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Mgr. Korytář  
Myslím, že materiál můžeme schválit, tak jak je. Jenom jedna věc. Součástí podmínek bylo 

memorandum nebo prohlášení Teplárny Liberec o fixaci stálých nákladů. To prohlášení bylo 
předloženo, na komisi jsme se bavili o tom, že to není úplně ve formátu, který jsme si představovali, 
proto je tam dohoda, že se o této části bude ještě jednat a mělo by se domluvit upřesnění textu do 
30. 9. To je ten termín, kdy my jim budeme s velkou pravděpodobností převádět pronajatá zařízení. 
Tak jen toto, ale jinak si myslím, že to můžeme schválit, aby se celý proces posunul dále. 

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 9, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat. 

Rada města přijala usnesení č. 1022/2015. 

K bodu č. 2 
Návrh rozpočtového opatření č. 9A) – DOTACE statutárního města Liberec na 
rok 2015 

Předkládá: Ing. Zbyněk Karban, vedoucí odboru ekonomiky 

Stručný obsah předkládaného materiálu: 

Celkové příjmy města se tímto navrhovaným rozpočtovým opatřením navyšují o 4 133 500 Kč, 
výdaje o 3 748 087 Kč a financování se snižuje o splátku revolvingového úvěru KB ve výši 
385 413 Kč. V příjmech se jedná především o přijatý transfer z MPSV ve výši 491 000 Kč – 
poskytování sociálních služeb, dotace MZ ve výši 364 420 Kč – odborný lesní hospodář, dotace KÚ 
Dětské centrum Sluníčko, státní příspěvek ve výši 399 760 Kč, zvýšení kvality řízení v úřadech výši 
471 057 Kč, dotace KÚ – podpora nadregionálních služeb pro ZOO Liberec ve výši 2 300 000 Kč, 
dotace RR – administrativní zajištění IPRM ve výši 385 413 Kč a další. Tyto obdržené prostředky jsou 
ve výdajích rozděleny na příslušné odbory a příspěvkové organizace. 

Průběh projednávání bodu: 

K tomuto bodu nebyla diskuse. 

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 9, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat. 

Rada města přijala usnesení č. 1023/2015. 

K bodu č. 3 
Analýza společnosti KOMUNITNÍ PRÁCE LIBEREC o.p.s. (dále jen "KPL") 

Předkládá: Mgr. Jan Korytář, náměstek primátora 

Stručný obsah předkládaného materiálu: 

Byla provedena analýza hospodaření a zjištěn přesný stav financování KPL, dále byla analyzována 
problematika veřejné podpory a právní formy, a v závěru byla navržena doporučení a opatření ke 
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zlepšení fungování KPL. Do materiálu bylo zapracováno stanovisko k "Analýze společnosti 
KOMUNITNÍ PRÁCE LIBEREC o.p.s." Bc. Kláry Tekelyové, ředitelky společnosti, po projednání 
v radě města dne 18. 11. 2015. 

Průběh projednávání bodu: 

Mgr. Korytář 
Materiál není kompletní, chybí jména do správní a dozorčí rady, pokud se domluvíme, že budou 

tyto rady obměněny. 

T. Batthyány 
Návrh usnesení k bodu č. 3: Vypouští se první dva odstavce. Rada města po projednání odvolává 

předsedkyni správní rady atd., jmenuje do správní rady Ing. Karolínu Hrbkovou, Mgr. Jana Korytáře 
a Aleše Zelera. Dále odvolává předsedu dozorčí rady Annu Vereščákovou a členy dozorčí rady Lenku 
Škodovou a Kamila Jana Svobodu. Do dozorčí rady společnosti KOMUNITNÍ PRÁCE LIBEREC 
jmenuje paní Šárku Šelongovou, Ing. Ondrovou a Mgr. Zoru Machartovou. V ukládací části se 
vynechá druhý odstavec. 

Hlasování o upraveném návrhu usnesení – pro – 9, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat. 

Rada města přijala usnesení č. 1024/2015. 

K bodu č. 4 
Navýšení kapacity Základní školy, Liberec, U soudu 369/8 p. o. 

Předkládá: Mgr. Pavel Kalous, vedoucí odboru školství a sociálních věcí 

Stručný obsah předkládaného materiálu: 

Na základě většího počtu žáků ze spádového obvodu přijatých v průběhu roku do vyšších ročníků, 
větším počtem žáků na 1. stupni ZŠ, vlivem demografického vývoje a stávajících potřeb SML je nutné 
navýšit od 1. 9. 2016 kapacitu ZŠ U Soudu o 35 žáků na 400 žáků. 

Průběh projednávání bodu: 

K tomuto bodu nebyla diskuse. 

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 9, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat. 

Rada města přijala usnesení č. 1025/2015. 

K bodu č. 5 
Záměr Základní školy s rozšířenou výukou jazyků, Liberec, Husova 142/44, p. o., 
pronajmout nebytové prostory školy na dobu neurčitou 

Předkládá: Mgr. Pavel Kalous, vedoucí odboru školství a sociálních věcí 
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Stručný obsah předkládaného materiálu: 

Ředitelka Základní školy s rozšířenou výukou jazyků, Liberec, Husova 142/44, příspěvková 
organizace, žádá v souladu se zřizovací listinou o souhlas zřizovatele s uzavřením smlouvy o nájmu 
nebytových prostor na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 12 měsíců. Jedná se o střešní prostory pro 
umístění vysílacího zařízení. 

Průběh projednávání bodu: 

K tomuto bodu nebyla diskuse. 

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 9, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat. 

Rada města přijala usnesení č. 1026/2015. 

K bodu č. 6 
Schválení projektového záměru Kulturní centrum kino Varšava 

Předkládá: Mgr. Jan Korytář, náměstek primátora 

Stručný obsah předkládaného materiálu: 

Návrh schválení projektového záměru obnovení kulturního centra v bývalém objektu kina Varšava 
s celkovými náklady na rekonstrukci ve výši cca 61 mil. Kč vč. DPH, schválení záměru vypsání 
zadávacího řízení na zhotovitele projektové dokumentace ve výši cca 2,5 mil. Kč vč. DPH a schválení 
přípravy projektové žádosti v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika – 
Svobodný stát Sasko 2014 – 2020. 

Průběh projednávání bodu: 

T. Batthyány 
Návrh usnesení k bodu č. 6: Rada města po projednání schvaluje body 1 – 6, vypouští se část „bere 

na vědomí“ a pozmění se ukládací část – ukládá Mgr. Janu Korytářovi, náměstkovi primátora, 
předložit projektový záměr Kulturní centrum kino Varšava dle přílohy č. 1 k připomínkám 
zastupitelstvu města. 

Hlasování o upraveném návrhu usnesení – pro – 8, proti – 0, zdržel se – 1, návrh byl přijat. 

Rada města přijala usnesení č. 1027/2015. 

K bodu č. 7 
Hromadný podnět občanů – nesouhlas s plánovanou stavbou „Bytový dům 
Papírové náměstí Liberec“ 

Předkládá: Ing. Petr Kolomazník, vedoucí odboru hlavního architekta 

Stručný obsah předkládaného materiálu: 
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Na podatelnu MML byl hromadný podnět občanů doručen dne 30. 11. 2015 a podán jako petice za 
záchranu Genia loci čtvrti okolo „Papíráku“. Občané svým podpisem vyjádřili nesouhlas se záměrem 
developera, postavit „Bytový dům Papírové náměstí Liberec“, objekt přemrštěných rozměrů, který je 
co do délky i výšky neúnosný v „libereckém starém městě“ a který by ji posléze zničil. 

Průběh projednávání bodu: 

Ing. Hrbková 
Hromadný podnět občanů se týkal Papírového náměstí a umístění bytového domu. Už jsme o tom 

na radě rozhodovali, takže odpověď na podnět je ve smyslu rozhodnutí rady města o nesouhlasu 
s umístěním stavby. 

T. Batthyány 
Návrh na úpravu usnesení k bodu č. 7: Doplní se, rada města po projednání schvaluje návrh 

odpovědi na hromadný podnět občanů v důvodové zprávě. 

Hlasování o upraveném návrhu usnesení – pro – 9, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat. 

Rada města přijala usnesení č. 1028/2015. 

K bodu č. 7a/ staženo 
Převedení práv stavebníka na druhou osobu 

Předkládá: Ing. Petr Kolomazník, vedoucí odboru hlavního architekta 

Stručný obsah předkládaného materiálu: 

Statutární město Liberec má zpracovanou dokumentaci k územnímu rozhodnutí na akci: 
"Protipovodňová ochrana dolního centra města Liberec" a akci: "Vymístění parovodu z koryta řeky 
Nisy - Dolní centrum". Na obě dokumentace bylo v roce 2009 vydáno územní rozhodnutí a v současné 
době žádá Teplárna Liberec, a.s. o převedení části práv z tohoto územního rozhodnutí na realizaci 
stavby – vymístění části parovodu z koryta Lužické Nisy. 

Průběh projednávání bodu: 

Ing. Hrbková  
Já jsem tento bod v radě města ponechala, nicméně budu žádat o přerušení a doplníme ho ještě do 

první lednové rady města. Včera jsem to probírala s panem Pitínem a s paní Holčákovou a byl tam 
i pan Petrovský. Jedná se o to, že oni od nás chtějí část územního rozhodnutí, které máme získané na 
protipovodňové opatření, je to jen část tohoto územního rozhodnutí, nicméně je ještě potřeba udělat 
dohodu mezi městem a Teplárnou v tom smyslu, že územní rozhodnutí předáme. S tím problém není, 
ale Teplárna Liberec se zavazuje k tomu, že pokud nebudou využity v rámci projektu GreenNet, 
tak nám je navrátí, abychom to měli smluvně podchyceno. Stálo nás to 3,5 roku práce a 1,5 mil. Kč, 
takže by bylo fajn, kdybychom o územní rozhodnutí nepřišli. Další věc je, že územní rozhodnutí končí 
v roce 2017, takže oni si převezmou odpovědnost za prodloužení toho územního rozhodnutí tak, 
abychom o něj nepřišli, protože víme, že v roce 2017 končí a oni ho budou potřebovat až déle. Třetí 
věc je, s tím byl trošku problém, bude to muset jít do představenstva Teplárny, ale nemyslím si, že by 
to byl faktický problém. Ty dvě části, o které žádají, jsou v potenciální kolizi s jinými záměry města. 
Ať už se jedná o protipovodňové opatření, vedení cyklistických tras nebo vedení tramvajové trati, 
takže tam bude jenom závazek, že veškeré projektové činnosti budou koordinovat s městem Liberec 
tak, aby nedošlo ke kolizi s jiným projektem. Na toto, ještě předtím než jim územní rozhodnutí 
převedeme, si myslím, že je vhodné mít podepsanou oboustrannou dohodu. Včera to bylo 
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předjednáno, teoreticky by s tím problém být neměl. S panem Pitínem i s paní Holčákovou jsem 
dohodnuta, že to bude jednoduchá dohoda, kterou my jim na začátku ledna dáme k dispozici. 
Poprosila bych jenom, abychom jako rada města uložily panu Audymu, právníkovi, aby tento materiál 
připravil, když mu k tomu dám podklady. 

T. Batthyány 
Dobře, bod č. 7a stahujeme. 

K bodu č. 8 
Udělení výjimky pro zajištění parkování 12 služebních vozidel 

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

Stručný obsah předkládaného materiálu: 

Z důvodu plnění pracovních povinností je potřeba zajistit parkování služebních vozidel a vozidel 
vedení města. Je tedy potřeba, aby rada města schválila udělení výjimky ze směrnice rady města pro 
zajištění nájemní smlouvy pro služební vozidla v parkovacím domě Krajské vědecké knihovny 
v Liberci. Z důvodu blížícího se konce aktuální nájemní smlouvy je třeba uzavřít novou nájemní 
smlouvu na parkovací místa pro 12 služebních vozidel, která bude uzavřena s organizací Krajská 
vědecká knihovna V Liberci za celkovou cenu 144 000,- Kč s DPH za rok a to na dobu od 1. 1. 2016 
do 31. 12. 2016. 

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. 1029/2015. 

K bodu č. 9 
Návrh Dodatku č. 1 ke smlouvě č. 8/07/0473 uzavřené mezi statutárním městem 
Liberec a spolkem Patriots Liberec 

Předkládá: Ing. David Pastva, vedoucí odboru cestovního ruchu, kultury a sportu 

Stručný obsah předkládaného materiálu: 

SML obdrželo písemnou žádost sportovního spolku Patriots Liberec o prodloužení termínu 
převodu hřišť pro baseball a softball do majetku města. V platné smlouvě uzavřené dne 21. 12. 2007 
mezi SML a Patriots Liberec (smlouva č. 8/07/0473) byl uveden termín převodu majetku ke dni 
31. 1. 2016. Vzhledem k tomu, že předmětný pozemek p. p. č. 723/1 v k. ú. Rochlice u Liberce není 
vypořádán se státem, resp. se Stát-ním pozemkovým fondem a že se jedná o časově náročnou 
majetkoprávní operaci, nelze splnit k původnímu rozhodnému datu 31. 1. 2016 převod hřišť do 
majetku SML. Z uvedeného důvodu je nutné prodloužit rozhodné datum pro převod hřišť do majetku 
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SML Dodatkem č. 1 ke smlouvě č. 8/07/0473 o 1 rok, tj. s rozhodným datem převodu 31. 1. 2017 a za 
spolupráce dotčených odborů zahájit veškeré kroky vedoucí k právnímu i fyzickému převodu hřišť do 
majetku SML. 

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. 1030/2015. 

K bodu č. 10 
Poskytnutí veřejné služby sportovním jednotám, klubům a školám v areálu 
Městského stadionu Liberec na období leden až červen 2016 

Předkládá: Ing. David Pastva, vedoucí odboru cestovního ruchu, kultury a sportu 

Stručný obsah předkládaného materiálu: 

Na základě schválené Koncesní smlouvy v rámci projektu Provozování Městského stadionu 
Liberec ze dne 26. 11. 2009 předkládá sportovní komise návrh na poskytnutí veřejné služby 
sportovním jednotám, klubům a školám v areálu Městského stadionu Liberec na období leden až 
červen 2016 

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. 1031/2015. 

K bodu č. 11 
Ukončení provozování expozice "Zapomenuté dějiny města Liberce" 
v prostorách 1. p. p., budovy historické radnice dohodou ke dni 31. 12. 2015 mezi 
Statutárním městem Liberec a Komunitním střediskem KONTAKT Liberec, 
příspěvkovou organizací a příprava nové smlouvy o budoucím provozování 
expozice od 1. 2. 2015 

Předkládá: Ing. David Pastva, vedoucí odboru cestovního ruchu, kultury a sportu 

Stručný obsah předkládaného materiálu: 

Statutární město Liberec zveřejnilo v době od 27. 10. 2015 do 12. 11. 2015 záměr výpůjčky 
nebytového prostoru v 1. podzemním podlaží budovy radnice za účelem zatraktivnění provozování 
expozice "Zapomenuté dějiny města Liberce". Na zveřejněnou výzvu reagovala pouze obecně 
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prospěšná společnost ARCHA 13, která stávající expozici v podzemním podlaží radnice v roce 2014 
vytvořila. SML má zájem využít nabídky společnosti ARCHA 13 k provozování expozice v dalších 
5 letech na základě uzavření nové smlouvy o provozování expozice, účinné od 1. 2. 2016. Smlouva se 
stávajícím vypůjčitelem Komunitní středisko KONTAKT, p. o., bude ukončena dohodou ke dni 
31. 12. 2015. 

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. 1032/2015. 

K bodu č. 12 
Memorandum o podpoře závodu ČEZ Jizerské 50 a akce "Pohár primátora", 
který se koná v rámci tohoto závodu 

Předkládá: Ing. David Pastva, vedoucí odboru cestovního ruchu, kultury a sportu 

Stručný obsah předkládaného materiálu: 

Statutární město Liberec, SKI KLUB JIZERSKÁ PADESÁTKA z. s., Sportovní areál Ještěd a. s. 
a Dopravní podnik města Liberce a Jablonce nad Nisou, a. s., mají zájem uzavřít Memorandum 
o podpoře závodu ČEZ Jizerské 50 a akce "Pohár primátora" částkou 50.000 Kč. 

Průběh projednávání bodu: 

Bc. Kocumová 
Toto je jeden z bodů, který jsme na představenstvu projednávali právě i vzhledem k finanční 

situaci. Dříve to bylo tak, že Sportovní areál Ještěd dostával alespoň nějaký pronájem za sněžná děla 
a za rolby. V této chvíli je tu memorandum, které to dává zadarmo a je to jen součást toho balíku, kde 
Sportovní areál Ještěd platí za pronájem, utratí nějaký zbytek úvěru a věci, ze kterých může mít 
peníze, tak se potom dělají zadarmo. Pan ředitel s tím, protože je zodpovědný za hospodaření akciové 
společnosti, ne úplně souhlasil. Takže ve mně se dostává do střetu pohled člena představenstva a na 
druhou stranu člena rady města, kde bychom měli pomoci velké akci, ale každopádně jen upozorňuji 
na to, že prostě ve chvíli, kdy oni jsou zodpovědní za udržování majetku, který mají ve své správě a na 
druhou stranu potom město rozhoduje o tom, že se majetek někam propůjčí zadarmo, tak to není úplně 
šťastná situace a myslím, že by to měla být podpora proto, abychom neplatili nájmy za majetky, které 
mají ve své správě a potom je město bezplatně pronajímá dál. 

T. Batthyány 
Návrh na úpravu usnesení k bodu č. 12: v bodě č. 2 – schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy 

o poskytnutí dotace z rozpočtu SML dle přílohy č. 3. Konec věty se vypouští. 

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

Rada města přijala usnesení č. 1033/2015. 
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K bodu č. 13 
Výpověď Smlouvy o dílo č.2/08/0010, č. 00017, uzavřené se společností Geoprint 
s.r.o. 

Předkládá: Tibor Batthyány, primátor města 

Stručný obsah předkládaného materiálu: 

Smlouva o dílo se společností GEOPRINT s.r.o. byla uzavřena v roce 2008, jejímž předmětem je 
dodávka polygrafických prací – Zpravodaje liberecké radnice (dále jen „smlouva“). Obsah této 
smlouvy již neodpovídá skutečnosti v barevnosti, rozsahu, ani ceně díla. Dalším důvodem pro 
vypovězení smlouvy je ekonomická stránka vydávání Zpravodaje. Vzhledem k nákladu se nabízí 
využít jinou technologii tisku, díky které se mohou značně snížit finanční náklady na výrobu 
Zpravodaje. 

Průběh projednávání bodu: 

T. Batthyány 
Tam je neúměrně dlouhá výpovědní lhůta, takže to musíme udělat do konce roku. Není to o tom, že 

bychom GEOPRINT chtěli nějak hanobit. Do dalšího výběrového řízení se mohou samozřejmě 
přihlásit. 

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

Rada města přijala usnesení č. 1034/2015. 

K bodu č. 14/ staženo 
Založení městské společnosti Liberecká rozvojová agentura, s.r.o. 

Předkládá: Tibor Batthyány, primátor města 

Stručný obsah předkládaného materiálu: 

Předložený materiál navrhuje založení nového subjektu vlastněného Statutárním městem Liberec 
(dále jen SML) – společnosti Liberecká rozvojová agentura, s.r.o. (dále jen LRA). Důvodem je silná 
potřeba posílení absorpční a administrativní kapacity na území SML v oblasti využívání dotačních 
zdrojů. Toto posílení se týká jak SML, tak i dalších subjektů na území města Liberce. LRA bude 
obdobou krajských rozvojových agentur. Bude poskytovat služby v oblasti managementu dotačních 
projektů včetně jejich přípravy pro SML a další subjekty. Kromě toho zajistí pomoc s přípravou 
a administrací dokumentů a procesů tvořících rámce dotačních podpor z evropských a národních 
zdrojů a v neposlední řadě se bude zabývat realizací vlastních projektů. 

Průběh projednávání bodu: 

T. Batthyány 
Záměr byl takový, aby vznikla agentura, která bude sloužit primárně pro potřeby města a nějaké 

práce by mohla dělat pro neziskové organizace a spolky. Měla by se zabývat odbornou fází 
a administrací projektů. Ta iniciativa vyšla ze strany ANO, pracovali jsme na tom s Ing. Loučkovou – 
Kotasovou, která si, stejně jako my, myslí, že by se takováto agentura rozhodně uplatnila a měli 
bychom kapacity ty projekty realizovat. Ze strany Změny pro Liberec byl jediný problém a to takový, 
že by tato agentura měla spadat do mojí gesce. 
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Mgr. Korytář 
Už jsem to říkal paní Loučkové – Kotasové, se kterou jsme se bavili o jednom z projektů, že by 

toto jednání bylo lepší v rámci koaličního jednání v užším formátu, to je jedna věc. Druhá věc, když to 
tady probíráme, ten nápad nepřišel ze strany ANO, ale ze strany Změny pro Liberec. Byl jsem to já, 
kdo s tím přišel ve chvíli, kdy jsme se bavili o odebírání kompetencí. Souviselo to s problémem IPRÚ, 
když přišli Starostové s návrhem, že by se mi měli odejmout kompetence v oblasti dotací. Navrhoval 
jsem, že by se to nemělo dělit, ale že by bylo možné posílit tuto část formou založení agentury. Zde se 
ale nejedná jen o kompetence, jen o jednu větu v usnesení, ale jedná se o celý systém, jak by tady 
měly být připravovány projekty a žádosti o dotace. Nedovedu si moc dobře představit, že bude tato 
činnost koordinována ze dvou míst, nefunguje nám tady projektové řízení a myslím si, že abychom 
dali tomuto projektu zelenou, tak to chce ještě několik jednání a musí se tam doladit ještě hodně 
organizačních a dalších věcí a pak se ten projekt může spustit. Myslím si ale, že to nedoladíme teď 
tady na radě města, že to chce několik pracovních setkání, aby se materiál dostal do podoby, která 
bude přijatelná pro obě strany. 

T. Batthyány 
Zde na radě města by možná měly zaznít ty zásadní věci, které bychom měli vyřešit, abychom měli 

jasnou definici toho, kde je problém. 

Mgr. Korytář 
Těch věcí je více, materiál je zatím v takové prvotní podobě. Záležitost s gescí, bych nepřecházel 

jenom jako nějakou drobnost, protože to je součástí toho, jak jsme se koaličně domluvili na rozdělení 
kompetencí zde na radnici. Jsou tam i věci, které souvisejí s projektovým řízením a s financováním, 
které je, myslím, navrženo ve výši 3,2 milionů Kč, což je nárůst dalších 5 lidí rovnou v agentuře. 
Nárůst by mohl být z části na odboru strategického rozvoje a dotací a z části na agentuře. Měli 
bychom se také bavit o tom, jaké bude zaměření té agentury, kolik projektů bude dělat pro město 
a kolik projektů bude dělat pro neziskové nebo příspěvkové organizace města. Myslím si, že když se 
spouští takovýto projekt, tak není možné ho spustit tak, že ho někdo sepíše, vytvoří materiál do rady 
města a ten se schválí. Založit novou městskou společnost není jednoduchá věc, je k tomu potřeba víc 
jednat. 

Ing. Loučková – Kotasová, členka Zastupitelstva města Liberec (ANO) 

Já si také myslím, že je to potřeba detailněji projednat. Ráda bych se vyjádřila k tomu prvotnímu 
problému a tím je, čí to byl nápad a do jaké gesce by měla agentura spadat. Jestli se nepletu, tak na 
radnici proběhlo jednání na téma projekty, které by rádo realizovalo hnutí ANO a Změna pro Liberec 
v rámci svého působení. Vzešla z toho různá témata, jednalo se nad tím poměrně dlouho a závěr byl 
takový, že si vytyčíme nějaké priority za hnutí ANO a Změny pro Liberec a vytvoří se jakási množina 
záměrů, plánů a námětů, které bychom rádi zvládli. Další setkání se nekonala. Myslím si, že toto je 
naprosto zásadní věc, která by se měla zrealizovat. Měl by se vytvořit jakýsi balík projektů, který se 
pokusí tato koalice realizovat a ta agentura by potom byla jakási výkonná složka, která by měla 
pomáhat tyto náměty zrealizovat. Souhlasím s tím, že ten materiál není dokonalý, je možné ho 
dopracovat, ale myslím si, že je potřeba na toto téma jednat. 

Ing. Čulík 
Když jsme schvalovali rozpočet, tak mě např. překvapilo množství peněz do cyklostezek a obecně 

do dopravních projektů s tím, že v té dopravě v Liberci je zapotřebí udělat více, než to, co se 
doposavad dělalo a co by se, podle rozpočtu do budoucna dělat nemělo. Proto si myslím, že by ty 
projekty měly vzniknout tím spíš, pokud je na to možno získat dotace. Takže jsem pro, pojďme se 
dohodnout, které projekty chceme preferovat. 

T. Batthyány 
Asi je dobré zmínit, že za hnutí ANO máme pocit, že se na odboru strategického rozvoje a dotací 

realizují projekty, na které nemáme příliš vliv. Dávají se priority určitým projektům, které 
nepovažujeme za prioritní, a nemám dobrý pocit z toho, jak to tam v tuto chvíli funguje. Proto jsme se 
domnívali, že založení této agentury by mohlo do jisté míry prospět transparentnosti. 
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Tento bod byl stažen z programu schůze rady města. 

K bodu č. 14a 
Schválení přijetí finančního daru od společnosti Česká spořitelna, a.s. 

Předkládá: Tibor Batthyány, primátor města 

Stručný obsah předkládaného materiálu: 

Finanční dar od společnosti Česká spořitelna a jeho podmínky jsou upraveny smlouvou uvedenou 
níže v příloze č. 1. SML jako obdarovaný se v této smlouvě zavazuje finanční prostředky z daru použít 
na zajištění videomappingu v rámci poslední adventní neděle 22. 12. 2015. 

Průběh projednávání bodu: 

K tomuto bodu nebyla diskuse. 

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

Rada města přijala usnesení č. 1035/2015. 

K bodu č. 15 
Změna v režimu užívání služebního vozidla pro služební i soukromé účely 

Předkládá: Ing. Jindřich Fadrhonc, tajemník MML 

Stručný obsah předkládaného materiálu: 

Uzavření dodatků k dohodám o užívání vozidel pro služební a soukromé účely s účinností od 
1. 1. 2016 v souvislosti s využitím výstupů z instalovaného systému monitoringu vozidel CCS Carnet 
(GPS) pro zpřesnění výpočtu spotřeby PHM. 

Průběh projednávání bodu: 

Ing. Fadrhonc, tajemník MML 

GPS dělají jiný záznam o spotřebě než průměr, který se vypočítá z technického průkazu. Chceme 
to mít v souladu, protože GPS fungují, takže jsou vyrovnané spotřeby, které na začátku měly problém. 
To je celý důvod změny, aby to bylo v souladu. 

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

Rada města přijala usnesení č. 1036/2015. 
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K bodu č. 15a/ přerušeno 
Změna organizačního řádu Magistrátu města Liberec od 1. ledna 2016 

Předkládá: Ing. Jindřich Fadrhonc, tajemník MML 

Stručný obsah předkládaného materiálu: 

Navrhovaná úprava organizačního řádu mění na základě závěrů kontroly krajského úřadu 
v přenesené působnosti přílohu č. 2 Funkční náplně odborů, konkrétně odboru hlavního architekta 
a odboru stavební úřad a též odboru právního a veřejných zakázek. Současně z důvodu zabezpečení 
nárůstu činností a nových zákonných povinností na úseku přenesené působnosti státní správy je 
navrženo navýšení počtu pracovních míst a dále vytvoření společensky účelných pracovních míst pro 
dva uchazeče o zaměstnání evidované Úřadem práce. 

Tento bod byl přerušen do příští schůze rady města. 

K bodu č. 16 
Hodnocení 10. řádného zasedání zastupitelstva města konaného dne 26. 11. 2015 

Předkládá: Tibor Batthyány, primátor města 

Průběh projednávání bodu: 

K tomuto bodu nebyla diskuse. 

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

Rada města přijala usnesení č. 1037/2015. 

Pan primátor ukončil schůzi rady města v 13:45 hodin. 
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Přílohy: 

- Program 7. mimořádné schůze RM 
- Výpis přijatých usnesení 

V Liberci dne 5. ledna 2016 

Zapisovatelka: 

Iva Pourová, v. r. 

Za ověřovatele: 

Mgr. Jan Korytář, v. r. 

Ing. Karolína Hrbková, v. r. 

Mgr. Jan Korytář ,  v.  r .  Tibor Batthyány, v.  r.  

náměstek primátora primátor města 
 


