proč to nebylo součástí projektu samotného. Tak kdybyste 

k tomu řekl i pro ostatní. 

Ing. Vereščák 
Součástí projektu to nebylo z toho důvodu, že my jsme projekt stavěli čistě na financovatelné 

aktivity z Regionálního operačního programu (ROP), tak aby se nám ty věci nemíchaly do kupy. My 
jsme od začátku věděli, že tento typ aktivit není v rámci ROP způsobilý. To je ten důvod, proč ta točka 
nebyla součástí projektu. Právě proto i tuto zakázku, tuším, že ta předpokládaná hodnota je pod 3 mil. 
Kč, soutěžíme jako nadlimitní zakázku. 

Mgr. M. Rosenbergová 
Ptali jsme se na poradě, ale zeptám se tady přede všemi, proč nám to zase dělá Compet? 

Ing. Vereščák 
Protože Compet nám dělal i tu hlavní kmenovou zakázku na Centrum aktivního odpočinku. 

Mgr. M. Rosenbergová 
Jenom upozorňuji, abyste si opravili tu chybu v zadávací dokumentaci. 

 

Hlasování o návrhu usnesení – jednomyslně přijato. 

Rada města přijala usnesení č.  662/2013 
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K bodu č. 17 
Vyhodnocení veřejné zakázky „Nový systém řídící kontroly pro Statutární město 
Liberec“                               
 
Předkládá: : Ing. M. Vereščák 
 
Stručný obsah předkládaného materiálu: 

Předmětem veřejné zakázky je realizace zakázky na „Nový systém řídící kontroly pro Statutární 
město Liberec“. Tato zakázka je jednou z aktivit projektu „Integrovaný systém řízení Statutárního 
města Liberce a jeho zřizovaných a zakládaných organizací“ (CZ.1.04/4.1.01/89.00075). Projekt byl 
zahájen 1. 1. 2013 a bude ukončen dne 30. 6. 2015. Nový systém řídící kontroly pro Statutární město 
Liberec bude zajištěn vytvořením softwarové podpory schvalovacích procesů, v souladu s platnou 
legislativou.  

Výběrové řízení bylo vypsáno v režimu otevřeného zadávacího řízení, v průběhu lhůty pro 
předložení nabídek byly zadavateli doručeny nabídky dvou uchazečů. 
 
Průběh projednávání bodu: 

K tomuto bodu nebyla diskuse. 

 

Hlasování o návrhu usnesení – jednomyslně přijato. 

Rada města přijala usnesení č.  663/2013 

 

 

K bodu č. 18 
Aktualizace přílohy ke zřizovací listině Městských lesů Liberec, příspěvkové 
organizace 

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

Odbor správy veřejného majetku předkládá Radě města Liberec k odsouhlasení a Zastupitelstvu 
města Liberec ke schválení návrhy majetkových příloh ke zřizovací listině k datu 1. 1. 2013, které 
aktualizují majetkové přílohy příspěvkové organizace. Zásadní změnou přílohy zřizovací listiny je 
nové předání pozemků p. o. Městské Lesy v areálu bývalého lesního koupaliště v Liberci 
Ruprechticích. 

 
Průběh projednávání bodu: 

K tomuto bodu nebyla diskuse. 

 

Hlasování o návrhu usnesení – jednomyslně přijato. 

Rada města přijala usnesení č.  664/2013 
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K bodu č. 19 
Stavebně technický stav kašny a fontán ve městě Liberci 
 
Předkládá: Bc. D. Novotný 
 
Stručný obsah předkládaného materiálu: 

V současné době odbor správy veřejného majetku (dále jen SM) spravuje jednu kašnu - Neptunova 
kašna na nám. Dr. Edvarda Beneše, 4 fontány – ul.5.května před Plazou, v parku v Lidových sadech, 
v Jánské ulici před kulturním domem a na sídlišti Dobiášova a 7 pítek v centru Liberce a na sídlišti 
Dobiášova. Neptunova kašna je provozována v celoročním režimu, tedy i v zimním období, kdy je 
voda v kašně vyhřívána aby nedošlo k zamrznutí vody. Fontány a pítka jsou v provozu pouze přes 
„letní“ sezonu a v zimním období jsou zazimovány (vypuštěna voda ze systému, motory zazimovány). 
Běžnou údržbu na základě smlouvy č.19/11/0134 provádí společnost Technické služby města Liberec 
a.s. Běžná údržba zahrnuje každodenní kontrolu vodních prvků, úklid, drobné opravy, zazimování a 
uvádění do letního provozu. 

 
Průběh projednávání bodu: 

Mgr. M. Rosenbergová 
Určitě jste si všimli, že došlo k poruše zároveň na Neptunově kašně  a vodotrysku u Plazy. Je to jen 

souhra náhod, opravujeme to. 

 

Hlasování o návrhu usnesení – jednomyslně přijato. 

Rada města přijala usnesení č.  665/2013 

 

 

K bodu č. 20 
Darovací smlouva - Hančova a Vrbatova 
 
Předkládá: Bc. D. Novotný 
 
Stručný obsah předkládaného materiálu: 

Pan Josef Pavlikovič v souladu s uzavřenou „Smlouvou o uzavření budoucí darovací smlouvy č. 
19/11/0013 projednanou a schválenou usnesením číslo 115/2011 na 4. zasedání rady města konané dne 
8. 2. 2011 (příloha č. 1) vybudoval na p. č. 1357/1, 1357/48 k. ú. Vesec u Liberce, dešťovou kanalizaci 
včetně čerpadel výtlačné kanalizace, komunikace, zeleň včetně stromů a keřů a veřejné osvětlení. 
Kolaudační souhlas byl vydán dne 24. 6. 2013 č. j.: SURR/7130/075679/13-Vá/KS CJ MML 
095138/13. Nyní Pan Josef Pavlikovič v souladu s uzavřenou „Smlouvou o uzavření budoucí darovací 
smlouvy č. 19/11/0013“ daruje výše uvedený dar Statutárnímu městu Liberec. 

 
Průběh projednávání bodu: 

Mgr. M. Rosenbergová 
Akorát jsem chtěla po panu tajemníkovi, aby prověřil na str. 5 odstavec článku 5, že: …tato 

smlouva se uzavírá na dobu neurčitou, nebudou-li však podmínky pro uzavření budoucí darovací 
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smlouvy splněny do 30. 6. 2013, zaniká bez dalšího závazek budoucího dárce uzavřít darovací 
smlouvu. Tak snad je to v pořádku. 

 

Hlasování o návrhu usnesení – jednomyslně přijato. 

Rada města přijala usnesení č.  666/2013 

 

 

K bodu č. 21 
Záměr - Jarní úklid vodního koryta řeky Nisy vč. přilehlých pozemků na území 
města Liberec 
 
Předkládá: Bc. D. Novotný 
 
Stručný obsah předkládaného materiálu: 

Odbor životního prostředí Magistrátu města Liberce na základě četných stížností občanů města 
Liberce na neutěšený stav koryta řeky Nisy na území města Liberce a množství tvořících se černých 
skládek svolal dne 19. 6. 2013 jednání, na které byl přizván odbor správy veřejného majetku 
statutárního města Liberec (SM) a Povodí Labe – státní podnik.  

 
Průběh projednávání bodu: 

K tomuto bodu nebyla diskuse. 

 

Hlasování o návrhu usnesení – jednomyslně přijato. 

Rada města přijala usnesení č.  667/2013 

 

 

K bodu č. 22 
Oprava mostu přes Harcovský potok - Josefinino údolí – žádost o prodloužení 
termínu 

Předkládá: Bc. D. Novotný 
 
Stručný obsah předkládaného materiálu: 

Dne 30. 8. 2013 doručila firma Jostav, s. r. o. na odbor správy veřejného majetku žádost s 
odůvodněním (nestabilní klimatické podmínky) na další prodloužení termínu dokončení stavby, a to 
15. 9. 2013. Lze obecné konstatovat, že vlivem trvalých dešťů v měsíci červnu tohoto roku nebylo 
možné dokončit kvůli zvýšenému průtoku Harcovského potoka založení spodní stavby mostu. Dále 
v měsíci červenci dne 29. 7. 2013 přívalový déšť rozvodnil na několik dní Harcovský potok natolik, že 
se nemohlo provést bednění opěr mostu a následné zabetonování. Veškeré tyto skutečnosti jsou 
zapsány ve stavebním deníku a potvrzeny stavebním dozorem. 
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Průběh projednávání bodu: 

Mgr. M. Rosenbergová 
Je to žádost o prodloužení termínu z důvodu nepříznivých klimatických podmínek. Je to variantní 

usnesení, v jednom, že souhlasíme, a v druhém, že nesouhlasíme a chceme sankce. Takže 
doporučujeme prodloužit ten termín – potok byl rozvodněn. V důvodové zprávě opravujeme 
doporučení odboru, tam má být samozřejmě 15. 10. Shodně s usnesením. 

 

Hlasování o návrhu usnesení – jednomyslně přijato. 

Rada města přijala usnesení č.  668/2013 

 

 

K bodu č. 23 
Oprava izolace a odvodnění střech garáží a teras ul. Nezvalova     

Předkládá: Bc. D. Novotný 
 
Stručný obsah předkládaného materiálu: 

Vzhledem k pozdnímu termínu (předpokládaným klimatickým podmínkám) a době nutné na 
realizaci nelze vypsat výběrové řízení na letošní rok potřetí a tudíž je odbor nucen přesunout realizaci 
akce „Oprava izolace a odvodnění střech a teras v ulici Nezvalova“ do příštího roku 2014. Koncem 
roku 2013 by bylo vypsáno nové výběrové řízení s předpokládaným termínem realizace akce 06-
07/2014. 

 
Průběh projednávání bodu: 

K tomuto bodu nebyla diskuse. 

 

Hlasování o návrhu usnesení – jednomyslně přijato. 

Rada města přijala usnesení č.  669/2013 

 

K bodu č. 24 
Podnět ke zřízení bezpečných přechodů přes komunikaci Dobiášova 

Předkládá: Bc. D. Novotný 
 
Stručný obsah předkládaného materiálu: 

Dne 26. 8. 2013 bylo Statutárnímu městu Liberec, odboru správy veřejného majetku doručeno od 
Policie ČR – DI upozornění na nevyhovující parametry dvou přechodů pro chodce na komunikaci 
Dobiášova. Jedná se zejména o délky přechodů, které mají cca 15 m a nesplňují tak vyhlášku č. 
398/2009 Sb., a stávající normy.  

 
Průběh projednávání bodu: 

Mgr. M. Rosenbergová 
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Poprosím pana Novotného, protože jsem chtěla vědět, kolik jednotlivé varianty stojí, abychom 
věděli, jaký je to rozdíl. Máme varianty A, B, C. C - je nedělat nic, A - tam je trvalé řešení a B – je 
přechodné řešení. My bychom chtěli vědět, jaký je cenový rozdíl. 

Bc. Novotný 
V zásadě tady k tomu přechodu lze uvést ještě následující podstatnou skutečnost, která sice zazněla 

v důvodové zprávě, ale obdobnou problematiku řešila rada města v loňském roce. Vznikl tam závazek, 
tenkrát z hromadného podnětu, že to bude město Liberec v roce 2013 tuto akci projektovat. Bohužel, 
tato akce nebyla podpořena finančními prostředky města, takže v zásadě my navrhujeme variantu „A“, 
aby se uspokojil i hromadný podnět z loňského roku. Nicméně finanční vyrovnání dočasných řešení. 
Dočasné řešení - třeba by mohly vyrůst ostrůvky, ale abychom mohli to dočasné řešení vůbec 
zrealizovat, musí na to vzniknout projektová dokumentace, to nelze říct od stolu. Takže trvalé řešení 
může stát řádově do 12 milionů Kč včetně DPH – celá akce. Dočasné řešení neumím odhadnout, ale 
kdyby se jednalo ostrůvky, tak se můžeme bavit okolo 2 milionů Kč.  

Mgr. M. Rosenbergová 
Takže to nárokujete do rozpočtu 2014, ta částka je pro nás důležitá. Včera jsme o tom mluvili, že 

dočasné řešení by mělo být opravdu jen dočasné s tím, že se tady domluvíme na trvalém řešení. 

Mgr. Šolc 
Jestli to provizorní řešení potom lze použít někde jinde? 

Bc. Novotný 
Bavíme se o dočasném řešení a zatím opravdu nevíme, jak by vypadalo. Musí se to opravdu 

vyprojektovat. Neumím vám říct. Jinak s dočasným řešením jsou problémy – křižovatka 
Jungmannova, když jedete od soudu dolů se soustavou křižovatek na Jungmannově a chcete odjet na 
průtah, tak tam vznikl ostrůvek vlastně dočasně z umělohmotných tvarovek hadu, který je vysypán 
štěrkem. Minimálně 2x do roka nám nějaké vozidlo do něj vletí a přejede ho. V zásadě to dočasné 
řešení je většinou řešením na věky a máme s tím problémy z titulu odstraňování závad. 

Mgr. M. Rosenbergová 
Myslíte si, že se na toto podaří sehnat nějaká dotace? 

Bc. Novotný 
Zatím tyto dotační tituly, co vypisuje ministerstvo dopravy, tak se především týkají silnic první 

kategorie – křížení silnic první kategorie, místní komunikace – těch dotačních titulů je minimálně, 
ačkoliv tady se lze domnívat, že tam jsou velké intenzity dopravy, že by to tam šlo napasovat, ale 
zatím v současnosti to nevidíme nadějně. 

Mgr. Šolc 
V tom případě, samozřejmě si uvědomuji to riziko, že je to přechod vedle školy, tak bych požádal 

radu, abychom to rozhodnutí odložili, protože na příští radě budeme mít už sumář příjmů rozpočtu na 
rok 2014 a potom budeme předkládat základní kostru rozpočtu, to bude kolem toho data, a tam bude 
poměrně jasně identifikováno, jestli si ty 2 miliony Kč ty příští rok můžeme dovolit nebo ne. Já chápu, 
že trvalé řešení by bylo lepší, ale je to velká porce peněz, a nevím jestli si to budeme moci v příštím 
roce dovolit. 

Ing. Rutkovský 
Já bych to nenazýval dočasným řešením, nazýval bych to okamžitým řešením, protože tam může 

dojít k nehodě kdykoliv a město by mělo ten identifikovaný problém vyřešit a tyto prvky použít a 
potom je zase použít někde jinde. Jsou to prvky, které lze většinou využít někde jinde dál, ale varoval 
bych, tak jak to říkal pan Novotný, říct: máme to vyřešené tím okamžitým řešením, to tak také není, 
protože ty prvky jsou za dva roky opotřebované, za tři roky se to roztrhá. Doporučoval bych udělat 



  Strana 16 (celkem 26)  

okamžité řešení jenom na základě stanovení, žádný složitý projekt, ať projektant něco navrhne na 
základě stanovení bez větších stavebních úprav. Ať se udělá úprava ať je to vyřešené a naplánujme si 
ten přechod do nějakých peněz na rok 2014 nebo 2015, jako úplné řešení. Je tam také projekt na 
realizaci tramvajové trati, asi nikdo z nás není schopen říct, jestli bude nebo nebude do pěti let, a co 
bychom potom s tím okamžitým řešením potom dělali. Já bych doporučil to okamžitě řešit, dokud tam 
k ničemu nedojde a následně zkoordinovat ty věci s dopravním podnikem s tou výstavbou trati – bude, 
nebude a dát potom nějaké stanovisko.  

Mgr. M. Rosenbergová 
Když jsme to řešili minulý rok, tak jsme také mluvili o podchodu. To je v jiné části Dobiášovy 

ulice? 

Ing. Rutkovský 
To je v jiné části, to je u školy. Obecně podchody jsou v moderních městech zasypávány a nejsou 

využívány. 

Mgr. M. Rosenbergová 
Dobře, ale my ho nemáme zasypaný, je tam a bavíme se o tom, jestli tady vystavíme přechod za 12 

mil. Kč. Tak se jenom ptám, jestli by to nešlo jiným způsobem. 

Bc. Novotný 
Varianta „B“ říká: pojďme to příští rok vyprojektovat, to v každém případě náklady na projektovou 

dokumentaci, případně, že tam bude světelná signalizace, tak odhaduji, když bychom s tím chtěli 
vyřešit i ten Krejčího, co loni schvalovala rada města, případně ten projekt dopracovat do fáze 
projektu ke stavebnímu povolení, tak to se může řádově pohybovat okolo 400.000,- Kč a z toho 
projektu může vzejít dočasné provizorní řešení nebo jenom trvalá úprava. Navrhuji tedy po dokončení 
projektu jít s tím víceméně zpět do rady a v průběhu příštího roku se rozhodnout ve věci realizace, což 
ta varianta „B“ v podstatě umožňuje.  

Mgr. M. Rosenbergová 
Takže doporučení varianta „B“. Ještě nějaký dotaz? Budeme tedy hlasovat pro variantu „B“. 

 

Hlasování o návrhu usnesení ve variantě „B“– jednomyslně přijato. 

Rada města přijala usnesení č.  670/2013 

 

 

K bodu č. 25 
Provozní řád deponie upotřebitelného materiálu v ulici Londýnská   

Předkládá: Bc. D. Novotný 
 
Stručný obsah předkládaného materiálu: 

Město Liberec vlastní v ulici Londýnská na pozemcích p. p. č. 54/2 v k. ú. Růžodol I a 925/9 v k. ú. 
Staré Pavlovice areál, na kterém byla v minulosti uvažována geotermální elektrárna. Od roku 2009 
areál sloužil pro odbor správy veřejného majetku (dále jen SM) v zimním období jako uložiště sněhu a 
v letním období jako deponie dřevní hmoty vzniklé z údržby městské zeleně, která je posléze 
seštěpkována. Na základě rozhodnutí rady města č. 679/2011 byly provedeny stavebně technické 
úpravy areálu, aby mohl být prostor využíván jako deponie stavebního upotřebitelného materiálu.  
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Průběh projednávání bodu: 

Mgr. M. Rosenbergová 
Tady se včera ptal Ing. Rutkovský, jestli se počítá s cyklostezkou, aby nezaváželi materiál zrovna 

tam, kde má být. 

Bc. Novotný 
Ne, je počítáno s cyklostezkou, co nyní projektuje, co je na odvolání. 

 

Hlasování o návrhu usnesení – jednomyslně přijato. 

Rada města přijala usnesení č.  671/2013 

 

K bodu č. 26 
Přijetí dotace od SFDI ČR 
 
Předkládá: Bc. D. Novotný 
 
Stručný obsah předkládaného materiálu: 

Statutární město Liberec  - odbor správy veřejného majetku uplatnil v souladu s přijatými 
usneseními rady města žádosti o dotaci u SFDI ČR na níže uvedené akce:  

1) „Bezpečný přechod – Zhořelecká“,   
2) „Bezpečný přechod – Sokolská“,  
3) „Bezbariérová trasa č. l v Liberci úsek radnice – Krajská nemocnice Liberec“  

 
Průběh projednávání bodu: 

K tomuto bodu nebyla diskuse. 

Hlasování o návrhu usnesení – jednomyslně přijato. 

Rada města přijala usnesení č.  672/2013 

 

 

K bodu č. 27 
Schválení vyhrazených parkovacích stání pro invalidy včetně bezúplatného 
poskytnutí dopravního značení dle nových podmínek pro zřízení vyhrazeného 
parkovacího stání na komunikacích ve vlastnictví města Liberec 

Předkládá: Bc. D. Novotný 
 
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 
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(VPM) držitelům průkazů ZTP a ZTP/P a to prostřednictvím odboru dopravy Magistrátu města 
Liberec.  

 
Průběh projednávání bodu: 

K tomuto bodu nebyla diskuse. 

 

Hlasování o návrhu usnesení – jednomyslně přijato. 

Rada města přijala usnesení č.  673/2013 

 

K bodu č. 28 
"Bezbariérová trasa č. 1 - zpřístupnění zasedací místnosti radnice" - udělení 
výjimky ze Směrnice Rady města Liberec č. 2/2012 RM k zadávání veřejných 
zakázek Statutárním městem Liberec 

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 (viz. příloha č. 1).  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 
registry investic.  

Průběh projednávání bodu: 

Ing. Mgr. Černý 
Já bych si jen dovolil upozornit na chybu, která v tom materiálu je, ta společnost, která sídlí na 

adrese Kralická 79, se jmenuje MSV a nikoliv MVS. Děkuji. 

 

Hlasování o návrhu usnesení – jednomyslně přijato. 

Rada města přijala usnesení č.  674/2013 

 
Mgr. M. Rosenbergová 

To je také akce, na kterou se třeba také nikdo nepřihlásil. Máme s tím opravdu problém, když je to 
takto malá zakázka. 

 

K bodu č. 29 
Žádost společnosti Autonapůl na slevu MHD Liberec pro své klienty 

Předkládá: Bc. D. Novotný 
 
Stručný obsah předkládaného materiálu: 
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Předmětnou žádost projednávala rada města Liberce na svém 14. zasedání s tím, že projednávání 
předmětného materiálu bylo přerušeno. S ohledem na projednávání předmětného bodu radními města 
Liberce odbor správy veřejného majetku ve spolupráci se spol. Dopravní podnik měst Liberce a 
Jablonce nad Nisou a.s. navrhuje, aby byly společnosti Autonapůl odeslány dotazy, které by radním 
města Liberce zpřesnily negativa a pozitiva návrhu společnosti Autonapůl. 

 
 
Průběh projednávání bodu: 

K tomuto bodu nebyla diskuse. 

 

Hlasování o návrhu usnesení – jednomyslně přijato. 

Rada města přijala usnesení č.  675/2013 

 

K bodu č. 30 
Schválení přijetí peněžitého daru od spol. DIMATEX CS spol. s.r.o. 

Předkládá: Bc. D. Novotný 
 
Stručný obsah předkládaného materiálu: 

Dne 19. 6. 2013 obdržel odbor správy veřejného majetku, oddělení komunálních služeb, ekologie a 
veřejné zeleně, písemnou nabídku na poskytnutí finančního daru ve výši 25.000,- Kč od spol. 
DIMATEX CS spol. s.r.o. Statutární město Liberec se spol. DIMATEX CS spol. s.r.o. spolupracuje již 
několik let v oblasti separovaného sběru textilu. V současnosti je pro občany na území města Liberce 
rozmístěno 33 ks kontejnerů na textil, které jsou v majetku spol. DIMATEX CS spol. s.r.o. a která na 
své náklady zajišťuje jak obsluhu a svoz těchto nádob, tak i likvidaci a materiálové využití textilních 
odpadů. Finanční dar by byl po obdržení od spol. DIMATEX CS spol. s.r.o. poskytnut Zoologické 
zahradě, p. o. V roce 2012 byl finanční dar poskytnut Dětskému centru Sluníčko. 

 
Průběh projednávání bodu: 

K tomuto bodu nebyla diskuse. 

 

Hlasování o návrhu usnesení – jednomyslně přijato. 

Rada města přijala usnesení č. 676/2013 

 

  

K bodu č. 31 
Dětské hřiště ve Wintrově ulici 

Žádost pana Vojca na zachování prostoru hřiště pro míčové hry 

Předkládá: Bc. D. Novotný 
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Stručný obsah předkládaného materiálu: 

Dne 12. 8. 2013 obdrželo Statutární město Liberec (kancelář primátorky) formou e-mailu stížnost 
pana Vojca, bytem Americká 521/5, Liberec 7, na provozovatele dětského hřiště v ulici Wintrova. 
Provozovatelem veřejně přístupného dětského hřiště je Občanské sdružení Wintrova. Pozemek, na 
kterém se hřiště nachází je majetkem Statutárního města Liberce a Občanské sdružení má pozemek od 
roku 2009 ve výpůjčce. OS Wintrova na ploše buduje dětské hřiště pro menší děti, kdy do konce roku 
2013 chce na místo nainstalovat několik herních prvků pro malé děti. Nainstalována je již v současné 
době ze strany OS sestava se skluzavkou, trojhrazda, lavičky se stolkem, odpadkový koš a info tabule 
s provozním řádem.  

 
Průběh projednávání bodu: 

Mgr. M. Rosenbergová 
To je dětské hřiště ve Wintrově ulici, kde byl vždy plácek na kopanou. Teď si to občanské 

sdružení, kde se pohybuje pan Mazač, tam je o něm i zmínka, dalo takový dětský domeček doprostřed 
plácku. Oni tam chtějí instalovat dětské prvky a zamezit tam vlastně přítomnosti těch větších dětí, 
proto také v provozním řádu toho hřiště omezili pohyb dětí věkem 6 let. Mně se to moc nelíbí, 
přiznám se, myslím, že tam mohli zachovat i plácek na kopanou a tyto prvky mohli dát někam stranou 
tak, aby tam mohly být všechny věkové skupiny. Na druhou stranu to občanské sdružení se o ten 
plácek stará. Máte zde fotografie, jak to tam vypadá. Pan Vojco, jak jsem slyšela, už tam nebydlí, 
nicméně se zajímá, jak to tam vypadá. Je to takový sousedský spor. Já jsem chtěla, jak ostatní radní 
vidí ten problém. Já si myslím, že ta situace je tam poměrně jasná: buď to si tam děti budou kopat 
míčem, anebo si nebudou kopat, a budou si tam malinké děti hrát. Já chápu, že ti lidé tam chtějí mít 
klid, nahoře je hřiště u školy U Soudu, je tam hřiště Na Paloučku, to všechno ano, ale na druhou stranu 
– přeci jen je to takové omezení… Já bych třeba také ty herní prvky dala pod stromy, opravdu nemusí 
bát nutně herní prvky uprostřed hřiště. 

Bc. Novotný 
Je to svým způsobem sousedský spor, který se nám tam může rozhořet. Když přitlačíme občanské 

sdružení, aby herní prvky přesunulo, odsunulo, nedemontovalo nebo v případě demontovalo, tak 
můžou zase na nás občané předmětné lokality, co bydlí v obytných domech, přijít, že jim tam vadí 
obtížný hluk z té kopané, při míčových hrách. Osobně, z toho jednání vyplynulo, že občanské sdružení 
tam chce dodat více prvků, narovnat veškeré legislativní mezery co tam v současnosti má, a víceméně 
občanské sdružení nechce obnovit nebo nemá v úmyslu tam obnovit nebo ponechat ten plac na míčové 
hry. To rozhodování bude o tom, jestli se ponechají herní prvky a nebudou umožněny míčové hry, 
nebo umožníme provozovat míčové hry, což už provozní řády nedovolí, anebo jestli město bude trvat 
na zachování plácku pro míčové hry, tím pádem vlastně omezení montáže herních prvků, které tam 
občanské sdružení plánuje nainstalovat. Je tady jeden zásadní problém, tím, že je uzavřena smlouva o 
výpůjčce s občanským sdružením, a město má omezené možnosti, jak se z té výpůjčky dostat – po 
právní stránce. Výpověď, je to komplikované, bylo by to proces - běh na delší trať. 

Mgr. M. Rosenbergová 
Ostatní radní? 

Ing. Rutkovský 
Chtěl bych říct, že poslední zahrádka, která je před bývalými Energomontážemi, bude volně 

přístupná, předpokládáme, pokud to vyjde, že nějaká úprava bude placena z projektu a možná že 
nějaké herní prvky nebo to občanské sdružení mohlo využít také tuto plochu. Protože tam zřídit 
fotbalové hřiště to nedokáže za ty peníze, které na to budou, ale že by vlastně pro ty menší děti mohli 
udělat hřiště tady přímo při cyklostezce, to poslední zahrádka před Elektromontážemi vlevo. Tam 
nějaký prostor bude. 
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Mgr. Šolc 
Pojďme k tomu zaujmout rozumové stanovisko. To, že se tam o to starají místní lidé, to je přeci 

v pořádku a my to nebudeme obhospodařovat z městských prostředků, protože potom to hřiště bude 
zanedbané. Já si myslím, že ta cesta je taková, že se s nimi skutečně dá domluvit, že se ty prvky 
posunou tak, jak říkala paní primátorka, a vzhledem k tomu, že děti pana Vojca jsou už velké, tak si 
nemyslím, že by tam nějaký velký nával kopajících a dětí. Budou všichni spokojeni. A jinak, pane 
vedoucí, já jsem koukal do té smlouvy o výpůjčce, protože takto se obecně výpůjčky dělají, tam je 
v bodě č. V výpůjčka končí a může to končit tak, že my jim dáme výpověď, to je tříměsíční výpovědní 
lhůta a bez udání důvodů. To není problém, ale tuhle výpůjčku bych rušit nechtěl, protože jsem rád, že 
náklady s údržbou hřiště na sebe převzali místní, sami si to tam hlídají a sami vyhánějí feťáky. 

Mgr. M. Rosenbergová 
To je pravda, ale oni na nás budou vytvářet tlak, buď to je tam necháme tak, jak to tam provozují, 

tedy s těmi herními prvky uprostřed plácku, anebo že si to máme vzít zpátky a máme se o to starat 
sami. Takže teď je to o tom, kdo s koho. 

Bc. Novotný 
Kdyby se měly zachovat herní prvky a současně aby tam byl prostor pro míčové hry, tak máme 

problém, co se týče legislativy umístění herních prvků dopadových ploch a bezpečných vzdáleností, 
tzn., že to hřiště pro míčové hry by v podstatě bylo minimální. Rozměrově velmi malé. 

Mgr. M. Rosenbergová 
Zatím tam herní prvek mají jenom jeden, to je ta boudička uprostřed plácku. 

Bc. Novotný 
Ano zatím tohle s tím, že do konce roku tam chtějí instalovat další herní prvky. Z mého pohledu, 

pan Vojco bydlí na Americké, jestli se nemýlím. Pan Vojco tam nebydlí. Znovu zdůrazňuji – nebydlí. 
Je to za celou dobu, co tam to hřiště je, tak pan Vojco je první, který tam dal podnět. Žádné jiné 
podněty na obnovení míčových her jsme nezaznamenali a z vlastní zkušenostní praxe např. regenerace 
sídliště Rochlice, kde vznikl prostor pro míčové hry novými hřišti, a není měsíc, aby si někdo 
z obyvatel přilehlé lokality nestěžoval na hluk. Obávám se, že když, možná s panem Mazačem dohoda 
je, to já nemohu vyloučit, obávám se jedné věci, že zase může přijít protireakce s tím, že si zase 
obyvatelé předmětné lokality začnou stěžovat na hluk z míčových her. To je jediné, co může nastat. 

Mgr. M. Rosenbergová 
Oni nechtějí, aby ty velké děti jim lezly na herní prvky. Ať si to omezí herními prvky, ale řekněte 

mně, ten domeček a další, to má nějaký atest? Je to bezpečné? 

Bc. Novotný 
To je právě ten provozní řád, co navrhujeme, aby pan Mazač dodělal, protože ten domeček - žádné 

herní prvky tam nejsou řešeny dopadové plochy, tam máme problém. Atest má pan Mazač předložit a 
ten typ herního prvku, co tam je, tak z osobní zkušenosti se domnívám, že to není omezené dětmi do 6 
let. Takže ta cedule tam v současnosti po zpracování provozního řádu, tam nebude mít myslím vůbec 
žádné opodstatnění, aby tam byla. 

Mgr. M. Rosenbergová 
Je to stejně zvláštní. Takže odbor je pro variantu 1 s tím, že se tam upraví provozní řád a budou tam 

pouštět i větší děti? 

Bc. Novotný 
Ano. Ve smlouvě o výpůjčce není víceméně specifikován věk dětí, nic, čili to je úplně základní 

požadavek, na které musí občanské sdružení přistoupit. Nemůže omezit. Ve smlouvě o výpůjčce má, 
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že tam vznikne dětské hřiště, není tam omezení věkové, nic, takže v případě, když by občanské 
sdružení s tímto požadavkem nesouhlasilo, tak by byl důvod k výpovědi smlouvy naprosto relevantní. 

Ing. Rutkovský 
Já bych požádal, aby to bylo označené veřejné hřiště v majetku statutárního města Liberec, protože 

člověk, který jde po té stezce, se může obávat tam vstoupit do toho prostoru, protože to vypadá jako 
soukromý pozemek. Takže aby tam bylo doslovně veřejné hřiště, majitel statutární město Liberec, 
pokud tam budou mít typu nájemce nebo cokoliv jiného, osobně to neřeším, ale tyto dvě věci aby tam 
byly. 

 
Bc. Novotný 

To bude dáno tím provozním řádem. V tom provozním řádu bude vypsáno, že to je veřejně 
přístupné hřiště. 

  

Hlasování o návrhu usnesení ve variantě 1 – pro – 5, proti – 2, zdržel se – 1, návrh nebyl 
přijat. 
 
Bc. Novotný 

Pokud byste schválili variantu „B“ je otázkou toho, jak se občanské sdružení zachová, tzn., je 
možné, že přehodnotí svůj názor a že nebude chtít smlouvu o výpůjčce ukončit a může tam být prostor 
k dalšímu jednání. Samozřejmě varianta „B“ je striktní, že vypovíme smlouvu, protože chceme 
ponechat míčové hry tam, ale neznáme na takto tvrdou reakci zatím reakci občanského sdružení. 
Můžeme se vydat touto tvrdší cestou. My jsme jednali a oni nechtěli. 

Mgr. M. Rosenbergová 
Nechme tam výpověď s tím, že vždycky můžeme… 

Bc. Novotný 
Přesně tak, je to vždy dohoda obou dvou stran. 

Mgr. M. Rosenbergová 
Stejně nepředpokládám, že tam chodí lidé nebo děti z jiné lokality, vždycky ten, kdo tam bydlí. Že 

by šel někdo okolo a šel si tam zakopat, to je asi nepravděpodobné. Pojďme tedy schválit variantu 2 – 
vypovědět jim to a uvidíme, jak se k tomu postaví. 

Hlasování o návrhu usnesení ve variantě 2 – pro – 6, proti – 0, zdržel se – 3, návrh byl 
přijat. 

Rada města přijala usnesení č.  677/2013 

 

 

K bodu č. 32 
Žádosti o poskytnutí příspěvků na rok 2013 z Fondu požární ochrany 
Libereckého kraje / 2.výzva/ 

 
Předkládá: Ing. J. Fadrhonc, tajemník MML 
 
Stručný obsah předkládaného materiálu: 
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28. 9. 2013 byla vyhlášena Libereckým krajem druhá výzva pro podání žádostí o příspěvky 
z Fondu požární ochrany Libereckého kraje. V druhé výzvě jsou rozdělovány 4 mil. Kč. Uzavírka 
žádostí je 23. 9. 2013. Případná dotace z FPO LK nám umožní pokračovat v obnově vozového parku 
této kategorie a případně pořídit další vybavení pro jednotky hasičů. 

 
Průběh projednávání bodu: 

K tomuto bodu nebyla diskuse. 

 

Hlasování o návrhu usnesení – jednomyslně přijato. 

Rada města přijala usnesení č.  678/2013 

 

 

K bodu č. 32a 
Návrh na odvolání členů komisí rady města 

Předkládá: Mgr. M. Rosenbergová, primátorka SML 
 
Stručný obsah předkládaného materiálu: 

Na základě usnesení RM o stanovení počtu členů komisí je předkládán návrh na odvolání členů 
jednotlivých komisí. Usnesením ze dne 25. 6. 2013 byly stanoveny počty členů komisí, včetně 
předsedy komise takto: 

1. Komise humanitní – 7 členů 

- současný počet členů komise je 9, předloženým návrh budou odvoláni 2 členové  

2. Komise sportovní – 7 členů 

- současný počet členů komise je 8, předloženým návrh bude odvolán 1 člen  

3. Komise pro zdraví a prevenci sociálně patologických jevů – 7 členů 

- současný počet členů komise je 8, předloženým návrh bude odvolán 1 člen  

4. Komise kulturní a památkové – 7 členů 

- současný počet členů komise je 8, předloženým návrh bude odvolán 1 člen  

5. Komise pro výběrová řízení a prodej majetku – 7 členů 

- současný počet členů komise je 9, předloženým návrh budou odvoláni 2 členové  

6. Komise pro životní prostředí – 7 členů 

- současný počet členů komise je 10, předloženým návrh budou odvoláni 3 členové  

7. Komise dopravy – 7 členů 

- současný počet členů komise je 9, předloženým návrh budou odvoláni 2 členové  

8. Komise pro partnerskou spolupráci a cestovní ruch – 7 členů 

- současný počet členů komise je 10, předloženým návrh budou odvoláni 3 členové 

9. Komise pro veřejné zakázky – 7 členů 

- současný počet členů komise je 7  

10. Komise pro rozvoj a strategické plánování – 7 členů 
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- současný počet členů komise je 7  
 

Při návrhu na snížení počtu členů komisí Rady města Liberec bylo přihlédnuto zejména k návrhům 
zastupitelských klubů (Nezávislí a ODS) a též dosavadní účasti na jednáních komisí.  Počet členů 
Komise pro občanské obřady a záležitosti byl usnesením rady města stanoven na 13, včetně předsedy. 
V současnosti je faktický počet členů komise 14. Na základě připomínek vznesených na jednání 
zastupitelstva města dne 5. 9. 2013 a prověření činnosti Komise pro občanské obřady a záležitosti je 
navrženo navýšení počtu členů komise na 15. Z této komise tedy nebude odvolán žádný další člen, ale 
naopak pro doplnění komise na nově stanovený počet je navrženo jmenování jednoho člena. Důvodem 
je především počet akcí, kterých se členové komise zúčastňují.  

 
Průběh projednávání bodu: 

K tomuto bodu nebyla diskuse. 

Hlasování o návrhu usnesení – jednomyslně přijato. 

Rada města přijala usnesení č.  679/2013 

 

 

K bodu č. 33 
Změna v režimu užívání služebních vozidel pro služební i soukromé účely  
 
Předkládá: Ing. J. Fadrhonc, tajemník MML 
 
Průběh projednávání bodu: 

Mgr. M. Rosenbergová 
My jsme tady zrušili smlouvu Lukáši Martinovi k užívání služebního automobilu a tento automobil 

převezme Kamil Jan Svoboda, ale říkal mně pan tajemník, že je to až od dalšího měsíce, abyste neměl 
souběh. 

K. J. Svoboda 
My jsme se dohodli, že co se týká administrativy, že bude výrazně jednodušší, když to bude od 1. 

října, takže já to samozřejmě akceptuji. Rozumím tomu, že tam nějaká administrativa musí 
proběhnout. 

 

Hlasování o návrhu usnesení – jednomyslně přijato. 

Rada města přijala usnesení č.  680/2013 

 

K bodu č. 34 
Uzavření smlouvy s Českou poštou, s. p. o kompletaci zásilek a jejich doručení 
prostřednictvím služby „Zásilky s obsahem hlasovacích lístků“ pro volby do 
Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky ve dnech 25. 10. a 26. 10. 2013 

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



  Strana 25 (celkem 26)  

Prezident republiky vyhlásil volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky na dny 
25. a 26. října 2013. Rozhodnutí ze dne 28. srpna 2013 bylo publikováno ve Sbírce zákonů, částce 102 
pod č. 266/2013 Sb.  Z harmonogramů úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o 
volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, vyplývá pro SML povinnost zajistit dodání hlasovacích lístků voličům, a to 
nejpozději 3 dny přede dnem voleb. Tisk volebních materiálů včetně hlasovacích lístků zajišťuje 
Ministerstvo vnitra prostřednictvím jím určených tiskáren a následně provádí distribuci na příslušné 
úřady. Po převzetí volebních materiálů je třeba zajistit jejich kompletaci do obálek a následnou 
distribuci voličům v zákonném termínu. S ohledem výše uvedené skutečnosti a harmonogram úkolů a 
lhůt vyplývajících pro Statutární město v souvislosti s přípravou voleb do Parlamentu České republiky, 
schvaluje rada města všeobecnou výjimku ze Směrnice Rady města Liberec č. 2/2012 RM k zadávání 
veřejných zakázek Statutárním městem Liberec v souladu s bodem VIII 3. této směrnice pro přímé 
zadání a schvaluje uzavření smlouvy o kompletaci zásilek a jejich doručení prostřednictvím služby 
„Zásilky s obsahem hlasovacích lístků“ s Českou poštou, s. p. 

 
Průběh projednávání bodu: 

K tomuto bodu nebyla diskuse. 

 

Hlasování o návrhu usnesení – jednomyslně přijato. 

Rada města přijala usnesení č.  681/2013 

 

 

K bodu č. 35 
Různé 

 

Mgr. M. Rosenbergová 
Tentokrát volební lístky budou opravdu chodit pár hodin před volbami. A co se týká referenda, 

vůbec nemůžeme sehnat lidi do komisí.  

K. J. Svoboda 
Ještě informace, co se týče fúze Krajské nemocnice Liberec a Panochovy nemocnice Turnov, tak ty 

3 hlavní požadavky, které vzešly z toho setkání tady, tzn., že bude ochráněn městský majetek, který 
tam město vložilo, stejně jako majetek Turnova – na to všichni přistoupili. Stejně tak přistoupili na 
prodloužení lhůty na projednání, pokud jeden z vlastníků bude chtít svou část prodat, a to byly 
relativně jednoduše dohodnutelné body. Ten třetí bod byl požadavek, aby zůstal 100% souhlas valné 
hromady se jmenováním členů dozorčí rady a byly zrušeny sankce za případné nejmenování. Tak i na 
tom jsme se nakonec shodli s ostatními partnery, pouze zástupci Panochovy nemocnice, respektive 
města Turnov, poměrně pochopitelně chtějí mít jistotu, že jejich zástupci budou na valné hromadě, 
která by měla být 27. září, schváleni, tak oni budou schvalovat materiál zase jako dohromady. 
Schvalují fúzi a je to slučující podmínka, navrhují své členy do dozorčí rady - by v podstatě mělo jít 
ruku v ruce. Já jsem vám přeposlal materiál, který mně pomohl připravit pan Ing. Veselka, poslal jsem 
ho hned ještě, než je připraven nebo upraven tak, jak půjde do rady města. To bude připraveno zítra, 
ale chtěl jsem, aby bylo co nejvíce času, takže to vnímejte jako pracovní materiál. Prosím, aby pokud 
budete mít potřebu, se k tomu vyjádřili, nejlépe do pátku. Samozřejmě chápu, když na tom budete 
pracovat ještě přes víkend, a zároveň by ten materiál měl být k dispozici rovnou členům finančního 
výboru. Já požádám tajemnici, aby to ještě poslala členům finančního výboru jako pracovní materiál, a 
případně dáme finančnímu výboru vědět, zda se něco na radě 17. 9. v tom materiálu změnilo. 
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Z pohledu Liberce mám jeden dotaz a ten budu směřovat na kraj, zda v případě ztráty u jedné 
nemocnice, bude chtít po jednotlivých vlastnících douhrazení té ztráty. To se do této doby nedělo, 
stejně jako se nerozdělovalo, a tak je to i v té akcionářské dohodě. 

Mgr. M. Rosenbergová 
Pane Svobodo, já si vzpomínám, že jste říkal, že Ing. Šuma tam měl nějaký problém s tím, jestli se 

bude muset převolovat celá dozorčí rada, anebo ne. Tak jak vlastně toto dopadlo? 

K. J. Svoboda 
To ještě nemám výsledek od právníků. Já si myslím, jak jsme se o tom bavili, že on má spíš 

menšinový názor. Já to řeknu tak – tím, že dojde nově k fúzi Krajské nemocnice Liberec a Panochovy 
nemocnice Turnov, tak Ing. Šuma má názor, že na té valné hromadě 27. 9. vznikne nový tříletý 
mandát všem i těm, co byli zvoleni v minulosti. Já si myslím, že nemá pravdu.  

 

Paní primátorka ukončila schůzi rady města v 11.13 hodin. 

 

 
Přílohy: 

- Program 15. schůze RM 
- Výpis přijatých usnesení 

 
 
 
 
V Liberci dne 17. září 2013 

 

Zapisovatelka: 

Zuzana Škodová, v. r. 

 

 

Za ověřovatele: 

p. Kamil Jan Svoboda, v. r. 

 
 

 
Mgr. Jiří Šolc, v. r. 

 
 
 
 
 
 
 

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

primátorka města náměstek primátorky 

 


