
S T A T U T Á R N Í   M Ě S T O 

L I B E R E C  

 

4.  zasedání zastupitelstva města dne: 30. 4. 2015 

Bod pořadu jednání:       

Vyřízení podnětů, dotazů a připomínek z 3. řádného zasedání zastupitelstva města, kte-
ré se konalo dne 26. 3. 2015 

 

 

Zpracoval: Dagmar Slezáková  

odbor, oddělení: kancelář tajemníka, organizační oddělení 

telefon: 48 524 3162 

Schválil: vedoucí oddělení Iva Pourová 

 vedoucí odboru Ing. Jindřich Fadrhonc, tajemník MML 

Projednáno: v radě města dne 21. 4. 2015 

Poznámka:       

Předkládá: 
 

p. Tibor Batthyány, v.r. 

primátor statutárního města Liberec              

   

Návrh usnesení 

Zastupitelstvo města po projednání       

b e r e   n a   v ě d o m í     

 

vyřízení podnětů a dotazů z 3. řádného zasedání Zastupitelstva města Liberce, které se konalo 
dne 26. března 2015. 

 

 



1

Slezáková Dagmar

Od: Třmínková Dana <trminkova.dana@magistrat.liberec.cz>
Odesláno: 16. dubna 2015 10:41
Komu: 'Slezáková Dagmar'
Předmět: odpovědi zastupitelům

Příznak pro zpracování: Zpracovat
Stav příznaku: Opatřeno příznakem

K bodu č. 11 
Delegace zástupce obce na valnou hromadu společnosti A.S.A. Liberec, s. r. o. 
 
 
Zastupitelka Mgr. Machartová vznesla dotaz:  Jaká je výše odměn statutárních a dozorčích orgánů dle smluv o 
výkonu funkce. (pozn. paní  Machartovou zajímají odměny všech statutárních a dozorčích orgánů a nikoliv jen u 
společnosti .A. S. A.  
 
Dne 16.4.2015 telefonicky domluveno s Mgr. Machartovou, že nebudu písemně odpovídat, neboť článek 
s vypsanými odměnami vyšel v MF Dnes.  
 

Dana Třmínková 
sekretariát náměstka primátora pro technickou správu majetku 
odbor Kancelář primátora 
 
Statutární město Liberec 
Magistrát města Liberec 
Nám. Dr. E. Beneše 1 
Liberec 1 
460 59 
 
tel.: +420 485 243 122 
mobil: +420 604 290 570 
e-mail: trminkova.dana@magistrat.liberec.cz 
web: www.liberec.cz 
 











 



 

 

Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod 

Územní odbor realizace programu - Liberec  

Masarykova 542/18, 460 01  Liberec  

tel.: +420 725 420 174 

s.mala@rada-severovychod.cz 

 

 

Oznámení o výsledku kontroly veřejné zakázky  
 
 
Vážený pane primátore, 
 
v návaznosti na předloženou dokumentaci k zadávacímu řízení bylo u Vašeho projektu „Volnočasové plochy 

Liberec I“, CZ.1.13/2.1.00/27.01335 provedeno ověření průběhu zadávacího řízení u veřejné zakázky s názvem 

Volnočasové plochy Liberec I - stavební práce. Předmětem kontroly byla dokumentace do fáze před podpisem 

smlouvy s vybraným uchazečem.  

 

Vzhledem k tomu, že k prověření veřejné zakázky došlo v době před uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace, 

probíhala kontrola dokladů v režimu řídící kontroly, tedy jako součást vnitřního kontrolního systému v souladu 

s ustanovením zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů.  

 

V rámci kontroly průběhu zadávacího řízení byly identifikovány pouze nesrovnalosti formálního charakteru bez 

finančního dopadu. 

 

Po vyhodnocení této kontroly Vám sděluji, že kontrolovaná fáze zadávacího řízení proběhla v souladu se 

zákonem č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách a je možno uzavřít smlouvu o dílo. 

 

 

 

S pozdravem  
 
 

                                                                                                                               Ing. Simona Malá   
                                                                                                                               Vedoucí Územního odboru 

 

  

V Liberci dne 19. 3. 2015 

č. j.: RRSV 4208/2015 

vyřizuje: Kateřina Pánková  

tel.: +420 725 420 136 

email: k.pankova@rada-severovychod.cz 

 

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC 

Tibor Batthyány, primátor 

nám. Dr. E. Beneše 1  

460 01  Liberec 
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Tibor Batthyány 
primátor města Liberce 

 
 

                                                                                                                                                                        27. 4. 2015 

 

Znění požadavku zastupitelky Mgr. Lysákové 

Zastupitelka Mgr. Dana Lysáková požádala:  

 
- "Osvojuji si oprávněné požadavky občanů z oblasti sídliště Kunratická a její základní školy, se kterými se 

na mě obracejí. Zaznívají zde oprávněné požadavky občanů i ředitele Základní školy Aloisina Výšina na 
Radě školy, aby byla věnována pravidelná pozornost městské policie objektu LUNA a jejímu nejbližšímu 
okolí, LUNA je v bezprostřední blízkosti Základní školy Aloisina Výšina a žáci se zde dostávají do styku s 
problémovými osobami i pod vlivem návykových látek a alkoholu, kteří zde běžně v průchodu LUNY a jejím 
okolí pobývají. 

 

         

 

Vážená paní zastupitelko, 

na sídliště Kunratická se nám v roce 2013 podařilo získat dotaci na instalaci jedné kamery městského kamerového 
systému a to do ulice Olbrachtova. Tato kamera  sleduje prostor v okolí OD Luna, autobusovou zastávku, 
parkoviště a garáže v přilehlých ulicích a  odjezdové komunikace. Instalací nám podařilo mírně snížit výskyt 
závadových osob. Tato lokality je vyčleněna i jako samostatný okrsek městské policie, ale bohužel z personálních 
důvodů není zatím okrskářem obsazen. Máme v plánu, jakmile to personální stav dovolí, vyčlenit pro tento okrsek 
dalšího okrskáře, což by mělo výrazně přispět k zlepšení situace.  

Pro informaci městská policie zde od 1.9.2014 do současné doby řešila následující případy :  

Přestupky: 
Silniční provoz: 98 
Veřejný pořádek: 9 
Územní samospráva : 1 
Tabákový zákon:   1 
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Liberec 27. 4. 2014 

 

 

Vážený pane magistře, 

dne 26. 3. 2015 jste mi na 3. zasedání zastupitelstva města položil otázku ohledně obsazování 
výběrových komisí, které hodnotí uchazeče o zaměstnání ve vypsaných výběrových řízeních, a 
současně jste podal následující podnět, cituji:  
„ …..když je v komisi náměstek jako v podstatě zástupce momentální exekutivy, pak by bylo asi fajn, aby tam 
byl i zástupce opozice vzhledem k tomu, že se vede obrovská diskuse o tom, jak úředníci mají být vlastně politicky 
nezávislí, to znamená jakási kontrola.“  

Úvodem bych rád zopakoval informaci, kterou jsem Vám podal v reakci na Váš dotaz přímo na 
jednání zastupitelstva.  Komisi pro výběrové řízení jmenuje podle zákona č. 312/2002 Sb., o 
úřednících územně samosprávných celků vedoucí úřadu, v případě magistrátu je to tajemník 
magistrátu. Úkolem komise je podle postupu stanoveného tímto zákonem doporučit 
nejvhodnějšího kandidáta z uchazečů, kteří podali přihlášku do konkrétního výběrového řízení. 
Vlastní rozhodnutí o přijetí doporučeného uchazeče na pozici referenta nebo jmenování 
vedoucího oddělení provádí tajemník magistrátu, v případě jmenování vedoucího odboru je tato 
pravomoc podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích svěřena radě města. Návrh předkládá tajemník 
magistrátu.    

Pokud jde o personální složení komise, ta je zpravidla tří až pěti členná. Jejími členy jsou vždy 
vedoucí personálního oddělení, vedoucí příslušného odboru, tajemník magistrátu nebo gesčně 
příslušný náměstek primátora, případně další zaměstnanci, zařazení do věcně příslušného odboru 
magistrátu. K Vašemu návrhu na doplnění výběrové komise osobami z opozice musím vysvětlit, 
že zaměstnanci statutárního města jsou zařazeni do magistrátu, což je jeden z orgánů statuárního 
města. Personální agenda není předmětem výkonu veřejné funkce členů zastupitelstva, ale je 
svěřena tajemníkovi magistrátu, který podle § 110 odst. 4 písm. d) zákona o obcích plní úkoly 
statutárního orgánu zaměstnavatele. Koncepce obsazování výběrových komisí pak vychází 
z ustanovení § 109 a § 140 zákona o obcích, podle kterých magistrát tvoří primátor, náměstci 
primátora, tajemník magistrátu a zaměstnanci města zařazení do magistrátu. Musím však 
upozornit, že při obsazování výběrových komisí může dojít k výjimce, např. v posledním období 
došlo v jednom případě k přizvání dalšího člena komise mimo výše uvedený okruh. Jednalo se o 
výběrové řízení na vedoucího odboru strategického rozvoje a důvodem byla potřeba účasti 
odborníka v oblasti strategického plánování, dotací, dotačních projektů a kontrol prováděných 
poskytovatelem dotací, tím spíše, že uchazečem o pozici vedoucího odboru byl i zaměstnanec 
tohoto odboru.   

Váš podnět mě přesto zaujal a to ve vazbě ke shora uvedenému. Jak jsem se výše zmínil, 
výběrová komise je obsazována převážně osobami, které stanovuje zákon o obcích a se znalostí 
resortního oboru a oboru veřejná správa. Pokud tedy můžete navrhnout odborníky znalé 
problematiky správních činností a agend jednotlivých odborů, problematiky správních řízení, 
apod., lze zvážit možnost jejich jmenování za členy výběrových komisí. V čem však vidím trochu 
problém, je, že výběrová řízení probíhají i v dopoledních hodinách a jejich organizace závisí na 
osobním čase členů komisí. Ze zkušenosti vím, jak bývá obtížné, i u osob tvořících magistrát, tyto 
časy sladit a stanovit termín pro realizaci vlastního výběrových řízení. Natož u osob, stojících 
mimo Magistrát města Liberec.    



Doufám, že jsem Vám poskytl dostatek informaci a jsem s pozdravem  

 

 

        Ing. Jindřich Fadrhonc, v. r. 

        tajemník Magistrátu města Liberec 

 

  

 

Vážený pan 

Mgr. Jan Berki 

člen zastupitelstva města Liberec   




