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Z Á P I S  

Z 19. SCHŮZE 

RADY MĚSTA LIBEREC, 

KONANÉ DNE 3. 11. 2015 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 210 

 

 

Ověřovatelé: Ing. Karolína Hrbková 

 Mgr. Jan Korytář  

K bodu č. 1 
Zahájení 

Pan primátor zahájil 19. řádnou schůzi rady města a konstatoval, že je přítomno 9 členů rady města 
a rada je usnášeníschopná, ze schůze rady města se omluvil Ing. Jindřich Fadrhonc, tajemník MML 
a Lukáš Pohanka, starosta MO Vratislavice n/N. Jako zapisovatelku schůze pan primátor navrhl 
Ivu Pourovou, vedoucí organizačního oddělení, a jako ověřovatele zápisu Ing. Karolínu Hrbkovou 
a Mgr. Jana Korytáře. 

Návrh na zapisovatele a ověřovatele zápisu byl schválen poměrem: pro – 9, proti – 0, zdržel se – 0. 

Pan primátor uvedl, že dodatečně navrhuje zařadit do programu 19. schůze rady města body, které 
jsou tzv. na stůl, a to 16a), 16b), 27a), 27b) a 27c). Z programu pan primátor navrhl stáhnout body 
č. 16 a 24. 

Návrh upraveného programu schůze byl schválen poměrem: pro – 9, proti – 0, zdržel se – 0. 

K bodu č. 2 
Návrh rozpočtového opatření č. 8 – DOTACE statutárního města Liberec na rok 
2015 

Předkládá: Ing. Zbyněk Karban, vedoucí odboru ekonomiky 

Stručný obsah předkládaného materiálu:  

Celkové příjmy a výdaje města se tímto navrhovaným rozpočtovým opatřením navyšují 
o 2 224 445 Kč. Jedná se především o přijatý transfer z MŽP ve výši 915 120 Kč – příspěvek 
zoologickým zahradám, dotace MZ ve výši 360 656 Kč – odborný lesní hospodář, dotace KÚ Dětské 
centrum sluníčko, státní příspěvek ve výši 413 440 Kč, podpora jednotek požární ochrany ve výši 
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360 000 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. 867/2015. 

K bodu č. 3 
Majetkoprávní operace – záměr prodeje pozemků 

Předkládá: Bc. Jaroslav Schejbal, vedoucí odboru majetkové správy 

Stručný obsah předkládaného materiálu:  

1. záměr prodeje pozemku p. č. 346/2, k. ú. Liberec o výměře 84 m2 formou výběrového řízení za 
cenu nejvyšší nabídky, nejméně však za cenu 143.000,- Kč 

2. záměr prodeje pozemků p. č. 1244/2 část o výměře cca 50 m2 a p. č. 1562/20 o výměře cca 
96 m2, k. ú. Rochlice u Liberce, formou výběrového řízení za cenu nejvyšší nabídky, nejméně 
však za cenu cca 112.000,- Kč 

3. záměr prodeje části pozemku p. č. 602/266, k. ú. Staré Pavlovice o výměře cca 4m2 formou 
výběrového řízení za cenu nejvyšší nabídky, nejméně však za cenu cca 9.000,-Kč 

4. záměr prodeje části pozemku p. č. 1152/5, k. ú. Liberec, o výměře cca 58 m2, formou 
výběrového řízení za cenu nejvyšší nabídky, nejméně však za cenu cca 58.000,- Kč 

5. záměr prodeje pozemku p. č. 91, k. ú. Dolní Hanychov, o výměře 222 m2, formou výběrového 
řízení za cenu nejvyšší nabídky, nejméně však za cenu 135.000,- Kč 

6. záměr prodeje části pozemku p. č. 660, k. ú. Staré Pavlovice, o výměře cca 120 m2, formou 
výběrového řízení za cenu nejvyšší nabídky, nejméně však za cenu 112.000,- Kč 

7. záměr prodeje části pozemku p. č. 712/80, k. ú. Rochlice u Liberce, o výměře cca 440 m2, 
formou výběrového řízení za cenu nejvyšší nabídky, nejméně však za cenu cca 363.000,- Kč 

8. záměr prodeje pozemků p. č. 746/2, 746/3, 746/6 a 746/7, vše v k. ú. Staré Pavlovice, o celkové 
výměře 1909 m2, formou výběrového řízení za cenu nejvyšší nabídky, nejméně však za cenu 
1,154.000,- Kč 

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. 868/2015. 
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K bodu č. 4 
Majetkoprávní operace – záměr směny pozemků 

Předkládá: Bc. Jaroslav Schejbal, vedoucí odboru majetkové správy 

Stručný obsah předkládaného materiálu:  

Přes část pozemků p. č. 291/4, 297 a 306/5, vše v k. ú. Růžodol 1, vede cesta spojující Růžodol 1 se 
Starými Pavlovicemi. Historicky se nachází na soukromých pozemcích. V současné době město 
plánuje vzhledem k jejímu nevyhovujícímu stavu její úpravu a v části přeložku na pozemek 
p. č. 308/4, k. ú. Růžodol 1, vše ve vlastnictví p. Kučerové. Aby mohla být cesta udržována a nadále 
využívána občany Liberce, je předkládán záměr směny těchto pozemků za pozemky p. č. 304/4, 306/4, 
vše v k. ú. Růžodol 1, ve vlastnictví SML, které se nachází mezi pozemky p. Kučerové. 

Průběh projednávání bodu: 

Ing. Čulík 
Když se dívám do té mapy, tak jestli tomu dobře rozumím, dnes je vychozená pěšina po panelové 

cestě podél plotu areálu nějakého dopravce. Tato pěšina bude zachována jako přístup do té dolní části, 
respektive přes řeku Nisu a ty pozemky, které se tam směňují, jsou v podstatě jakoby v zahradě těch 
dvou domů. Rozumím tomu dobře? 

Bc. Schejbal, vedoucí odboru majetkové správy 

Dobrý den, jedná se o to, že ta vychozená pěšina je v soukromém vlastnictví paní Kučerové a jde 
o směnu cípu zahrady a části pozemku. V současné době, protože pěší využívají tu vychozenou 
pěšinu, tak nás majitel požádal o směnu toho pozemku, aby ho město udržovalo. Majitel nám chce dát 
tu pěšinu a chce za to směnit části pozemků, které jsou ve vlastnictví města. 

Ing. Čulík 
Pokud vím, tak v současnosti tam jsou, podél toho oplocení bývalého Milka a.s., položené silniční 

betonové panely široké 1 m, dlouhé cca 3 m a ta cesta v rovině je celkem bezpečná, nejhorší je ten 
skluz dolů do údolí, tam je ta cesta vyloženě vydupaná do štěrku. Podle měřítka, předpokládám, že ta 
šíře chodníku bude řádově 2 až 3 m, takže je možné tam udělat nějakou cestu vysypanou 
např. štěrkem. 

Mgr. Korytář 
Vzhledem k tomu, že se jedná o záměr směny pozemků, navrhuji to schválit. V dalších jednání se 

dají prověřit další možnosti, např., jestli má smysl, aby tam byla cyklostezka. 

Bc. Schejbal 
Pokud bude uvažováno, že by tam měla být cyklostezka, tak musí být jasně dáno, v jakých 

parametrech by se to mělo vykoupit a musí se o tom jednat s vlastníkem pozemků. 

Mgr. Korytář 
Rozumím, v dalších jednáních by bylo vhodné se sejít s Ing. Rozsypalem a podle toho to upravit. Já 

myslím, že to můžeme schválit. 

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

Rada města přijala usnesení č. 869/2015. 
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K bodu č. 5 
Majetkoprávní operace – změna usnesení – záměr směny pozemků 

Předkládá: Bc. Jaroslav Schejbal, vedoucí odboru majetkové správy 

Stručný obsah předkládaného materiálu: 

Povodí Labe, státní podnik požádal o směnu pozemků ve svém vlastnictví, jež jsou a budou 
dotčeny modernizací tramvajové trati v úseku Klicperova-U Lomu a dále stavbou nové tramvajové 
trati, za pozemky ve vlastnictví SML pod stavbami vodního díla. Touto směnou dojde i narovnání 
vlastnických vztahů. 

Průběh projednávání bodu: 

Bc. Schejbal, vedoucí odboru majetkové správy 
Jedná se o změnu usnesení materiálu, který byl již předložen radě města, akorát se jednalo o směnu 

pozemků s povodím Labe v Harcově. Nejedná se pouze o propustek, ale místním šetřením bylo 
zjištěno, že se vlastně jedná i o celé těleso hráze. S tím, že tam byl zástupce hlavního architekta 
a s takto navrženou změnou usnesení souhlasí. 

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

Rada města přijala usnesení č. 870/2015. 

K bodu č. 6 
Majetkoprávní operace – pronájem nebytového prostoru – garáže 

Předkládá: Bc. Jaroslav Schejbal, vedoucí odboru majetkové správy 

Stručný obsah předkládaného materiálu: 

Pan Kopecký žádá o pronájem garáže z důvodu zajištění parkování auta v místě svého bydliště. 
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. 871/2015. 

K bodu č. 7 
Majetkoprávní operace – služebnosti 

Předkládá: Bc. Jaroslav Schejbal, vedoucí odboru majetkové správy 



5 
 

Stručný obsah předkládaného materiálu: 

1. zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo uložení kanalizační 
přípojky, včetně příslušenství, vstup a vjezd pro provozování a udržování na pozemku 
p. č. 1016/1, k. ú. Liberec, ve prospěch vlastníka pozemků p. č. 1017, 1018, k. ú. Liberec, 
kterým je v současné době Sbor Jednoty bratrské v Liberci, IČ: 46744860, Boženy Němcové 
54/9, Liberec V-Kristiánov, 46005 Liberec. Předpokládaná cena za zřízení služebnosti činí 
1.500,- Kč, ke které bude připočítána daň z přidané hodno-ty v platné zákonné výši. Konečná 
cena za zřízení služebnosti inženýrské sítě bude stanovena na základě faktického umístění 
inženýrské sítě a bude vypočítána dle platného interního předpisu. Služebnost bude zřízena na 
dobu životnosti inženýrské sítě, tj. na dobu, po kterou je inženýrská síť schopna plnit svoji 
funkci jako celek. 

2. zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo umístění, zřízení, 
provozování, opravy, údržby, úpravy, obnovy a výměny součásti distribuční soustavy (přípojka 
podzemního vedení NN), vstup a vjezd pro provoz a údržbu na pozemku p. č. 5961, k. ú. 
Liberec pro ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 4, Teplická 874/8, IČ: 24729035. Předpokládaná cena 
za zřízení služebnosti činí 1.000,- Kč, ke které bude připočítána daň z přidané hodnoty v platné 
zákonné výši. Konečná cena za zřízení služebnosti inženýrské sítě bude stanovena na základě 
faktického umístění inženýrské sítě a bude vy-počítána dle platného interního předpisu. 
Služebnost bude zřízena na dobu životnosti inženýrské sítě, tj. na dobu, po kterou je inženýrská 
síť schopna plnit svoji funkci jako celek. 

3. zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo umístění, zřízení, 
provozování, opravy, údržby, úpravy, obnovy a výměny součásti distribuční soustavy 
(podzemní vedení NN a přípojkové skříně), vstup a vjezd pro provoz a údržbu na pozemcích 
p. č. 1060, 1069, 1096/2, 1097, 1098/1, 1134, k. ú. Růžodol I, pro ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 4, 
Teplická 874/8, IČ: 24729035 za podmínky složení zálohy ve výši 162.200,- Kč, ke které bude 
připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši. Konečná cena za zřízení služebnosti 
inženýrské sítě bude stanovena na základě faktického umístění inženýrské sítě a bude 
vypočítána dle platného interního předpisu. Služebnost bude zřízena na dobu životnosti 
inženýrské sítě, tj. na dobu, po kterou je inženýrská síť schopna plnit svoji funkci jako celek. 

4. zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo umístění, zřízení, 
provozování, opravy, údržby, úpravy, obnovy a výměny součásti distribuční soustavy (přípojka 
podzemního vedení NN), vstup a vjezd pro provoz a údržbu na pozemku p. č. 784, k. ú. 
Ruprechtice pro ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 4, Teplická 874/8, IČ: 24729035. Předpokládaná 
cena za zřízení služebnosti činí 1.200,- Kč, ke které bude připočítána daň z přidané hodnoty 
v platné zákonné výši. Konečná cena za zřízení služebnosti inženýrské sítě bude stanovena na 
základě faktického umístění inženýrské sítě a bude vy-počítána dle platného interního předpisu. 
Služebnost bude zřízena na dobu životnosti inženýrské sítě, tj. na dobu, po kterou je inženýrská 
síť schopna plnit svoji funkci jako celek. 

5. zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo umístění, zřízení, 
provozování, opravy, údržby, úpravy, obnovy a výměny součásti distribuční soustavy (přípojka 
podzemního vedení NN), vstup a vjezd pro provoz a údržbu na pozemku p. č. 924, k. ú. 
Ruprechtice pro ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 4, Teplická 874/8, IČ: 24729035. Předpokládaná 
cena za zřízení služebnosti činí 22.000,- Kč, ke které bude při-počítána daň z přidané hodnoty 
v platné zákonné výši. Konečná cena za zřízení služebnosti inženýrské sítě bude stanovena na 
základě faktického umístění inženýrské sítě a bude vy-počítána dle platného interního předpisu. 
Služebnost bude zřízena na dobu životnosti inženýrské sítě, tj. na dobu, po kterou je inženýrská 
síť schopna plnit svoji funkci jako celek. 

6. zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo umístění, zřízení, 
provozování, opravy, údržby, úpravy, obnovy a výměny součásti distribuční soustavy 
(podzemní vedení NN), vstup a vjezd pro provoz a údržbu na pozemcích p. č. 300, 309/11, 
310/1, 314/1, 315/1, 325, 329, 338, 347, 356, 826/2, 859, 866/2, 903/4, 920/3, 920/4, k. ú. Staré 
Pavlovice, pro ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 4, Teplická 874/8, IČ: 24729035 za podmínky 
složení zálohy ve výši 731.000,- Kč, ke které bude připočítána daň z přidané hodnoty v platné 
zákonné výši. Konečná cena za zřízení služebnosti inženýrské sítě bude stanovena na základě 
faktického umístění inženýrské sítě a bude vypočítána dle platného interního předpisu. 
Služebnost bude zřízena na dobu životnosti inženýrské sítě, tj. na dobu, po kterou je inženýrská 
síť schopna plnit svoji funkci jako celek. 
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7. zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo uložení optického 
kabelu, včetně příslušenství, vstup a vjezd pro provozování a udržování na pozemcích p. č. 129, 
148, 297, k. ú. Ostašov u Liberce, ve prospěch: Česká telekomunikační infrastruktura a.s., 
Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00, Praha 3, IČ: 04084063 za podmínky složení zálohy ve výši 
125.300,- Kč, ke které bude připočítána daň z přidané hod-noty v platné zákonné výši. Konečná 
cena za zřízení služebnosti inženýrské sítě bude sta-novena na základě faktického umístění 
inženýrské sítě a bude vypočítána dle platného interního předpisu. Služebnost bude zřízena na 
dobu životnosti inženýrské sítě, tj. na dobu, po kterou je inženýrská síť schopna plnit svoji 
funkci jako celek. 

8. zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo uložení kanalizační 
přípojky, včetně příslušenství, vstup a vjezd pro provozování a udržování na pozemku p. č. 123, 
k. ú. Karlinky, ve prospěch vlastníka pozemku p. č. 131, k. ú. Karlinky, kterým je v současné 
době Jedlička Jiří a Jedličková Jaroslava. Předpokládaná cena za zřízení služebnosti činí 1.000,- 
Kč, ke které bude připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši. Konečná cena za 
zřízení služebnosti inženýrské sítě bude stanovena na základě faktického umístění inženýrské 
sítě a bude vypočítána dle platného interního předpisu. Služebnost bude zřízena na dobu 
životnosti inženýrské sítě, tj. na dobu, po kterou je inženýrská síť schopna plnit svoji funkci 
jako celek. 

9. zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo umístění, zřízení, 
provozování, opravy, údržby, úpravy, obnovy a výměny součásti distribuční soustavy (přípojka 
podzemního vedení NN), vstup a vjezd pro provoz a údržbu na pozemku p. č. 1000, k. ú. Doubí 
u Liberce pro ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 4, Teplická 874/8, IČ: 24729035. Předpokládaná cena 
za zřízení služebnosti činí 2.600,- Kč, ke které bude připočítána daň z přidané hodnoty v platné 
zákonné výši. Konečná cena za zřízení služebnosti inženýrské sítě bude stanovena na základě 
faktického umístění inženýrské sítě a bude vypočítána dle platného interního předpisu. 
Služebnost bude zřízena na dobu životnosti inženýrské sítě, tj. na dobu, po kterou je inženýrská 
síť schopna plnit svoji funkci jako celek. 

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. 872/2015. 

K bodu č. 8 
Majetkoprávní operace – změna usnesení služebnosti 

Předkládá: Bc. Jaroslav Schejbal, vedoucí odboru majetkové správy 

Stručný obsah předkládaného materiálu:  

1.  
a) zrušení usnesení č. 845/2013-1 ze dne 5. 11. 2013 
b) zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo uložení 

plynárenského zařízení včetně jeho součástí, příslušenství, opěrných a vytyčovacích bodů 
(uložení STL plynovodní přípojky), vstup a vjezd pro provozování a udržování na pozemku 
p. č. 1056/1, k. ú. Růžodol I, pro RWE GasNet, s. r. o, se sídlem Klíšská 940, Ústí nad Labem, 
IČ 272 95 567, za konečnou cenu 5.000,- Kč, ke které bude připočítána daň z přidané hodnoty 
v platné zákonné výši. Cena za zřízení služebnosti inženýrské sítě je vypočítána dle platného 
interního předpisu. Služebnost inženýrské sítě bude zřízena na dobu životnosti inženýrské sítě, 
tj. na dobu, po kterou je inženýrská síť schopna plnit svoji funkci jako celek. 
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2.  
a) zrušení usnesení č. 762/2014-8 ze dne 26. 8. 2014 
b) zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo umístění, zřízení, 

provozování, opravy, údržby, úpravy, obnovy a výměny součásti distribuční soustavy (zemní 
kabelové vedení NN), vstup a vjezd pro provozování a udržování na pozemcích p. č.3212/1, 
2944, 6036 k. ú. Liberec a p. p. č. 1720, k. ú. Ruprechtice, pro ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 4, 
Teplická 874/8, IČ: 247 29 035 za konečnou cenu 1.000,-Kč, ke které bude připočítána daň 
z přidané hodnoty v platné zákonné výši. Cena za zřízení služebnosti inženýrské sítě je 
vypočítána dle platného interního předpisu. Služebnost inženýrské sítě bude zřízena na dobu 
životnosti inženýrské sítě, tj. na dobu, po kterou je inženýrská síť schopna plnit svoji funkci 
jako celek. 

3.  
a) zrušení usnesení č. 845/2013-5 ze dne 5. 11. 2013 
b) zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo uložení vodovodní 

přípojky, včetně příslušenství, vstup a vjezd pro provozování a udržování na pozemku p. č. 147, 
k. ú. Ostašov u Liberce, ve prospěch vlastníka pozemků p. č. 185/2, 185/3, 186, k. ú. Ostašov 
u Liberce, kterým je v současné době Jana Schauerová. Konečná cena za zřízení služebnosti činí 
5.000,- Kč, ke které bude připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši. Cena za 
zřízení služebnosti inženýrské sítě je vypočítána dle platného interního předpisu. Služebnost 
inženýrské sítě bude zřízena na dobu životnosti inženýrské sítě, tj. na dobu, po kterou je 
inženýrská síť schopna plnit svoji funkci jako celek. 

4.  
a) zrušení usnesení č. 897/2012 ze dne 20. 11. 2012 
b) zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo umístění, zřízení, 

provozování, opravy, údržby, úpravy, obnovy a výměny součásti distribuční soustavy (zemní 
kabelové vedení NN), vstup a vjezd pro provozování a udržování na pozemku p. č. 1235/2, k. ú. 
Rochlice u Liberce, pro ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 4, Teplická 874/8, IČ: 24729035 za 
konečnou cenu 3.276,- Kč, ke které bude připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné 
výši. Cena za zřízení služebnosti inženýrské sítě je vypočítána dle platného interního předpisu. 
Služebnost inženýrské sítě bude zřízena na dobu životnosti inženýrské sítě, tj. na dobu, po 
kterou je inženýrská síť schopna plnit svoji funkci jako celek. 

5.  
a) zrušení usnesení č. 476/08/VII/6 ze dne 9. 9. 2008 
b) zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo umístění, zřízení, 

provozování, opravy, údržby, úpravy obnovy a výměny součásti distribuční soustavy (podzemní 
vedení NN), vstup a vjezd pro provozování a udržování na pozemku/cích/ p. č. 6115/1 k. ú. 
Liberec, pro ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 4, Teplická 874/8, IČ: 24729035 za konečnou cenu 
1.600,- Kč, ke které bude připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši. Cena za 
zřízení služebnosti inženýrské sítě je vypočítána dle platného interního předpisu. Služebnost 
inženýrské sítě bude zřízena na dobu životnosti inženýrské sítě, tj. na dobu, po kterou je 
inženýrská síť schopna plnit svoji funkci jako celek. 

6.  
a) zrušení usnesení č. 593/2013/16 ze dne 27. 8. 2013 
b) zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo umístění, zřízení, 

provozování, opravy, údržby, úpravy, obnovy a výměny součásti distribuční soustavy 
(podzemní vedení NN), vstup a vjezd pro provozování a udržování na pozemku p. č. 5875, k. ú. 
Liberec a na pozemcích p. č. 1049, 1050/1, k. ú. Horní Růžodol, pro ČEZ Distribuce, a.s., 
Děčín 4, Teplická 874/8, IČ: 24729035 za konečnou cenu 102.700,- Kč, ke které bude 
připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši. Cena za zřízení služebnosti inženýrské 
sítě je vypočítána dle platného interního předpisu. Služebnost inženýrské sítě bude zřízena na 
dobu životnosti inženýrské sítě, tj. na dobu, po kterou je inženýrská síť schopna plnit svoji 
funkci jako celek. 

7.  
a) zrušení usnesení č. 697/2013/13 ze dne 17. 9. 2013 
b) zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo umístění, zřízení, 

provozování, opravy, údržby, úpravy, obnovy a výměny součásti distribuční soustavy 
(podzemní vedení NN), vstup a vjezd pro provozování a udržování na pozemku p. č. 147 k. ú. 
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Ostašov u Liberce, pro ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 4, Teplická 874/8, IČ: 24729035 za 
konečnou cenu 10.000,- Kč, ke které bude připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné 
výši. Cena za zřízení služebnosti inženýrské sítě je vypočítána dle platného interního předpisu. 
Služebnost inženýrské sítě bude zřízena na dobu životnosti inženýrské sítě, tj. na dobu, po 
kterou je inženýrská síť schopna plnit svoji funkci jako celek. 

8.  
a) zrušení usnesení č. 648/2014/8 ze dne 8. 7. 2014 
b) zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo umístění, zřízení, 

provozování, opravy, údržby, úpravy, obnovy a výměny součásti distribuční soustavy 
(podzemní vedení NN a nadzemní vedení VN), vstup a vjezd pro provozování a udržování na 
pozemku p. č. 67/1, k. ú. Vesec u Liberce, pro ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 4, Teplická 874/8, 
IČ: 24729035 za konečnou cenu 1.600,- Kč, ke které bude připočítána daň z přidané hodnoty 
v platné zákonné výši. Cena za zřízení služebnosti inženýrské sítě je vypočítána dle platného 
interního předpisu. Služebnost in-ženýrské sítě bude zřízena na dobu životnosti inženýrské sítě, 
tj. na dobu, po kterou je inženýrská síť schopna plnit svoji funkci jako celek. 

9.  
a) zrušení usnesení č. 857/2012/IX/3 ze dne 6. 11. 2012 
b) zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo umístění, zřízení, 

provozování, opravy, údržby, úpravy, obnovy a výměny součásti distribuční soustavy 
(nadzemní vedení NN), vstup a vjezd pro provozování a udržování na pozemku p. č. 128, k. ú. 
Horní Suchá u Liberce, pro ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 4, Teplická 874/8, IČ: 24729035 za 
konečnou cenu 2.232,- Kč, ke které bude připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné 
výši. Cena za zřízení služebnosti inženýrské sítě je vypočítána dle platného interního předpisu. 
Služebnost inženýrské sítě bude zřízena na dobu životnosti inženýrské sítě, tj. na dobu, po 
kterou je inženýrská síť schopna plnit svoji funkci jako celek. 

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. 873/2015. 

K bodu č. 9 
Schválení výjimky ze směrnice na realizaci regulace vytápění Botanické zahrady 

Předkládá: Bc. Jaroslav Schejbal, vedoucí odboru majetkové správy 

Stručný obsah předkládaného materiálu:  

V roce 2014 byla po dvou nevydařených zadáních veřejných zakázek realizována část projektu 
celkové elektronické regulace topení a větrání ve sklenících a v kotelně Botanické zahrady Z důvodu 
nedostatku finančních prostředků však byla realizována pouze část projektu, která řešila větrání 
a topení v pěstebních sklenících. Nyní potřebujeme řešit dokončení projektu regulace a ovládání. 

Průběh projednávání bodu: 

Ing. Čulík 
Jestli jsem to dobře pochopil, byla tam provedena stavební práce, teď, podle toho návrhu, tam jsou 

doplněná ovládání regulace topení a pak je zde dovětek, že se bude ještě něco vyměňovat. Můžete mi 
to nějak ozřejmit. 
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Bc. Schejbal, vedoucí odboru majetkové správy 
Já se to pokusím vysvětlit tak, jak to bylo historicky. V roce 2014 byla vypsaná veřejná zakázka na 

celý systém vytápění včetně regulace za 1.390.044,- Kč bez DPH. Následně byla zakázka zeštíhlena 
a bylo to provedeno za cenu 729.747,- Kč bez DPH, ale nebyla provedena dodávka regulačního 
systému včetně přípravy pro napojení nových kotlů, tudíž pan ředitel požádal o to, aby to bylo 
dodatečně provedeno. Jelikož dodavatelem celé té technologie je společnost WARMNIS spol. s r. o., 
tak žádáme o udělení výjimky, aby společnost provedla dodávku toho regulačního systému. Dodávka 
tohoto systému je za 342.651,- Kč a ten systém pak bude kompletně připraven tak, aby spolupracoval 
s kotly, které tam jsou teď – stacionární, atmosférické a plynové z období 1996, 1997. V následujícím 
roce připravíme veřejnou zakázku na dodávku kotlů pro Botanickou zahradu. 

Ing. Čulík 
Takže jsem to pochopil správně. Nicméně když bude teprve zakázka na nové kotle a nevíme, jaký 

typ kotlů tam bude, tak nevíme, jestli s tím bude systém od WARMNIS spol. s r. o. spolupracovat. 
Jinak s výjimkou nemám problém. 

Bc. Schejbal 
Každý dodavatel systémů tvrdí, že přes různé převodníky to umí komunikovat. 

Ing. Čulík 
Pak by to mělo být podmínkou do zadávacích podmínek pro ten kotel, aby to umělo komunikovat 

se systémem WARMNIS. 

Bc. Schejbal 
Na odboru na to budeme nejdřív v roce  2016 připravovat projektovou dokumentaci, kde všechny 

tyto podmínky zahrneme a následně to budeme soutěžit. 

T. Batthyány 
Ve smlouvě o dílo je uvedeno, že město bude zastoupeno paní Mgr. Rosenbergovou. 

Bc. Schejbal 
Za to se omlouvám, chybu ve smlouvě opravíme. 

T. Batthyány 
Děkuji. 

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

Rada města přijala usnesení č. 874/2015. 

K bodu č. 10 
Zpráva o poskytnutí vynaložených nákladů na údržbu Liebigova paláce 

Předkládá: Bc. Jaroslav Schejbal, vedoucí odboru majetkové správy 

Stručný obsah předkládaného materiálu: 

Liebigův palác obdrželo město v březnu 2014 výměnou za zrekonstruované Lázně. V roce 2014 
byla prováděna nejnutnější údržba, sekání, zajištění havarijních stavů střech a klempířských prvků 
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a zajištění objektu proti vandalismu a krádežím. V roce 2015 již dochází k plánovité údržbě objektu, 
aby bylo umožněno pronajímání objektu jednotlivým organizacím, především pro kulturní činnosti. 

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. 875/2015. 

K bodu č. 11 
Zpráva o likvidaci havárie vody v MŠ Kamarád, Dělnická 831/7, Liberec 

Předkládá: Bc. Jaroslav Schejbal, vedoucí odboru majetkové správy 

Stručný obsah předkládaného materiálu: 

Dne 12. 10. 2015 bylo zjištěno vyplavení místností v pavilonu L v mateřské škole v Dělnické ulici. 
Provoz školky je od té doby omezen. Vzhledem k nutnosti oprav a odstranění havarijního stavu ve 
velmi krátkém termínu, využíváme výjimky ze směrnice 3. RM Zadávání veřejných zakázek 
statutárním městem Liberec a dodatečně podáváme informace o průběhu odstraňování škod. 

Průběh projednávání bodu: 

Bc. Schejbal, vedoucí odboru majetkové správy 
Vážený pane primátore, vážení radní, chtěl bych se omluvit za chybu, která nám vznikla 

v důvodové zprávě. V druhé větě je tam napsáno, že provoz školky je od té doby přerušen. Není tomu 
tak, provoz školky je pouze omezen. 

T. Batthyány 
Děkuji. 

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

Rada města přijala usnesení č. 876/2015. 

K bodu č. 12 
Poskytnutí zprávy o likvidaci havárie vody v MŠ "Nad přehradou", Liberec 

Předkládá: Bc. Jaroslav Schejbal, vedoucí odboru majetkové správy 

Stručný obsah předkládaného materiálu: 

Dne 13. 9. 2015 bylo zjištěno vyplavení místností v Mateřské škole "Nad přehradou", Klášterní 
149/16, Liberec V, příspěvková organizace. Provoz školky je od té doby přerušen. Vzhledem 
k nutnosti oprav a odstranění havarijního stavu ve velmi krátkém termínu, využíváme výjimky ze 
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směrnice 3. RM Zadávání veřejných zakázek statutárním městem Liberec a dodatečně podáváme 
informace o odstraňování škod. 

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. 877/2015. 

K bodu č. 13 
Povolení výjimky z počtu žáků ve třídách pro Základní školu, Liberec, U Soudu 
369/8, příspěvkovou organizaci 

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

Stručný obsah předkládaného materiálu:  

Z důvodu pokračujícího vzdělávání ve speciálních třídách Základní školy, Liberec, U Soudu 369/8, 
příspěvkové organizace, je nutné u tříd 5. B a 7. B povolit pro školní rok 2015/2016 výjimku z počtu 
žáků, který je stanoven § 23 zákona č. 561/2004 Sb. a vyhláškou MŠMT č. 48/2005 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů. Výjimka bude udělena na počet žáků 15 v obou třídách. 

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. 878/2015. 

K bodu č. 14 
Povolení výjimky z počtu žáků ve třídách pro Základní školu, Liberec, 
Kaplického 384, příspěvkovou organizaci 

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

Stručný obsah předkládaného materiálu:  

Z důvodu přijmout do přípravné třídy ještě jednoho žáka s odkladem školní docházky, je nutné 
povolit pro školní rok 2015/2016 výjimku, která je stanoven § 23 zákona č. 561/2004 Sb. a vyhláškou 
MŠMT č. 48/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Výjimka bude udělena na počet 16 žáků. 

Průběh projednávání bodu: 

K tomuto bodu nebyla diskuse. 

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 9, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat. 
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Rada města přijala usnesení č. 879/2015. 

K bodu č. 15 
Aktualizované vzory nájemních smluv 

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

Stručný obsah předkládaného materiálu: 

Rada města Liberec schválila usnesením č. 667/2015 ze dne 25. 8. 2015 „Hospodaření s byty ve 
vlastnictví statutárního města Liberec – pravidla pro přidělování bytů“ s účinností od 1. 9. 2015 (dále 
jen „Pravidla“). V návaznosti na změny v postupu při přidělování bytů ve vlastnictví SML je nutné 
upravit vzorové nájemní smlouvy tak, aby odpovídaly Pravidlům a byly s nimi v souladu. První 
nájemní smlouvy dle nových Pravidel budou uzavřeny v měsíci listopadu 2015. 

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. 880/2015. 

K bodu č. 16/ staženo 
Žádost Naivního divadla Liberec, příspěvkové organizace, o souhlas zřizovatele 
s uzavřením smlouvy o pronájmu TH (zařízení tepelného hospodářství pro 
vytápění objektu divadla) 

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

Stručný obsah předkládaného materiálu:  

odbor školství a sociálních věcí předkládá radě města žádost o souhlas s uzavřením smlouvy 
o pronájmu tepelného hospodářství (TH) na dobu určitou 4 let, s výpovědní lhůtou 1 rok. Smluvní 
vztah s nynější firmou, která dodávky tepla NDL zajišťuje, je uzavřen na jeden rok. Tak krátká doba 
trvání firmě způsobuje komplikace při zajištění dostatečné kapacity, jelikož nakupují plyn až s ročním 
předstihem. Předpokládané náklady činí cca 450.000,-Kč ročně. NDL řádně vyvěsilo a zveřejnilo svůj 
záměr pronajmout TH od 1. 1. 2016 firmě, se kterou bude uzavřena smlouva o nájmu na dobu 
neurčitou, s výpovědní lhůtou jeden rok. Po zveřejnění se přihlásila firma WARMNIS spol. s r.o. 

Tento bod byl stažen z programu schůze rady města. 
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K bodu č. 16a 
Dodatek č. 2 ke Smlouvě o reklamě a propagaci 

Předkládá: Ing. Jiří Horák, vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací 

Stručný obsah předkládaného materiálu: 

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o reklamě a propagaci je reakcí na prodloužení doby realizace projektu 
„Administrativní zajištění a řízení tematického IPRM“ do 31. 12. 2015. 

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. 881/2015. 

K bodu č. 16b 
Dodatek č. 3 ke smlouvě ke Smlouvě o dílo – Administrativní zajištění a řízení 
tematického IPRM 

Předkládá: Ing. Jiří Horák, vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací 

Stručný obsah předkládaného materiálu: 

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo je reakcí na prodloužení doby realizace projektu „Administrativní 
zajištění a řízení tematického IPRM“ do 31. 12. 2015. 

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. 882/2015. 

K bodu č. 17 
Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. B/24787463 

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

Stručný obsah předkládaného materiálu:  

Návrh dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. B/24787463 vypracovaný z důvodu prodloužení 
stávajících nájemních smluv na dalších 5 let, t.j. od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2020. 

Průběh projednávání bodu: 
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K tomuto bodu nebyla diskuse. 

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

Rada města přijala usnesení č. 883/2015. 

K bodu č. 18 
Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. B/24787509 

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

Stručný obsah předkládaného materiálu:  

Návrh dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. B/24787509 vypracovaný z důvodu prodloužení 
stávajících nájemních smluv na dalších 5 let, t.j. od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2020. 

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. 884/2015. 

K bodu č. 19 
Ještěd – dod. č. 3 nájemní smlouvy 

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

Stručný obsah předkládaného materiálu: 

V souvislosti s rekonstrukcí komunikace z Výpřeže k horskému hotelu Ještěd byly s organizací 
Lesy České republiky s. p., organizací s právem hospodařit s pozemky pod touto stavbou, uzavřeny 
dvě nájemní smlouvy na dobu určitou (část komunikace v úseku Výpřež-Ještědka v k. ú. Horní 
Hanychov a část komunikace v úseku Ještědka-Ještěd v k. ú. Světlá pod Ještědem), které v případě 
vůle obou stran mohou být prodlužovány písemnými dodatky. 

Průběh projednávání bodu: 

T. Batthyány 
Pan radní Galnor měl připomínku, že se má schvalovat dodatek smlouvy a v materiálu není její 

původní znění, za jakých podmínek vznikla. Poprosil bych příslušný odbor, aby to napravil. 

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

Rada města přijala usnesení č. 885/2015. 
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K bodu č. 20 
Schválení vyhrazeného stání pro invalidy 

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

Stručný obsah předkládaného materiálu: 

Předmětem tohoto materiálu je schválení vyhrazeného parkovacího místa pro držitele průkazů ZTP 
a ZTP/P pí Libuše Valnohové, p. Jaroslava Šíra, p. Vladimíra Mourka. 

Průběh projednávání bodu: 

T. Batthyány 
Zde je trochu problém s jedním žadatelem, který požaduje úhradu spojenou s instalací dopravních 

značek přes to, že to nové podmínky neumožňují. Jeho žádost je, tuším, datovaná k 10. 3. 2015, což je 
ještě před tou změnou, čestné prohlášení je z února 2015 a lékařské potvrzení je z října 2015. 
Schválíme to s tím, že to pan kolega Novotný uvede do správného stavu. 

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

Rada města přijala usnesení č. 886/2015. 

K bodu č. 21 
Smlouva o bezúplatném převodu č. 3870/ULB/2015 

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

Stručný obsah předkládaného materiálu:  

Předmětem tohoto materiálu je schválení podpisu Smlouvy o bezúplatném převodu 
č. 3870/ULB/2015 – pozemku pod komunikací p. p. č. 486/2 v k. ú. Staré Pavlovice od Úřadu pro 
zastupování státu na statutární město Liberec. 

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. 887/2015. 

K bodu č. 22 
Úprava chodníku v Revoluční ulici 

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

Stručný obsah předkládaného materiálu: 
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Předmětem tohoto materiálu je žádost Pekařství Bláha – OC DELTA Liberec o úpravu chodníku 
v Revoluční ulici pro zřízení místa pro zásobování. 

 

Průběh projednávání bodu: 

Ing. Čulík 
Tato žádost byla projednána na komisi dopravy. Jak je zmíněno v důvodové zprávě, komise 

dopravy nesouhlasila s tím, aby byly provedeny stavební úpravy na současném chodníku z toho titulu, 
že se připravuje jednak rekonstrukce tramvajové trati v tomto úseku, a v tom, že magistrát ještě stále 
zpracovává nějaké dopravní modely, takže přesně nevíme, jak budou v této lokalitě vozidla jezdit. 
Proto jsme doporučili pouze vyznačit dopravní značku na dnešní silnici. 

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

Rada města přijala usnesení č. 888/2015. 

K bodu č. 23 
Rochlice – Dobiášova a spol. - dod. č. 1 SOD 

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

Stručný obsah předkládaného materiálu:  

Důvodem předložení materiálu je změna postupu realizace přeložek ochránění sítí vysokého 
a nízkého napětí a sítě elektronických komunikací při realizaci staveb „Revitalizace Rochlice – úprava 
komunikací Pazderkova, Haškova“ a „Revitalizace Rochlice – úprava komunikace Dobiášova – úsek 
Vratislavická-Krejčího“. Předmětné přeložky nebude realizovat zhotovitel staveb Integra stavby a.s., 
ale statutární město Liberec prostřednictvím vlastníků technické infrastruktury z důvodu vyúčtování 
dotace na celý projekt v požadovaném termínu, stanoveným poskytovatelem dotace. 

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. 889/2015. 

K bodu č. 24/ staženo 
Podnájemní smlouva mezi Sportovním areálem Ještěd a.s. a Fotbalgolfem 
Liberec s. r. o. 

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

Stručný obsah předkládaného materiálu: 
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Fotbalgolf Liberec s.r.o. žádá o podnájem pozemků v areálu Rekreačního a sportovního areálu 
Vesec (p. č. 1983/1, p. č. 1993, p. č. 2006/1, p. č. 2008) ve vlastnictví statutárního města Liberec 
pronajímaných Sportovnímu areálu Ještěd a. s. 

Tento bod byl stažen z programu schůze rady města. 

K bodu č. 25 
Ocenění Kulturní počin roku 

Předkládá: PhDr. Mgr. Ivan Langr, náměstek primátora 

Stručný obsah předkládaného materiálu:  

Ocenění Kulturní počin roku má podnítit větší zájem veřejnosti o kulturní dění v Liberci a ocenit 
nejlepší příspěvek na tomto poli v daném kalendářním roce. Hodnocení nominovaných projektů bude 
součástí práce komise pro kulturu a cestovní ruch, vítězové soutěže obdrží mj. finanční odměny ve 
výši od 5.000 do 20.000 Kč.  

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. 890/2015. 

K bodu č. 26 
Poskytnutí dotace spolku ROSEX, volné liberecké vokální sdružení, o. s. 

Předkládá: Petr Neuhäuser, vedoucí odboru kancelář primátora 

Stručný obsah předkládaného materiálu: 

Spolek ROSEX, volné liberecké vokální sdružení, o. s., podal žádost o poskytnutí dotace ve výši 
50 000 Kč. V rámci reprezentace města Liberec při veřejných vystoupeních bude dotace použita na 
pořízení koncertních kostýmů. 

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. 891/2015. 
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K bodu č. 27 
Schválení uzavření Dodatku č. 12 ke smlouvě č. KT/7010/05/0051 ze dne 
8. 12. 2005 – Provoz a správa informačního systému SML 

Předkládá: Tibor Batthyány, primátor města 

Stručný obsah předkládaného materiálu: 

Dodatek č. 12, předkládaný RM ke schválení, upravuje cenu IT služeb poskytovaných Libereckou 
IS, a.s., tj. definuje postupné zlevnění poskytovaných služeb od 1. 1. 2016 do konce roku 2018. V roce 
2016 dochází ke slevě 1.800.000 Kč bez DPH oproti roku 2015. V dalších letech je poskytnuta 
procentuální sleva oproti roku 2015 u všech služeb definovaných smlouvou v souladu s plánovaným 
zvyšováním efektivity služby. V roce 2017 je tato sleva 2,09% (2.330.368 Kč bez DPH), v roce 2018 
je sleva 5,90% (3.300.368 Kč bez DPH). 

Průběh projednávání bodu: 

T. Batthyány 
Mám velice dobrý pocit z Liberecké IS, jak je teď nastavená a jaké kroky podniká ke zvýšení 

efektivity firmy. Nové představenstvo umí pracovat s městem a funguje to dobře. Jsou to peníze, které 
bychom do budoucna chtěli dát do fondu IT, abychom měli na obnovu a rozvoj této oblasti. 

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

Rada města přijala usnesení č. 892/2015. 

K bodu č. 27a 
Oprava Jednacího řádu RM 

Předkládá: Ing. Jindřich Fadrhonc, tajemník MML 

Stručný obsah předkládaného materiálu: 

Oprava formální chyby v článku V bod 11. Jednacího řádu Rady města Liberec- usnesení je přijato, 
hlasuje-li pro něj alespoň 5 (nikoli 6) členů rady. 

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. 893/2015. 
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K bodu č. 27b 
Návrh na úpravu platů ředitelů kulturně společenských, sociálních, zdravotních 
a ostatních příspěvkových organizací STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC 

Předkládá: Tibor Batthyány, primátor města 

Stručný obsah předkládaného materiálu: 

Nařízením vlády č. 278/2015 Sb. ze dne 26. října 2015, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 
Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, 
dochází od 1. listopadu 2015 k nárůstu platových tarifů o cca 3%. Radě města Liberec je vyhrazeno 
jmenovat do funkcí ředitele příspěvkových organizací, zřízených městem, a stanovit jim měsíční plat. 

Průběh projednávání bodu: 

T. Batthyány 
Vláda schválila zvýšení platu o 3%, takže zde jsou nové platové výměry. 

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

Rada města přijala usnesení č. 894/2015. 

K bodu č. 27c 
Zrušení pracovního poměru vedoucí odboru ekologie a veřejného prostoru ve 
zkušební době 

Předkládá: Ing. Jindřich Fadrhonc, tajemník MML 

Stručný obsah předkládaného materiálu: 

Na základě jmenování do funkce pracuje Ing. arch. Petra Farářová Veselá u statutárního města 
Liberec od 15. května 2015 jako vedoucí odboru ekologie a veřejného prostoru Magistrátu města 
Liberec. V dohodě o pracovních podmínkách na základě jmenování do funkce s ní byl sjednán 
pracovní poměr s šestiměsíční zkušební dobou. Na základě předchozího souhlasu rady města bude 
zrušen pracovní poměr Ing. arch. Farářové Veselé ve zkušební době tajemníkem Magistrátu města 
Liberec podle ustanovení § 66 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, 
bez uvedení důvodů. 

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. 895/2015. 

Pan primátor ukončil schůzi rady města v 10,50 hodin. 
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Přílohy: 

- Program 19. schůze RM 
- Výpis přijatých usnesení 

 

V Liberci dne 5. listopadu 2015 

Zapisovatelka: 

Iva Pourová, v. r. 

Za ověřovatele: 

Ing. Karolína Hrbková, v. r. 

Mgr. Jan Korytář, v. r. 

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

náměstek primátora primátor města 
 


