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Hušková Petra

Od: Langr Ivan <langr.ivan@magistrat.liberec.cz>

Odesláno: 22. července 2016 15:38

Komu: kadlecova.lenka3@seznam.cz

Kopie: 'Hušková Petra'

Předmět: RE: Dotazy 6. ZM

Vážená paní zastupitelko, děkuji za Váš dotaz, který zazněl na posledním zasedání zastupitelstvu města (znění vizte 
níže), dovoluji si k němu sdělit následující: 
 

1. žádosti Domu seniorů Liberec – Františkov (dále DSF) zapojit se do komunitního plánování statutárního 
města Liberec (dále KPSS) samozřejmě nic nebrání. Žádost pana ředitele Gabriela jsem proto bezodkladně 
po obdržení  předal k vyřízení vybrané pracovnici odd. humanitního odboru školství a sociálních věcí, která 
prostřednictvím manažerky pracovní skupiny pro seniory KPSS oficiálně pozvala zástupce DSF na jednání dne 
22/4/2016. Na toto jednání se ale zástupci DSF bez vysvětlení nedostavili. Další setkání pracovní skupiny je 
plánováno na 22/9/2016, 
 

2. platnost současného Komunitního plánu sociálních služeb vyprší na sklonku letošního roku, na následující 
léta je tedy nutné připravit plán zcela nový. Práce na novém KPSS se budou odvíjet od souběžně 
připravované strategie pro sociální začleňování, k předložení by měl být dokument ideálně připraven ještě 
do konce roku 2016. Oproti současnému KPSS bude text pamatovat především na rozvojovou část tak, aby 
lépe odpovídal samotnému plánování sociálních služeb na území města, a byl tedy v souladu i s plánováním 
služeb a rozšiřováním jejich sítě na krajské úrovni. Souběžně s tím diskutujeme (v rámci odboru i řídicí 
pracovní skupiny KPSS) i nový model financování sociálních služeb z rozpočtu města, který by měl být pro 
příjemce dotací více předvídatelný, zohledňovat co možná nejvíce nákladovost, ale souběžně ponechávat 
poskytovateli dotace (tj. statutárnímu městu Liberec) určitou míru flexibility v určování okamžitých priorit. 
V současné době máme za sebou několik jednání, z nichž se odvinul základní rámec příštího modelu 
financování, ten nyní rozšiřujeme o mikroanalýzy z let 2014 – 2016, abychom model stavěli na reálných 
číslech. I v tomto směru se snažíme řídit dokumenty s tzv. vyšší platností, tedy krajským modelem 
financování i metodikami MPSV. 

 
S pozdravem Ivan Langr 

 
 
 
Zastupitelka Mgr. Kadlecová podala podnět na pana náměstka PhDr. Ivana Langra ve věci komunitního plánování 

 

Mgr. Kadlecová 
Můj dotaz směřuje k panu náměstku Langrovi a týká se to, zdali chystá nějaké změny nebo novinky v rámci 

komunitního plánování na to příští období. A potom mě požádal pan ředitel domova pro seniory ve Františkově, že 
vás někde před měsícem zhruba písemně oslovil, zdali by se nemohl zúčastnit právě komunitního plánování a ještě 
neobdržel odpověď. Ale ono je to možná už delší, možná dva měsíce.  

Závěr rady města: na podnět odpoví PhDr. I. Langr, náměstek primátora. 

 

 

S pozdravem a přáním hezkého dne 

Petra Hušková 
referent organizačního oddělení  
odbor kancelář tajemníka  



 
 

Tibor Batthyány 
primátor města Liberce	

 

 

25. 8. 2016 
 

Odpověď pana primátora na dotaz zastupitele Ing. Ondřeje Červinky 
z 6. ZM dne 23. června 2016 

 
 
 
Znění dotazu zastupitele Ing. Ondřeje Červinky. 
 
Zastupitel Ing. Červinka požádal vedení města a vedení společnosti SAJ o informace k navážce ve 
Vesci: 
  
„Tak já věřím, že to bude napraveno do příštího zastupitelstva, ale už tady při tom projednávání toho bodu 45 bylo i 
nabízeno, aby se tady k tomu vyjadřoval pan ředitel SAJ, ale já jsem tady měl spoustu dotazů směřovaných jednak 
k předsedkyni představenstva a jednak k radě města v souvislosti s tím Vescem a chtěl jsem písemné odpovědi, nedostal 
jsem odpověď ani jedinou, tak poprosím o nápravu. Děkuji.“ 
  
„Zároveň bych se chtěl zeptat, zda tento zásah nemůže mít nějaký zásadní vliv na udržitelnost dotací v souvislosti 
s mistrovstvím světa, protože to je zásah do areálu, který možná, já to nevím teď, by takovéto důsledky mohl mít.“ 
 
„Já řeším to, že někdo, kdo zastupuje nás, jako majitele, mění zásadním způsobem něco, co od města dostal pronajato, 
bez našeho souhlasu. To řeším. Já neřeším to, jestli je ta zemina certifikovaná nebo není. Já se teď neptám na to, jestli tam 
toto, to ať opravdu posoudí státní správa, jestli ta zemina, která se tam naváží, je v pořádku. Já spíš řeším to, že tady 
v podstatě jako nedochází k ochraně našich vlastnických práv a že se tady mění něco. K tomu směřoval můj dotaz. Mě to 
zajímá i z pohledu toho, jestli tady nevzniká nějaké riziko v souvislosti s dotacemi na mistrovství světa, protože možná, já 
to nevím, já jsem to skutečně tak, jak říkala kolegyně Kocumová, neviděl. Ale jestliže mi tady někdo tvrdí a nikdo mi tady 
neřekl, že to není pravda, že tady jde o 1 800 kubíků zeminy nebo nějakého materiálu, tak to prostě už není malý zásah.“ 
 
Vážený pane inženýre, 
 
Vaše dotazy jsem konzultovali s ředitelem společnosti SAJ a.s., Janem Svatošem i s panem kolegou, náměstkem 
Tomášem Kyselou.  
 
Předmětný pozemek (bývalý lom) není dotčen dotačními smlouvami. Současně ale ani rozsah prací, které spočívaly 
pouze v terénních úpravách (srovnání povrchu) nemění charakter využití pozemku, tudíž by tyto práce 
neporušovali dotační podmínky udržitelnosti. 
 
Ohledně informovanosti vedení města o nakládání s pronajatým majetkem, záměr terénních úprav v dané lokalitě 
projednal pan Jan Svatoš s panem náměstkem Tomášem Kyselou i se členy představenstva SAJ a.s. Konkrétní 
kroky terénních úprav pak konzultoval pan ředitel Svatoš již pouze se zaměstnanci magistrátu. 
 
Na provedené práce byla uzavřena smlouva o dílo (viz. příloha) dle rozpočtu (viz. tabulka) a na základě poptávek 
jež byly před uzavřením smlouvy zpracovány. Ze strany SAJ a.s. nebyl účtován výnos za skládkování, nicméně 
z druhé strany nebyly účtovány a hrazeny ani náklady na provedení zemních prací a nákup ornice. 
 



 
 
	

 

VÝNOSY	 cena	za	jednotku	 jednotek	 cena	celkem	
skládkování	zeminy	 1t/50,--Kč	 3500	 175	000,00	Kč	
sleva	na	sekání	 	 	 -10	000,00	Kč	
Celkem	výnosy	 	 	 165	000,00	Kč	

 
 
Ve věci „nebezpečných“ látek mohu uvést následující. Na předmětném místě bylo provedeno místní šetření 
Českou inspekcí životního prostředí, včetně odběru vzorků. Z šetření vyplývá, že všechny odebrané vzorky 
vyhovují a nebyly nalezeny žádné nebezpečné látky, ani nebezpečné látky obsahující předměty. V příloze 
naleznete dokumenty protokolů a zápisů.  
 
 
 
 
 
S úctou 
 
 
 
Tibor Batthyány 
      primátor 

NÁKLADY	 cena	za	jednotku	 jednotek	 cena	celkem	
traktorbagr	 1hod/750,--Kč	 120	 90	000,00	Kč	

čištění	komunikací	 1hod/1300,--Kč	 25	 32	500,00	Kč	
ornice	na	překrytí	 1t/250,--Kč	 100	 25	000,00	Kč	

zemní	práce	pásový	bagr	 1hod/950,--	Kč	 30	 28	500,00	Kč	
Celkem	náklady	 	 	 176	000,00	Kč	



 
 

Tibor Batthyány 
primátor města Liberce	

 

 

25. 8. 2016 
 

Odpověď pana primátora na dotaz zastupitele RNDr. Michala Hrona 
z 6. ZM dne 23. června 2016 

 
 
 
Znění dotazu zastupitele RNDr. Michala Hrona. 
 
Zastupitel RNDr. Hron požádal vedení města o informace k navážce na městských pozemcích 
pronajatých SAJ 
  
„Já mám dva dotazy, chcete-li interpelace. Před měsícem na minulém jednání zastupitelstva zde vystoupily občanky 
z Vesce, které tady uvedly podle mě docela alarmující skutečnosti ve věci skládkování na našich pozemcích, které má 
pronajaty SAJ, v informacích jsem nenašel žádnou informaci k tomu problému, jak se s tím na městě nebo SAJ vypořádává. 
Já jsem se tam byl podívat v doprovodu té jedné z těch občanek, abych dostal výklad, dost jsme to tam prošli, a kladu v té 
souvislosti…, musím potvrdit, že na pohled ta úprava vypadá tak říkajíc rozumně, nicméně mě to nutí stejně klást otázky. 
Pořád si myslím, že to bylo uděláno bez souhlasu pronajímatele, respektive kladu tu otázku, zda to bylo učiněno se 
souhlasem pronajímatele, to je rady města. Za druhé, jestli SAJ vybral nějaký výnos z té skrývky ornice, protože jak mi bylo 
vysvětleno, ornice je hodnota, která je prodejná a dala by se zhodnotit, zpeněžit. Dále se platí za skládkování, takže další 
otázka, jestli SAJ má nějaký výnos ze skládkování, zatím jsme řekli, že ne, tak mě zajímají kroky, jestli bude podnikat 
nějaké kroky k tomu, tu situaci napravit. A poslední, to mi přijde nejvážnější, je podezření na nebezpečný odpad, přičemž 
to podezření je mnohem větší v té lokalitě v lomu, kde údajně ti, co to viděli, když se to tam sypalo, tak tam ten odpad 
viděli, a dokonce si nechali na vlastní náklady udělat sondy nebo zkoušky. Ta druhá lokalita vykazuje zničené stromy, zdá 
se, já tomu zas tak nerozumím. Takže se ptám, co se bude dělat s tím nebezpečným odpadem. Nechci odpověď tady.“ 
 
Vážený pane doktore, 
 
Vaše dotazy jsme s panem kolegou Tomášem Kyselou konzultovali s ředitelem společnosti SAJ a.s., Janem 
Svatošem. Na předmětném místě bylo provedeno místní šetření Českou inspekcí životního prostředí, včetně 
odběru vzorků. Z šetření vyplívá, že všechny odebrané vzorky vyhovují a nebyly nalezeny žádné 
nebezpečné látky, ani nebezpečné látky obsahující předměty. V příloze naleznete dokumenty protokolů 
a zápisů.  
 
Záměr terénních úprav v dané lokalitě projednal pan Jan Svatoš s panem náměstkem Tomášem Kyselou i se členy 
představenstva SAJ a.s. Konkrétní kroky terénních úprav konzultoval pan ředitel Svatoš již pouze se zaměstnanci 
magistrátu. 
 
Na provedené práce byla uzavřena smlouva o dílo (viz. příloha) dle rozpočtu (viz. tabulka) a na základě poptávek 
jež byly před uzavřením smlouvy zpracovány. Ze strany SAJ a.s. nebyl účtován výnos za skládkování, nicméně 
z druhé strany nebyly účtovány a hrazeny ani náklady na provedení zemních prací a nákup ornice. 
 
 
 
 



 
 
	

 

VÝNOSY	 cena	za	jednotku	 jednotek	 cena	celkem	
skládkování	zeminy	 1t/50,--Kč	 3500	 175	000,00	Kč	
sleva	na	sekání	 	 	 -10	000,00	Kč	
Celkem	výnosy	 	 	 165	000,00	Kč	

 
 
Jak jsem již uvedl v úvodu, na  použitý materiál byly zhotovitelem předloženy protokoly (viz. příloha), na základě 
šetření provedeného Českou inspekcí životního prostředí bylo provedeno místní šetření a odběr vzorků. Tak jak 
jsme předpokládali nebyly žádné stěžovatelem uvedené vzorky nalezeny (viz. příloha). Navíc již někdy v průběhu 
června byla na místě provedena kontrola vedoucím odboru životního prostředí panem Rašínem, ani ten 
přítomnost uváděných nebezpečných látek nezaznamenal. Provedené práce byly rovněž dodatečně oznámeny 
stavebnímu úřadu, ten při místním šetření z pozice stavebního zákona žádné pochybení nezaznamenal. 
 
 
 
 
 
 
S úctou 
 
 
 
Tibor Batthyány 
      primátor 

NÁKLADY	 cena	za	jednotku	 jednotek	 cena	celkem	
traktorbagr	 1hod/750,--Kč	 120	 90	000,00	Kč	

čištění	komunikací	 1hod/1300,--Kč	 25	 32	500,00	Kč	
ornice	na	překrytí	 1t/250,--Kč	 100	 25	000,00	Kč	

zemní	práce	pásový	bagr	 1hod/950,--	Kč	 30	 28	500,00	Kč	
Celkem	náklady	 	 	 176	000,00	Kč	
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Hušková Petra

Od: Jan Svatos <j.svatos@skijested.cz>

Odesláno: 21. srpna 2016 16:11

Komu: Hušková Petra

Kopie: batthyany.tibor@magistrat.liberec.cz; zuzana.kocumova@centrum.cz

Předmět: RE: Dotazy 6. ZM - Vesecký areál

Přílohy: 3416a Smlova o dílo.docx; 3416c rozpočet.xlsx; 3416b protokoly.pdf; 385861617_0

_Zápis z inspekčních šetření - Sportovní areál Ještěd.pdf

Dobrý den, 
 
níže zasílám dotazy položené na ZM, prosím o jejich předání. panu zastupiteli Hronovi jsem samozřejmě 
k dispozici k osobnímu obeznámení s celou věcí. 
 
S pozdravem 
 
Jan Svatoš 
SAJ a.s.  
 
 
zda to bylo učiněno se souhlasem pronajímatele, to je rady města? 

O záměru provedených prací byly informováni pouze zaměstnanci magistrátu, rada města ředitelem 
společnosti informována nebyla. 
 

jestli SAJ vybral nějaký výnos z té skrývky ornice, protože jak mi bylo vysvětleno, ornice je hodnota, která je 

prodejná a dala by se zhodnotit, zpeněžit. Dále se platí za skládkování, takže další otázka, jestli SAJ má 

nějaký výnos ze skládkování, zatím jsme řekli, že ne, tak mě zajímají kroky, jestli bude podnikat nějaké 

kroky k tomu, tu situaci napravit? 

Na provedené práce byla uzavřena smlouva o dílo (viz. příloha), dle rozpočtu (viz. příloha) a poptávek jež 
byly před započetím udělány nebyl účtován ze strany SAJ výnos za skládkování, nicméně z druhé strany 
nebyly účtovány a hrazeny ani náklady na provedení zemních prací a nákup ornice. 
 
A poslední, to mi přijde nejvážnější, je podezření na nebezpečný odpad, přičemž to podezření je mnohem 

větší v té lokali tě v lomu, kde údajně ti, co to viděli, když se to tam sypalo, tak tam ten odpad viděli, a 

dokonce si nechali na vlastní náklady udělat sondy nebo zkoušky. Ta druhá lokalita vykazuje zničené 

stromy, zdá se, já tomu zas tak nerozumím. Takže se ptám, co se bude dělat s tím nebezpečným odpadem. 

Na použitý materiál byly zhotovitelem předloženy protokoly (viz. příloha), na základě šetření provedeného 
Českou inspekcí životního prostředí bylo provedeno místní šetření a odběr vzorků, tak jak jsme 
předpokládali nebyly žádné stěžovatelem uvedené vzorky nalezeny (viz. příloha). Navíc již někdy v průběhu 
června byla na místě provedena kontrola vedoucím odboru životního prostředí panem Rašínem, ani ten 
přítomnost uváděných nebezpečných látek nezaznamenal. Provedené práce byly rovněž dodatečně 
oznámeny stavebnímu úřadu, ten při místním šetření z pozice stavebního zákona žádné pochybení 
nezaznamenal.  
 
 



 

 

SMLOUVA O DÍLO 
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

 
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi 
 
1. Zhotovitelem 
jméno, příjmení: Jiří Marek 
IČ: 66678528 
bydliště: Karlovská 157, 460 10  Liberec 
zastoupený Jiřím Markem 
(dále jen jako „Zhotovitel“) na straně jedné 
 
a 
 
2. Objednatelem 
název právnické osoby: Sportovní areál Ještěd a.s.  
IČ: 25437941 
sídlo: Jablonecká 41/27, 460 01  Liberec  
zastoupený Janem Svatošem 
(dále jen jako „Objednatel“) na straně druhé 
 
 

I. Předmět smlouvy 
(1) Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a své nebezpečí pro 
objednatele dílo terénní úpravy v areálu Vesec dle předložené projektové dokumentace (dále 
jen „Dílo“). 
 

II. Cena Díla a způsob její úhrady 
(1) Cena Díla byla stranami smlouvy stanovena ve výši 1,- Kč (slovy jedna koruna česká).  
(2) Cena Díla bude uhrazena v hotovosti po předání díla. 
 

III. Doba a místo plnění 
(1) Zhotovitel provede dílo nejpozději do 31. 8. 2016. 
(2) Zhotovitel provede dílo v lokalitách uvedených v příloze číslo 1 smlouvy. 
 

IV. Předání a převzetí díla 
(1) Dílo bude předáno Zhotovitelem a převzato Objednatelem nejpozději do dvou dnů od 
zhotovení díla bez vad a nedodělků. 
(2) O předání a převzetí Díla sepíší Zhotovitel s Objednatelem protokol. 
(3) Bude-li mít Dílo v okamžiku předání a převzetí zjevné vady a nedodělky, sepíší strany 
protokol obsahující výčet těchto vad a nedodělků a lhůtu pro jejich odstranění. Objednatel 
není povinen převzít dílo dříve, než dojde k odstranění všech vad a nedodělků na náklad 
Zhotovitele. 
 
 
 
 
 



 

 

V. Práva a povinnosti stran 
(1) Zhotovitel je povinen provést dílo s potřebnou péčí tak, aby mohlo být předáno 
Objednateli bez vad a nedodělků nejpozději v termínu uvedeném v čl. III této smlouvy. 
(2) Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla, zejména zda je prováděno v souladu 
s touto smlouvu a obecně závaznými právními předpisy, jakož i upozorňovat Zhotovitele na 
zjištěné nedostatky. 
(3) Zhotovitel se zavazuje předložit platné protokoly o použité zemině. 
(4) Zhotovitel se zavazuje při zhotovení díla dbát na bezpečnost provozu mechanizace 
v areálu, tak aby pokud možno co nejméně docházelo k omezení aktivit návštěvníků. 
(5) Zhotovitel se zavazuje na vlastní náklady provádět vždy po skončení prací úklid 
komunikací v areálu. 
(6) Zhotovitel se zavazuje předložit platné protokoly o použité zemině. 
(7) Objednatel se zavazuje Dílo převzít a poskytnout veškerou nutnou součinnost při 
provádění díla ze strany Zhotovitele. 
 (8) Objednatel se zavazuje po dokončení Dílo převzít a poskytnout veškerou nutnou 
součinnost při provádění díla ze strany Zhotovitele. 
(9) Práva a povinnosti stran touto smlouvou výslovně neupravené se řídí českým právním 
řádem, zejména občanským zákoníkem. 
 
 

VI. Závěrečná ustanovení 
(1) Tato smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky na základě souhlasu obou 
stran. 
(2) Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, při čemž každá ze 
stran obdrží po jednom. 
(3) Tato smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 
 
 
V Liberci dne 15. dubna 2016     V Liberci dne 15. dubna 2016 
 
 
 
 
 

………………………………    ……………………………… 
Objednatel      Zhotovitel 
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