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Z Á P I S  

ZE 4. MIMOŘÁDNÉ SCHŮZE 

RADY MĚSTA LIBEREC, 

 KONANÉ DNE 28. 5. 2014 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 210 

 

 
Ověřovatelé: Mgr. Jiří Šolc 

 Kamil Jan Svoboda 

 

 

Zahájení  

Paní primátorka zahájila 4. mimořádnou schůzi rady města a konstatovala, že je přítomno 6 členů 
rady města a jednání je usnášeníschopné. Ze schůze se omluvili Ing. Mgr. P. Černý a později se na 
schůzi rady města dostavili R. Šotola a Ing. B. Kabátek. Jako zapisovatele schůze navrhla Zuzanu 
Škodovou, pracovnici organizačního oddělení a jako ověřovatele zápisu pana Mgr. Jiřího Šolce a pana 
Kamila Jana Svobodu. 

Návrh byl schválen poměrem: pro – 6, proti – 0, zdržel se – 0. 

Paní primátorka navrhla předřadit v programu rady města bod č. 8 zcela na úvod. 

Upravený program byl schválen poměrem: pro – 6, proti – 0, zdržel se – 0. 

 

 

K bodu č. 8 
Metropolitní síť ve městě Liberci 

Jednací řízení bez uveřejnění (JŘBU) – „Správa optických prvků SML“     

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

Stručný obsah předkládaného materiálu: 

Předmětem veřejné zakázky má být správa majetku města Liberce, jež tvoří metropolitní optickou 
síť na území statutárního města Liberec (dále jen „Svěřené síťové prvky“). S ohledem na poskytnutí 
dotace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky městu Liberci může být z 
důvodů vyplývajících ze zvláštních právních předpisů, zejména ze zákona č. 218/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), 
investičního záměru, závazných podmínek čerpání prostředků státního rozpočtu, tato veřejná zakázka 
splněna pouze společností Liberecká IS, a.s. Odbor správy veřejného majetku doporučuje radě města 
akceptovat navržený postup, tj. schválit vypsání veřejné zakázky „Správa optických prvků SML“ 
formou jednacího řízení bez uveřejnění, a to oslovením společnosti Liberecká IS, a.s. Předmětné 
výběrové řízení respektive jednací řízení bez uveřejnění bylo schváleno komisí pro veřejné zakázky 
dne 26. 5. 2014. 
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Průběh projednávání bodu: 

Mgr. Šolc 
Je to záležitost, která upravuje definitivně záležitost s metropolitní sítí, byly na tom odpracovány 

stovky hodin. Děkuji všem, kteří se na tom podíleli. Takto je to dobře, prošlo to i komisí pro výběrová 
řízení a takhle by to mělo fungovat. 

doc. Václavík 
Předpokládám, že s tím souhlasí právníci. 

Mgr. M. Rosenbergová 
Jsou tam připodepsaní, tak určitě. 

 

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

    Rada města přijala usnesení č. 509/2014 

 

 

K bodu č. 1 
Veřejná zakázka "Rekonstrukce Radničního sklípku v budově historické 
radnice" 

Předkládá: I. Roncová, pověřená zastupováním vedoucího odboru majetkové správy 

Stručný obsah předkládaného materiálu: 

Tato veřejná zakázka má zajistit rekonstrukci vnitřních prostor radničního sklepa na podnikovou 
restauraci Pivovaru Svijany. Záměrem je rekonstrukce kuchyně a jejího zázemí, kde budou vyměněny 
veškeré rozvody elektroinstalace, rozvody vody, kanalizace, plynu vč. kompletních úprav vnitřních 
povrchů vč. obkladů a dlažeb. V řešeném prostoru bude instalována nová vzduchotechnika. Demoliční 
práce budou probíhat zejména v oblasti kuchyně a přilehlých prostor. Rekonstrukce hlavního sálu se 
dotkne pouze okrajově a to v podobě úprav povrchů. Pro zásobování suterénního podlaží bude sloužit 
nový nákladní výtah.     

 
Průběh projednávání bodu: 

Mgr. Šolc 
Je to veřejná zakázka, kterou vypisuje město, byť ve spolupráci s nájemci byla vypracována 

projektová dokumentace.  Směřujeme k tomu, že bychom ty termíny měli dodržet. 

Mgr. M. Rosenbergová 
Já se jenom zeptám, protože ten materiál jsme schvalovali a toto je jenom úprava smlouvy o dílo, 

ne? Podle návrhu komise. 

Mgr. Šolc 
Komise se akorát vyslovuje, řekla, že tam jednu věc chce změnit, což jsme změnili, ale jinak ten 

dokument je, že my budeme dělat zadávací podmínky pro výběr dodavatele, celou  traťovou 
dokumentaci, složení komise. 
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Ing. Fadrhonc 
Jen dvě věci, aby se doplnila jména konkrétních zástupců odboru právního, a pak tam chybí data, 

tak abychom věděli, že je musíme doplnit, tak aby až jsme to vypsali, to bylo skutečně úplně komplet.  

 

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

    Rada města přijala usnesení č. 502/2014 

 

 

K bodu č. 2 
Smlouvy o ubytování, přidělení a výměny bytů ve vlastnictví statutárního města 
Liberec     

Předkládá: Mgr. Roman Král, vedoucí odboru péče o občany 

 
Stručný obsah předkládaného materiálu: 

Komise humanitní na své páté schůzi dne 6. dubna 2014 projednala žádost o prodloužení smlouvy 
u bytu nízkého standardu, přidělení standardních bytů, prodloužení nájemní smlouvy u bytu pro 
příjmově vymezené osoby, přidělení bytů zvláštního určení v Domě s pečovatelskou službou, přidělení 
bytů zvláštního určení bezbariérových a upravitelných, přidělení bytů s věcně usměrňovaným 
nájemným a přidělení bytů startovacích. Členové komise se seznámili s důvody podání žádostí a 
doporučili následující žadatele, kteří splňují podmínky stanovené „Pravidly pro přidělování bytů“ 
Radě města Liberec ke schválení. 

 
Průběh projednávání bodu: 

K tomuto bodu nebyla diskuse. 

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

    Rada města přijala usnesení č. 503/2014 

 

 

K bodu č. 3 
„Oprava ul. Aloisina výšina“ 

Návrh vyhlášení výběrového řízení - zajištění technického dozoru investora      

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

Stručný obsah předkládaného materiálu: 

Odbor správy veřejného majetku v souladu s usnesením rady města zajišťuje zpracování 
dokumentace pro výběr zhotovitele stavby akce „Oprava ul. Aloisina výšina“ V současné době již 
probíhá výběrové řízení na dodavatele stavby. Vzhledem k náročnosti a rozsáhlosti celé akce je radě 
města navrženo, aby odborný technický dozor investora zajišťovala externí firma. Radě města jsou 
nyní ke schválení předkládány zadávací podmínky pro výběr technického dozoru investora (TDI) na 
výše uvedenou stavbu.  
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Průběh projednávání bodu: 

Mgr. M. Rosenbergová 
Jenom možná říct, proč ty materiály jsou na mimořádné schůzi. 

Bc. Novotný 
Tyto 4 následující materiály – revitalizace Rochlice, oprava Aloisina výšina, Klicperova, 

Svatoplukova a bezbariérový chodník pro pěší v úseku Slunečná šly na mimořádnou radu jenom 
z toho důvodu, že teprve v pondělí se sešla komise pro veřejné zakázky a chtěli jsme vám předložit 
materiály, které jsou odsouhlasené komisí pro veřejné zakázky, což všechny tyto 4 jsou. 

Ing. Hruša 
Jenom maličkost, za kolik je ta Aloisina výšina celkem? Je tady 800.000,- Kč. 

Bc. Novotný 
To je TDI, teď běží aktuálně otevřené výběrové řízení, tam je předpokládaná hodnota projektu 

někde kolem 18 mil. Kč. Teď čekáme na výsledek. 

 

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

    Rada města přijala usnesení č. 504/2014 

 

 

K bodu č. 4 
Revitalizace Rochlice – lokalita Žitná – oblast ul. Žitná a Ježkova 

Výběr technického dozoru investora                                   

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

Stručný obsah předkládaného materiálu: 

Odbor správy veřejného majetku (SM) zajistil v souladu s usnesením č. 205/2014 z 5. schůze rady 
konané dne 4. 3. 2014 zajistil výběr zhotovitele stavební „Revitalizace Rochlice - lokalita Žitná – 
oblast ulic Žitná, Ježkova“ a zpracoval zadávací dokumentaci pro výběrové řízení na zajištění 
investorsko-inženýrské činnosti při realizaci.  

 
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. 505/2014 

 

 

 

 

K bodu č. 5 
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„Klicperova, Svatoplukova, nám. Pod Branou – oprava komunikací“ 

Výběr zhotovitele stavby      

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

Stručný obsah předkládaného materiálu: 

Odbor správy veřejného majetku v průběhu roku 2013 zajistil zpracování projektové dokumentace 
pro akci „Klicperova, Svatoplukova, nám. Pod Branou – oprava komunikací“. Termín předložení 
pravomocného stavebního povolení je dle dodatku č. 1 SOD uzavřené se společností AF-CITYPLAN 
červenec 2014. Předmětem veřejné zakázky je oprava povrchu komunikací a jejich odvodnění a 
oprava veřejného osvětlení návazně na samostatné stavby vlastníka vodovodu a kanalizace. Realizace 
zamýšlená v roce 2014 nezahrnuje v projektu zpracované SO 102 a SO 103 pro opravu komunikací 
v ulicích Svatoplukova resp. Klicperova, které se nacházejí mimo úsek, ve kterém probíhá 
rekonstrukce vodovodu a kanalizace a jim odpovídající části veřejného osvětlení, ochrany sdělovacích 
a elektrických 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. 506/2014 

 

 

 

K bodu č. 6 
Dětské dopravní hřiště ve městě Liberci     

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

 
Stručný obsah předkládaného materiálu: 

V návaznosti na přijaté usnesení, které bylo splněno, odbor správy veřejného majetku obdržel další 
písemnosti od Libereckého kraje, které jsou dále přiloženy. K navrženému variantnímu usnesení lze 
uvést toliko, že varianta ke schválení č. 2a) je variantou, který navrhuje Liberecký kraj. Dle aktuálních 
verbálních informací ze strany Libereckého kraje lze uvést, že porada uvolněných radních kraje na 
základě svém jednání dne 26. 5. 2014 připustila možnost zkrácení navrhované 20leté lhůty na 10 let. 

 

Průběh projednávání bodu: 

Mgr. M. Rosenbergová 
Tady upozorňuji na variantní řešení. Já mám zítra kvůli tomu schůzku s panem hejtmanem Tak ty 

varianty pro nás přijatelné jsou: B, C, D.  

Bc. Novotný 
Ano. 

 
Mgr. M. Rosenbergová 
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Takže vás prosím, abychom tam nechali, když tak, ty varianty všechny. Zítra se uvidíme s panem 
hejtmanem, je tam jenom upřesnění těch podmínek. Takže můžu dát hlasovat o variantách, abychom 
podpořili B,C,D najednou? 

Bc. Novotný 
Ano, záleží na vás, jestli si chcete jenom stanovit prioritu u těch variant. 

Mgr. M. Rosenbergová 
Já bych řekla, že všechny tři jsou pro nás snesitelné. 

Bc. Novotný 
Dobře. 

Mgr. M. Rosenbergová 
Takže já bych vybrala z těch tří, aby to zase nevypadalo ultimativně.  

Bc. Novotný 
Toto je postavené jako záměr, nikoliv jako varianta, protože konečnou variantu budete muset 

schválit jako rada a zastupitelstvo, čili je to záměr a je to proto, abychom mohli písemně dnes 
informovat kraj, aby paní primátorka to mohla zítra projednat. 

K. J. Svoboda 
Schvalovat tři ne úplně stejné varianty mně nepřijde správné z tohoto hlediska. Já bych tam dal, že 

pověřuje paní primátorku k jednání o těchto třech variantách nebo něco podobného. 

Mgr. M. Rosenbergová 
Pane magistře, může tam být „schvaluje“? 

Mgr. Audy 
  Já si myslím, že tam „schvaluje“ může být. 

Mgr. M. Rosenbergová 
Tak pojďme hlasovat. 

Hlasování o návrhu usnesení ve variantách B, C, D – pro - 7, proti - 0, zdržel se - 0, 
návrh byl přijat. 

    Rada města přijala usnesení č. 507/2014 

 

 

K bodu č. 7 
Zimní údržba komunikací ve vlastnictví města Liberec v období říjen 2013 až 
březen 2014     

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

 
 
 
Stručný obsah předkládaného materiálu: 
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Vyhodnocení zimní údržby 2013 – 2014 komunikací obsahuje základní statistická data spojená 
především s finančním vyčíslením nákladů na zimní údržbu, přehledem pracovních sil a 
mechanizačních prostředků, včetně popisu organizace zimní údržby a přehledu o počtu zásahových 
dnů, včetně sumarizovaného přehledu o povětrnostní situaci v zimním období a spotřebovaného 
posypového materiálu včetně porovnání se zimním období  2012 - 2013. 

Průběh projednávání bodu: 

Bc. Novotný 
Tento materiál předkládáme na mimořádnou radu města, a to z toho důvodu, že technickým 

službám dochází cash-flow. Víceméně byla provedena inventura jejich podkladů, byly tam zjištěny – 
bylo to porovnáno vlastně s rokem 2011, kdy jste rozhodli, že by měly technické služby přijmout 
systémová opatření. V zásadě systémová opatření byly v bodě B a C, tzn., váha byla pořízena, ale 
nicméně neváží všechno, čili musí toto napravit, musí skutečně vážit všechno. Jednu licenci na GPS 
dali k nám na odbor, to bylo splněno, ale musejí to dát před zahájením zimní údržby. Co se týká GPS 
jako takových, tak je zhruba na 20 mechanismech jsou GPS, na zhruba dalších 80 je musejí osadit. To 
znamená je to jednorázový náklad cca 400 tisíc korun a to by měli provést, protože ty mechanismy 
jsou v hodinových zúčtovacích sazbách. Je tady v předsálí pan Frič, manažer přes finance a 
controlling, kdybyste se ho chtěli na něco zeptat. Nicméně tento materiál – popisujeme tam, že pokud 
byste s tím souhlasili, tak by ještě technické služby vynaložily 400.000,- Kč na dovybavení GPS a 
schválily by se soupisy prací, které je možné po této rozpracovanosti, kterou jsme provedli, je možné 
schválit. A dali jsme vám tam i doporučení odboru. 

Mgr. M. Rosenbergová 
Nevím, jak moc pospícháte, ale pan Frič je nový ekonomický ředitel technických služeb, jestli 

chcete ho poznat, že bychom ho pozvali. 

Bc. Novotný 
Na GPS jsme vám dali doporučení, protože v současné době technické služby nemohou volně 

investovat do doby předložení roční účetní závěrky, tak tady vlastně máte první informaci, že by chtěli 
400.000,- Kč dát do GPS, tzn., že v některé z valných hromad se vám objeví, že si ty GPS pořídí v té 
hodnotě 400.000,- Kč. Považovali jsme za vhodné vás tady předběžně informovat, nicméně vy, jako 
rada, neschvalujete, že to mají pořídit, vy schvalujete mandát, že to mám projednat s představenstvem 
společnosti, aby toto řešili, tento váš návrh. 

Mgr. M. Rosenbergová 
Pane Novotný, včera na klubech předsedů padl takový dotaz, že je tam rozdíl, u technických služeb 

– ono to dělalo skoro 100 mil. Kč, jsme říkali, že je to takové zvláštní. Tak jsem se chtěla zeptat, jestli 
bude někdo přizván na zastupitelstvo? 

Bc. Novotný 
Bude tam pan Frič, pan Šoljak, který zpracovával návrhy stanov. Předpokládám, že také pan 

Šeliga. 

Mgr. M. Rosenbergová 
Asi tam tady na to padne dotaz, tak se na to podívejte. 

Mgr. Šolc 
Jestli mohu, ono to s tím souvisí jenom volně, protože to je téma technických služeb. Zase když 

jsem dnes jel s dětmi do školky atd., technické služby opravdu dělají jako diví, a možná i věci, které se 
normálně nikdy nedělaly a teď jsem je zrovna potkal, jak asfaltují před Finalstavem, v zásadě jejich 
soukromé parkoviště, byť formálně to je plácek, který asi patří městu, ale dělají tam úplně nový kus 
asfaltu a přitom to tam bylo – já nevím díry tam byly už od poslední války. Tak nikdy mne nenapadlo, 
že jsme v takové kondici, že můžeme dělat i takové věci. 
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Bc. Novotný 
Nevím, toto prověřím, ale tam je část vlastnictví Finalstavu, část města tady u toho parkoviště. 

Prověřím, teď na to neumím odpovědět, protože těch zadání dostali zhruba 2.000. Musím se na to 
podívat. 

Mgr. M. Rosenbergová 
Tak budeme hlasovat. 

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

    Rada města přijala usnesení č. 508/2014 

 
 
Mgr. M. Rosenbergová 

A nyní tedy přivoláme pana Friče. 

Dobrý den, pane řediteli vítejte na radě města. Materiál jsme projednali, schválili, nicméně jsem 
chtěla, aby vás poznali i ostatní radní, protože ještě neměli tu čest. Tak možná se krátce představte a 
řekněte nějaké své představy o své funkci a koncepci technických služeb. 

Mgr. Ondřej Frič, MBA,  ekonomický ředitel TSML, a. s.  
Mám vystudovanou ekonomiku řízení, mám titul magistra řízení a ekonomie na fakultě 

v Nottinghamu. V minulosti jsem působil 6, 7 let v Jablonci jako ekonomický ředitel města, poté jako 
manažer pro koordinaci, spadaly pode mne všechny městské organizace včetně jabloneckých 
Technických služeb, kde jsem seděl 6 let v dozorčí radě. V současné době v technických službách 
jsem na pozici ekonoma. Z prvotních dojmů – upřímně - management tam nefungoval způsobem, aby 
se do důsledku řešily problémy, řešily se z toho náhle vzniklá opatření, bylo to řízené víceméně 
samospádem. Co se týká personálního obsazení, mám v úmyslu to přes léto trochu probrat. Podle 
mého názoru organizační struktura společnosti je příliš široká, která neumožňuje dobré řízení. Je to i o 
tom, že většina těch manažerů jsou dlouholetí techničtí kádři, což na jednu stranu je výhoda v tom, že 
znají svoji práci, na druhou stranu si to udělají podle svého, což se projevuje ve špatné komunikaci 
mezi jednotlivými divizemi nebo středisky, mezi jednotlivými manažery. Ne každý do této chvíle jel 
vlastně na svůj účet, bez ekonomické kontroly. Práce tam je hodně, nicméně společnost má zvláštní 
potenciál, je poměrně dobře vybavena, pokud se nastaví některé věci, myslím, že do konce roku jsem 
schopen vám předložit strategii řízení a dalších činností technických služeb, ať se zastupitelstvo 
případně rada může rozhodnout jak dál. 

Mgr. M. Rosenbergová 
My bychom měli na zastupitelstvu zítra schvalovat stanovy společnosti, my jsme spolu 

komunikovali, že tam ještě chcete změnu v akciích. Včera ještě na klubech padlo, že tam je snížení 
základního jmění skoro o 100 milionů Kč. 

Mgr. O. Frič 
Snížení základního jmění je další materiál, který půjde na zastupitelstvo v červnu. Tam se to 

snižuje o účetní hodnotu tj. o 17 mil. Kč. 

Mgr. M. Rosenbergová 
O 17 mil. Kč. Nevím, nám to včera říkala členka představenstva, tak jsme z toho byli zděšení. 

Nicméně, někde to vyčetli, prosím zkontrolovat materiály, jestli tam není někde nějaká chyba a aby 
byl někdo z technických připraven zítra na případné dotazy na zastupitelstvu. Pane řediteli, děkuji za 
váš čas a uvidíme se zítra. 
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K bodu č. 9 
Rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ze dne 16. 5. 2014     

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

Stručný obsah předkládaného materiálu: 

Dne 19.5.2014 bylo městu doručeno rozhodnutí Úřadu č.j. ÚOHS-S716/2013/VZ-
10350/2014/512/IHI ze dne 16. 5. 2014 ve věci  veřejné zakázky na zajištění servisu, provozu a 
údržby veřejného osvětlení, slavnostního osvětlení a světelného signalizačního zařízení ve vlastnictví 
města a dodávky materiálů pro servis veřejného osvětlení a světelného signalizačního zařízení. 

 

Průběh projednávání bodu: 

K tomuto bodu nebyla diskuse. 

 

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

    Rada města přijala usnesení č. 510/2014 

 

 

 

K bodu č. 10 
Bezbariérový chodník pro pěší v úseku Úřad práce – Krematorium, Liberec  

Schválení výsledku výběrového řízení na zhotovitele stavby      

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

Stručný obsah předkládaného materiálu: 

V souladu s usnesením rady města zadal a vyhlásil odbor správy veřejného majetku ve spolupráci 
s odborem právním a veřejných zakázek výběrové řízení na akci „Bezbariérový chodník pro pěší 
v úseku Úřad práce – Krematorium, Liberec“- zhotovitel stavby otevřené výběrové řízení.  

 

Průběh projednávání bodu: 

K tomuto bodu nebyla diskuse. 

 

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

    Rada města přijala usnesení č. 511/2014 

 

 

 

K bodu č. 11 
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Oprava komunikace Broumovská - I. etapa  

Schválení výsledku výběrového řízení na zhotovitele stavby      

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

Stručný obsah předkládaného materiálu: 

V souladu s usnesením rady města zadal a vyhlásil odbor správy veřejného majetku ve spolupráci 
s odborem právním a veřejných zakázek výběrové řízení na realizaci akce „Oprava komunikace 
Broumovská - I. etapa“.  

Průběh projednávání bodu: 

K tomuto bodu nebyla diskuse. 

 

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

    Rada města přijala usnesení č. 512/2014 

 

 

 

K bodu č. 12 
Výjimka při zaplacení hrobového místa      

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

 
Stručný obsah předkládaného materiálu: 
Rada města dne 3. prosince 2013 usnesením č. 1011/2013 schválila Ceník pohřebních a souvisejících 
služeb.  Tento ceník stanovuje ceny za pronájem hrobů a služby související na dobu 10 let a místo pro 
hrobku a služby související na dobu 30, 40, 50 let dopředu.  

 

Průběh projednávání bodu: 

Mgr. M. Rosenbergová 
To je variantní řešení, které jsme tu už jednou měli. Teď už tam máme vybranou variantu a 

můžeme hlasovat. 

 

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

    Rada města přijala usnesení č. 513/2014 

 

 

 

K bodu č. 13 
Ul. Slunečná – oprava komunikace po rekonstrukci vodovodu a kanalizace  
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Výběr zhotovitele stavby      

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

Stručný obsah předkládaného materiálu: 

Odbor správy veřejného majetku v průběhu roku 2014 zajistil zpracování projektové dokumentace 
pro akci „Ul. Slunečná – oprava komunikace po rekonstrukci vodovodu a kanalizace“. Jedná se o 
opravu ulic Slunečná, Venušina, Opatovská a části ulice Luční, která byla ve zbývající části opravena 
v roce 2013. Jedná se o opravu komunikací po opravě kanalizace a vodovodního řadu (které jsou 
investicí společnosti SčVK a.s.). Součástí stavby bude oprava stávajícího chodníku pro pěší. V roce 
2014 vlastník vodovodu bude pokračovat s výměnou v dalším úseku a v rámci těchto prací by bylo 
vhodné provést ze strany města rovněž opravu komunikace, která vykazuje velké množství poruch, a 
to jak v podobě výtluků, trhlin a nerovností. V rámci uvedené opravy by mělo dojít k odfrézování 
obrusné vrstvy, provedení vyrovnávky a položení obrusné vrstvy nové. 

 
Průběh projednávání bodu: 

K tomuto bodu nebyla diskuse. 

 

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

    Rada města přijala usnesení č. 514/2014 

 

K. J. Svoboda 
Mám ještě jeden dotaz, jestli mohu poprosit. Dostal jsem podnět, že v rámci úklidu, který dělaly 

technické služby, tak na spojnici ulici Horská – Jiskrova, všechen ten nepořádek, který oni smývali, 
tak zůstal v ulici Jiskrova. Jestli by to šlo nějakým způsobem odklidit. Všechno smetli a nahrnulo se to 
za roh. Děkuji. 

 

 

K bodu č. 14 
Návrh správní rady Sportovního fondu na změnu Pravidel přidělování dotací ze 
Sportovního fondu SML      

Předkládá: R. Šotola, předseda správní rady fondu 

 
Stručný obsah předkládaného materiálu: 

Dne 27. února 2014 byly usnesením zastupitelstva č. 39/2014 a 40/2014 navýšeny finanční 
prostředky sportovního fondu na celkovou částku 10,000.000,- Kč. Z pověření Ing. Rutkovského, 
náměstka primátorky pro územní plánování, sport a cestovní ruch, připravil předseda správní rady 
sportovního fondu R. Šotola pro členy správní rady návrh na změnu Pravidel přidělování dotací ze 
Sportovního fondu pro rok 2014. Tento návrh byl zaslán k vyjádření všem členům správní rady.  

 

Průběh projednávání bodu: 

Mgr. M. Rosenbergová 
Včera na klubech zazněly nějaké výtky ODS, k tomuto materiálu. 
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R. Šotola 
Jaké výtky? 

Mgr. M. Rosenbergová 
Jaké výtky – že akceptují, když jsou některé akce pod záštitou primátorky nebo náměstků, ale 

nelíbí se jim, že by měli být pod záštitou předsedy sportovního nebo správní rady sportovního fondu, 
že by to pak mohlo být u všech, což je asi oprávněná výtka. Oni tam tedy budou rozporovat ten 
předložený materiál, tzn. už ty odsouhlasené dotace. Jediná možnost je, že to zaštítí nějaký náměstek 
místo předsedy správní rady a v tom případě to nikdo rozporovat nebude. Takže to zvažte, jestli to 
třeba neprojednáte, že by to zaštítil pan náměstek.  

Ing. Rutkovský 
V tom bodu D ostatní podpora sportu se to vztahuje na to, na co se nevztahují body A, B, C. 

Mgr. M. Rosenbergová 
Takto jsem jim to tlumočila, oni mají akci v neděli a já nevím, jestli ty peníze dostanou nebo jestli 

to zastupitelstvo neschválí 

Ing. Rutkovský 
Tak já to zaštítím, ale schvalujeme pravidla, podle kterých se rozdělovaly peníze ve fondu po tom, 

co jsou rozdělené, co jsou vyhlášená kola. Sportovní fond je v hrozném stavu, to nemá žádné termíny, 
nic? Podívejte se, pane Šotolo, co teď máme na zastupitelstvu, jde tam materiál do sportovního fondu 
opožděně, to není možné. 

R. Šotola 
S tím ale nesouhlasím, že by to byla moje vina. 

Ing. Rutkovský 
A čí to je vina? Vy jste předseda sportovního fondu… 

R. Šotola 
Já jsem tady přeci vysvětloval tu mimořádnou situaci. 

Ing. Rutkovský 
Musíte dát zadání, jako předseda správní rady. 

R. Šotola 
Nebudu dávat zadání. 

Ing. Rutkovský 
Kdo by ho měl dávat? Vy jste zodpovědný za sportovní fond.  

R. Šotola 
Já nebudu dávat zadání ve chvíli, kdy paní tajemnice řeší daleko fatálnější věci a prostě vůbec 

nebyla schopná reagovat na výtky pana Vojtíška, který si dal jako striktní požadavek, aby se toto 
neuskutečnilo. 

 
Ing. Rutkovský 

Já mluvím o něčem jiném. V lednovém materiálu jsme schvalovali peníze v zastupitelstvu, bylo 
uložené nebo nebylo to uložené nikomu, bylo tam napsáno, že budou předložena pravidla pro 
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rozdělování peněz bodu B a C. To bylo v únoru. To nenastalo, byla vypsána kola, já jsem měl strašně 
práce, protože vy nefungujete jako předseda správní rady a ve výsledku to znamená, že jsme zjistili, že 
nejsou pravidla, jak by se rozdělovaly peníze. Takže teď ve sportovním fondu jsou rozdělovány 
peníze, aniž bychom na to měli pravidla. Na to jsem přišel já minulé pondělí, a protože jsem byl celý 
týden nemocný, tak telefonem jsem to řešil s paní Sobotkovou. To musíte dělat vy, jako předseda. Vy 
jste předseda správní rady, vy si musíte říct, co chcete, vy si to musíte hlídat. Od toho jste předseda 
správní rady. 

R. Šotola 
S tím nesouhlasím. Já jsem třeba tohle nechtěl, abych tam figuroval jako předseda správní rady. Je 

to konsensus sportovního fondu a ne rozhodnutí předsedy správní rady. 

Ing. Rutkovský 
Ale já tohle nezpochybňuji, já říkám, že nejsou pravidla, kdyby ty pravidla byly v únoru, tak je to 

vyhlášené s těmi pravidly. Je to tam napsáno, že u bodu D se podporují akce nebo že správní rada 
přihlédne k doporučení náměstka primátorky. Mohli jsme to mít v únoru za sebou a teď, když je 
vyhlášené to kolo, tak mohlo být vyhlášené už s tím.  

Mgr. Šolc 
Já jsem chtěl vysvětlit ten náš podnět, který jsme k tomu měli. My nerozporujeme dřevorubce, to 

vůbec ne, my jsme si jenom říkali, že by bylo dobré, aby v tom sloupečku poznámka byla skutečně 
potom napsaná jenom podporovaná činnost, protože oni žádají o 2,1 mil. Kč a dostanou 50,000,- Kč, 
ale v té poznámce mají všechno za 2,1 a v tom je to zmatečné. 

Mgr. M. Rosenbergová 
My jsme dostali takovou informaci.  

Mgr. M. Rosenbergová 
Pojďme hlasovat o bodu č. 14.  

Hlasování o návrhu usnesení – pro - 8, proti - 0, zdržel se - 0, návrh byl přijat. 

    Rada města přijala usnesení č. 515/2014 

 

 
Různé 
 
Ing. Rutkovský 

Já jsem tady na radě měl zmínit tu věc, co mně uložil pan Baxa, že bychom měli změnit 
představenstvo a dozorčí radu Sportovního areálu fotbal.  

 

 

 

Paní primátorka ukončila schůzi rady města v 9.50 hodin. 

 
 

Přílohy: 
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- Program 4. mimořádné schůze RM 
- Výpis přijatých usnesení 

 
 
 
V Liberci dne 4. června 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 

 

 

 


