
 
 

U S N E S E N Í  
Z 12. SCHŮZE  

RADY MĚSTA LIBEREC,  
KONANÉ DNE 19. 6. 2012 

 

Plán obnovy a údržby sportoviště "Sport park" pro rok 2012 včetně úhrady 
faktur z prostředků SAL 

Tento bod byl stažen z programu jednání.  

USNESENÍ Č. 486/2012 

Nabídka pojištění strojních zařízení v areálu Tipsport arény Liberec 

Rada města po projednání ve funkci valné hromady společnosti Sportovní areál Liberec s.r.o. 

b e r e  n a  v ě d o m í  

nabídku pojištění strojních zařízení v areálu Tipsport arény Liberec 
a  n e d o p o r u č u j e  

navržené pojištění uzavřít. 
 

Dodatek č. 3 k pojistné smlouvě č. 772 0525 194 pro pojištění odpovědnosti za 
škodu SAL s.r.o. 

Tento bod byl stažen z programu jednání.  

USNESENÍ Č. 487/2012 

Představení nových jednatelů společnosti Sportovní areál Liberec s.r.o., 
poděkování jednatelům, schválení výsledku hospodaření za rok 2011 

Rada města po projednání ve funkci valné hromady společnosti Sportovní areál Liberec s.r.o. 

b e r e  n a  v ě d o m í  

představení nových jednatelů společnosti Sportovní areál Liberec s.r.o. a poděkování jednatelům 
Mgr. Janu Audymu a Ing. Čeňkovi Svobodovi 

a  s c h v a l u j e  

výsledek hospodaření společnosti za rok 2011 

a  u k l á d á  

jednatelům společnosti založit dokumenty do sbírky listin rejstříkového soudu. 

 
 

Uzavření smlouvy o bezplatném užívání pozemků mezi Statutárním městem 
Liberec, Tělovýchovnou jednotou BÍLÍ TYGŘI LIBEREC a S group SPORT 
FACILITY MANAGEMENT, s. r. o. 

Projednávání tohoto bodu bylo přerušeno. 
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USNESENÍ Č. 488/2012 

Návrh správní rady sportovního fondu na přidělení dotací ze Sportovního fondu 
Statutárního města Liberec v roce 2012 v 3. kole roku 2012 na veřejné 
jednorázové, náborové a propagační akce 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s návrhem správní rady sportovního fondu na přidělení dotací ze Sportovního fondu Statutárního 
města Liberec ve 3. kole roku 2012 na veřejné jednorázové, náborové a propagační akce v celkové 
výši 1, 138.050 Kč (jmenovitě uvedené v příloze č. 1), s podmínkou převedení dostatečného 
množství finančních prostředků z příjmu z loterií určených na podporu sportu do sportovního 
fondu v rámci 4. rozpočtovém opatření 

a  u k l á d á   

Romanu Šotolovi, předsedovi správní rady sportovního fondu, 
předložit odsouhlasený návrh na přidělení dotací ze Sportovního fondu Statutárního města 
Liberec Zastupitelstvu města Liberec ke schválení. 

T: 28.6.2012 

USNESENÍ Č. 489/2012 

Poskytnutí veřejné služby sportovním jednotám, klubům a školám v areálu 
Městského stadionu Liberec na období červenec až prosinec 2012 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

seznam počtu hodin přidělených Zadavatelem v rámci veřejné služby na období červenec až 
prosinec 2012 v celkovém rozsahu 2 000 hodin včetně rezervy takto: 
 
FC Slovan – fotbal mládež   168 hodin, z toho: 91 hodin (fotbalový stadion –  
                                                                       trénink), 59 hodin (fotbalové hřiště – trénink),  
                                                                       18 hodin (fotbalový stadion – zápas) 
 
AC Slovan – atletika    4 hodiny (hala míčových sportů) 
Patriots – baseball    8 hodin (hala míčových sportů) 
Draci FBC – florbal    79 hodin (hala míčových sportů) 
BK Variace – krasobruslení   220 hodin z toho: 217 hodin (zimní hala - trénink),  
                                                                       3 hodiny (hala míčových sportů) 
 
TJ Bílí Tygři – hokej mládež  571 hodin, z toho: 558 hodin (zimní hala – trénink),      
                                                                       13 hodin (hala míčových sportů) 
 
TJ Lokomotiva Liberec 1 – házená   31 hodin (hala míčových sportů) 
BK Kondoři – basket mládež  156 hodin (hala KORT) 
TJ Dynamo – kuželky    23 hodin (kuželna) 
TJ Lokomotiva Liberec 1 – kuželky  46 hodin (kuželna) 
Městská policie – střelnice    12 hodin (střelnice výcvik – plné pokrytí) 
Veřejné bruslení     82 hodin (zimní hala – trénink) 
Školy zřizované SML   500 hodin 
Rezerva SML    100 hodin 
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a  u k l á d á   

Romanu Šotolovi, předsedovi sportovní komise, 
 
a) předat Provozovateli seznam počtu hodin přidělených Zadavatelem v rámci veřejné služby  
    jednotlivým konečným uživatelům  

T: neprodleně 
 
b) předložit radě města přehled čerpání hodin veřejné služby za období leden až červen 2012 

T: srpen 2012 

USNESENÍ Č. 490/2012 

Záměr spolupráce KNL, a.s. a Panochovy nemocnice Turnov, s.r.o. 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  a  p o d p o r u j e  

záměr spolupráce KNL, a.s. a Panochovy nemocnice Turnov, s.r.o. (PNT) v intencích důvodové 
zprávy. 

USNESENÍ Č. 491/2012 

Plán prevence kriminality na léta 2013 - 2015 pro město Liberec 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s předloženým Plánem prevence kriminality na léta 2013 - 2015 pro město Liberec 

a  u k l á d á    

paní Bc. Martině Rosenbergové, primátorce Statutárního města Liberec, předložit Plán prevence 
kriminality na léta 2013 - 2015 pro město Liberec ke schválení na jednání zastupitelstva dne 28. 6. 
2012. 

USNESENÍ Č. 492/2012 

Rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady obchodní 
společnosti – projednání a schválení řádné účetní závěrky za rok 2011, 
projednání a schválení výroční zprávy za rok 2011, způsobu rozdělení a užití 
zisku za rok 2011 společnosti Technické služby města Liberce, a.s. 

Rada města Liberec, která dle ust. § 102 odst. 2 písm. c) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích rozhoduje 
ve věcech obce jako jediného společníka obchodní společnosti a dle ust. § 190 odst. 1 zák. č. 
513/1991 Sb. obchodní zákoník vykonává působnost valné hromady jako jediný akcionář 
společnosti Technické služby města Liberec, a.s., se sídlem 460 08 Liberec 8, Erbenova 376/2, IČ 
25007017, po projednání 

s c h v a l u j e  

1) Řádnou účetní závěrku za rok 2011 
2) Výroční zprávu Technických služeb města Liberce, a.s. za rok 2011 
3) Výsledek hospodaření společnosti k 31.12.2011 – ztráta ve výši                    - 6, 610.665,18 Kč 
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4) Rozdělení výsledku hospodaření společnosti Technické služby města Liberce, a.s. za rok 2011 
takto: 

- z nerozděleného zisku minulých let uhradit ztrátu ve výši                              - 6, 610.665,18 Kč 

a  u k l á d á  

a) představenstvu obchodní společnosti Technické služby města Liberce, a.s. provést účetní 
rozdělení celkových schválených finančních částek za rok 2011 v účetnictví roku 2012 

Termín: 30.6.2012 

b) předsedovi představenstva obchodní společnosti Technické služby města Liberce, a.s. zajistit 
dodání příslušných dokladů k založení do sbírky listin Obchodního rejstříku 

Termín: 30.6.2012 

USNESENÍ Č. 493/2012 

Projekt změny ekonomického informačního systému Statutárního města Liberec 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

realizaci projektu implementace nového ekonomického systému na základě předloženého 
materiálu 

a  u k l á d á  

Bc. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky, zajistit v součinnosti s Libereckou IS a.s. 
veškeré potřebné úkony vyplývající z předloženého materiálu pro zahájení projektu a informovat 
radu města o postupu v projektu. 

Termín: 20.11.2012 

USNESENÍ Č. 494/2012 

Harmonogram přípravy rozpočtu města a řízených organizací na rok 2013 a 
rozpočtového výhledu na roky 2014 – 2017 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

harmonogram přípravy rozpočtu města a řízených organizací na rok 2012 a rozpočtového 
výhledu na roky 2014 - 2017 

a  u k l á d á  

1. Ing. Zbyňkovi Karbanovi, vedoucímu odboru ekonomiky a majetku, 
pro zajištění přípravy a schválení rozpočtu Statutárního města Liberec na rok 2013 a rozpočtového 
výhledu na roky 2014 - 2017 dodržení termínů schváleného harmonogramu 
 
2. Bc. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky, 
předložit návrh rozpočtu Statutárního města Liberec a řízených organizací na rok 2013 a 
rozpočtového výhledu na roky 2014 - 2017 zastupitelstvu města dne 13. 12. 2012 ke          
schválení. 
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USNESENÍ Č. 495/2012 

Návrh rozpočtového opatření č. 3 Statutárního města Liberec na rok 2012 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s návrhem rozpočtového opatření č. 3 Statutárního města Liberec na rok 2012 dle důvodové 
zprávy 

a  u k l á d á  

Bc. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky, předložit návrh rozpočtového opatření č. 3 
Statutárního města Liberec na rok 2012 zastupitelstvu města dne 28. 6. 2012 ke schválení. 
 

USNESENÍ Č. 496/2012 

Návrh rozpočtového opatření č. 4 Statutárního města Liberec na rok 2012 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s návrhem rozpočtového opatření č. 4 Statutárního města Liberec na rok 2012 dle důvodové 
zprávy 

a  u k l á d á  

Bc. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky, předložit návrh rozpočtového opatření č. 4 
Statutárního města Liberec na rok 2012 zastupitelstvu města dne 28. 6. 2012 ke schválení. 

USNESENÍ Č. 497/2012 

Obecně závazná vyhláška Statutárního města Liberec č. 3/2012, o stanovení 
veřejně přístupných míst, na kterých mohou být provozovány některé sázkové 
hry a loterie a jiné podobné hry 

Rada města po projednání 

d o p o r u č u j e  

zrušit Usnesení č. 96/2012 ze dne 26.4.2012, kterým Zastupitelstvo města vydalo Obecně 
závaznou vyhlášku Statutárního města Liberec, kterou se mění Obecně závazná vyhláška 
Statutárního města Liberec č. 6/2011, o stanovení veřejně přístupných míst, na kterých lze 
provozovat výherní hrací přístroje, 

s o u h l a s í  

s návrhem Obecně závazné vyhlášky Statutárního města Liberec č. 3/2012, o stanovení veřejně 
přístupných míst, na kterých mohou být provozovány některé sázkové hry a loterie a jiné 
podobné hry, 

a  u k l á d á  

Bc. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky, předložit vyhlášku k projednání zastupitelstvu 
města. 

T: 28.6.2012 
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USNESENÍ Č. 498/2012 

Zrušení zadávacího řízení v rámci JŘBU na Poskytnutí revolvingového 
investičního úvěru za účelem předfinancování akcí dotovaných ze zdrojů EU a 
návrh na zajištění potřebného předfinancování prostřednictvím tzv. směnečného 
programu 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

Rozhodnutí zadavatele o zrušení zadávacího řízení pro nadlimitní veřejnou zakázku Poskytnutí 
revolvingového investičního úvěru za účelem předfinancování akcí dotovaných ze zdrojů 
EU 

a  u k l á d á  

1. Bc. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky, podepsat rozhodnutí o zrušení výběrového řízení. 
 
2. Ing. Zbyňku Karbanovi, vedoucímu odboru ekonomiky a majetku, vést jednání s bankami 
    s cílem zabezpečit finanční zdroje na předfinancování akcí dotovaných z EU jinou formou 
    než bankovním úvěrem. 

Termín: ihned 

USNESENÍ Č. 499/2012 

Majetkoprávní operace 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

VII. Pronájem pozemků 
1. Rada města dne 19.6.2012 schvaluje pronájem části pozemku p.č. 1075/4 - 16m2 (přístup 
k domu, pískoviště), k.ú. Liberec na dobu neurčitou za roční nájemné 560,-Kč pro PhDr. 
Miroslava Schifferta Ph.D. 
2. Rada města dne 19.6.2012 schvaluje pronájem pozemků p.č. 4940/1, 4940/3 až 4940/5, 4959/1, 
4959/2, 4973, 4982/1, 4982/2, 4983, 5202/1, 5202/2, 5202/4 (zahrádkářská kolonie), vše v  k.ú. 
Liberec na dobu neurčitou za roční nájemné 188.881,-Kč pro Český zahrádkářský svaz - ZO 
Liberec II, zastoupený předsedou Ing. Jiřím Bradáčem, se sídlem Jungmannova 471/25, 460 01  
Liberec  
3. Rada města dne 19.6.2012 schvaluje pronájem části  pozemku p.č. 1235/2,  k.ú. Rochlice u 
Liberce za podmínek uvedených v přiložené nájemní smlouvě: 

a) na dobu 15 let s opcí na prodloužení   
b) důvodem ukončení nájmu by bylo vydané pravomocné rozhodnutí o umístění tramvajové    
    trati, pokud by pronajatý pozemek vč. stavby bránil územnímu plánu 
c) v případě ukončení nájmu před uplynutím 10 let, zajistí SML náhradní pozemek se     
    zpevněnou plochou vhodný ke shodnému využití 
d) v případě ukončení nájmu z důvodů uvedených v nájemní smlouvě uvede fa pozemek na  
    vlastní náklady do původního stavu, pokud se nedohodne jinak 
e) po dobu výstavby do doby vydání stavebního povolení, nejdéle však do 31.8.2013, bude     
    dohodnuté nájemné sníženo o 50 % 
    za dohodnuté roční nájemné ve výši 180.000,-Kč pro fy TO & Mi Vdf. spol. s r.o.,      
    IČ:44567677, se sídlem Pražská 2951, 40747 Varnsdorf. 

4. Rada města dne 19.6.2012 schvaluje pronájem části pozemku p. č. 132 - 8 m2 (zastavěná 
plocha), k.ú. Dolní Hanychov na dobu neurčitou za roční nájemné 840,-Kč a každoroční zvýšení 
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cen v závislosti na růstu inflace pro Hanu Jeníkovou. 
5. Rada města dne 19.6.2012 neschvaluje pronájem části pozemku p.č. 889/3- 60m2- zahrada, k.ú. 
Starý Harcov na dobu neurčitou za roční nájemné 600,-Kč pro pana Pavla Exnera. 

 
VIII. Budoucí prodej pozemku 
Rada města dne 19.6.2012 neschvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na prodej 
nemovitostí: 
pozemku p. č. 374/2 a části pozemku p. č. 374/1, k. ú. Ruprechtice 
v souvislosti s plánovanou výstavbou nové trafostanice  
budoucí kupující: 
ČEZ Distribuce a.s., IČ: 24729035, 
se sídlem Teplická 874/8, Děčín 4, 
za kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem v době realizace kupní smlouvy 
a úhradou nákladů spojených s realizací prodeje.  
 
IX. Záměr směny pozemků 
Rada města dne 19.6.2012 neschvaluje záměr směny části pozemku p.č. 159/1, 
k.ú. Dolní Hanychov  
ve vlastnictví: 
RAKON spol. s r.o., IČ: 25476441, 
Erbenova 404/14, Liberec 8 
za část pozemku p.č. 196/1, k.ú. Dolní Hanychov  
ve vlastnictví:  
Statutární město Liberec,  nám.  Dr.  E.  Beneše 1,  Liberec  1, IČ: 00262978. 
 
X. Návrh majetkoprávního vypořádání 
Rada města dne 19.6.2012 neschvaluje přistoupit na požadavky vlastníka pozemku p.č. 1629/1 
v k.ú. Starý Harcov – návrhy majetkoprávního vypořádání v souvislosti s pěšinou spojující ulice 
Svobody a Hrubínova. 
 
XI. Změny usnesení RM 
1. Změna předmětu výkupu pozemku     

Rada města dne 19.6.2012 po projednání  
a) zrušuje usnesení č. 193/2012/V./3 ze dne 20.3.2012 
b) schvaluje záměr výkupu části pozemku p.č. 207/18 v k.ú. Dolní Hanychov za cenu 
stanovenou na základě znaleckého posudku.  

2. Rozšíření věcného břemene    
1. Rada města po projednání  
a) zrušuje usnesení č. 364/2012/VIII/2 ze dne 22. 5. 2012 
b) schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení kabelového vedení VN, příjezd a přístup 
pro opravy a údržbu na pozemcích p. č. 2105/2, 2105/17, 2105/25, 2105/26, 2105/29, 2248/2, 
2250/1, 2250/2, 2251/3, 2254/1, 2255/2, 2255/3, 2255/4, 2255/6, 2255/25, 5753/3, 5946/3, 
5977/9, 5977/10, 5978/3, 5978/4, 5978/5, 5978/6, 5978/10, 5978/11, 6074/1, 6074/2, 6083/1, 
6084/2, 6094, 6107, k. ú. Liberec, za cenu 136,- Kč/m2 bez DPH, na pozemcích p. č. 86/1, 
402, 434, 489, 558,568/1, 611, 708, 1056/1, 1056/5, 1056/6, 1191, 1195/1, 1271,  1400/39, 
1400/41,  1401/1, 1332/79, 1332/80, 1333/1, k. ú. Růžodol I, za cenu 88,- Kč/m2, na dobu 
existence stavby příslušné inženýrské sítě pro ČEZ Distribuce, a. s., Praha 2, Vinohradská 
325/8, IČ 24729035 
2. Rada města po projednání  
a) zrušuje usnesení č. 126/07/IV/3 ze dne 13. 3. 2007 
b) schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení kabelového vedení NN, příjezd a přístup 
pro opravy a údržbu na pozemcích p. č. 246, 247, 355/25, 421, 442/1, 442/3, 442/5, 470/11, 
471/2, 1610/26, 1610/29, k. ú. Rochlice u Liberce a na pozemku p. č. 393, k. ú. Doubí u 
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Liberce, na dobu existence stavby příslušné inženýrské sítě pro ČEZ Distribuce, a. s., Praha 2, 
Vinohradská 325/8, IČ 24729035 za cenu 55.810.- Kč bez DPH. 
3. Rada města dne 19.6.2012 po projednání  
a) zrušuje usnesení č. 364/2012/IX/22 ze dne 22.5.2012 
b) schvaluje zřízení věcného břemene uložení vodovodní a kanalizační přípojky, příjezd a 
přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích  p.č.288, 323/1, k.ú. Doubí u Liberce na dobu 
existence stavby příslušné inženýrské sítě ve prospěch vlastníka pozemku p.č. 300, k.ú. Doubí 
u Liberce, jehož vlastníkem je v současné době Vladimír Nemeš, za podmínky složení zálohy 
ve výši 10.000,- Kč bez DPH. 

 
XII.  Věcná břemena 
1. Rada města dne 19.6.2012  schvaluje  zřízení  věcného  břemene strpění uložení zemní 
kabelové přípojky NN, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p. č. 5787/1, 
5932/1, k. ú. Liberec, na dobu existence stavby příslušné inženýrské sítě pro ČEZ  Distribuce, a. 
s.,Děčín 4, Teplická 874/8, IČ: 24729035, za podmínky složení zálohy ve výši 8.800,- Kč bez 
DPH.  
2. Rada města dne 19. 6. 2012 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení NTL plynovodu 
a plynovodních  přípojek,  příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p.č. 6038, 6039, 
6040, 6041, k. ú. Liberec na dobu  existence  stavby plynárenského zařízení pro RWE GasNet, 
s.r.o, se sídlem Klíšská 940, Ústí nad Labem, IČ 272 95 567, za podmínky  složení zálohy ve výši 
44.500,- Kč bez DPH. 
3. Rada města dne 19. 6. 2012 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení NTL plynovodu 
a plynovodních  přípojek,  příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p.č. 6041, 6042, 
6044, 6045, 6049, 6050, 6051, 6052, k. ú. Liberec na dobu existence  stavby plynárenského 
zařízení pro RWE GasNet, s.r.o, se sídlem Klíšská 940, Ústí nad Labem, IČ 272 95 567, za 
podmínky složení zálohy ve výši 93.100,- Kč bez DPH. 
4. Rada města dne 19.6.2012 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení  zemní  kabelové 
přípojky  NN + pilíř,  příjezd a přístup pro opravy a údržbu  na pozemku/cích/ p. č. 6137,  k. ú. 
Liberec, na dobu  existence stavby příslušné   inženýrské sítě pro ČEZ  Distribuce, a. s.,Děčín 4, 
Teplická 874/8, IČ: 24729035, za podmínky složení zálohy ve výši  15.800,- Kč bez DPH.  
5. Rada města dne 19. 6. 2012 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení NTL plynovodu 
a plynovodních  přípojek,  příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p.č. 1606/1, k. 
ú. Rochlice u Liberce na dobu  existence  stavby plynárenského zařízení pro RWE GasNet, s.r.o, 
se sídlem Klíšská 940, Ústí nad Labem, IČ 272 95 567, za podmínky složení zálohy ve výši 
162.000,- Kč bez DPH. 
6. Rada města dne 19.6.2012 schvaluje zřízení  věcného břemene uložení  vodovodní a 
kanalizační přípojky, vstup a vjezd pro opravy a údržbu  na pozemku /cích p.č.1036, k.ú  Horní 
Růžodol  na dobu  existence stavby  příslušných inženýrských sítí, ve  prospěch vlastníka pozemku  
p. č. 39,  k.ú. Horní Růžodol, jehož vlastníky jsou v současné  době  manželé Milan a Hana 
Balcarovi, za podmínky složení zálohy ve výši 20.000,- Kč bez DPH. 
7. Rada města dne  19.6.2012 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení plynovodní  
NTL přípojky,  příjezd a přístup pro opravy a údržbu  na pozemku/cích/ p. č. 1050/1, k.ú. Horní 
Růžodol, na dobu existence stavby příslušné inženýrské sítě pro RWE Gas Net s.r.o.,Klíšská 940, 
Ústí nad Labem, IČ: 27295567,  za podmínky složení zálohy ve výši  5.000,- Kč bez DPH.  
8. Rada města dne 19. 6. 2012  schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení  kabelového 
vedení NN, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p. č. 1084  k. ú. Horní Růžodol 
a pozemku p. č. 433, k. ú. Janův Důl u Liberce, na dobu existence stavby příslušné   inženýrské 
sítě pro ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 4, Teplická 874/8, IČ: 24729035,  za cenu 2.800.- Kč bez 
DPH. 
9. Rada města dne 19.6.2012 schvaluje zřízení  věcného břemene uložení vodovodní přípojky, 
vstup a vjezd pro opravy a údržbu  na pozemku /cích  p. č. 447, k.ú  Františkov u Liberce na dobu  
existence stavby  příslušných inženýrských sítí, ve  prospěch vlastníka pozemků  p. č. 448/73 a 
448/14,  k. ú. Františkov u Liberce,  jejichž vlastníkem je  v současné  době  Radomír  Ondráček, , 
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za  podmínky složení zálohy ve výši 5.150,- Kč bez DPH. 
10. Rada města dne 19. 6. 2012 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení plynovodní  
přípojky,  příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p.č. 338, k. ú. Staré Pavlovice na 
dobu  existence  stavby plynárenského zařízení pro RWE GasNet, s.r.o, se sídlem Klíšská 940, 
Ústí nad Labem, IČ 272 95 567, za podmínky složení zálohy ve výši 5.000,- Kč bez DPH. 
11. Rada města dne 19. 6. 2012 schvaluje zřízení věcného břemene uložení kanalizační přípojky, 
vstup a vjezd pro opravy a údržbu na pozemku p.  č.   602/24, 602/31, k. ú. Staré Pavlovice,  na 
dobu  existence příslušné inženýrské sítě, ve prospěch vlastníka pozemků  p. č. 389, 390,  k. ú. 
Staré Pavlovice a budovy č. p. 149, Liberec XII – Staré Pavlovice, na pozemku p. č. 389, k. ú. 
Staré Pavlovice, jejichž vlastníkem jsou v současné době Pořický František, Zuzánková Zdeňka, za 
cenu 6.400.- Kč bez DPH. 
12. Rada města dne 19. 6. 2012 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení kabelového 
vedení NN, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p. č. 620  k. ú. Ruprechtice, na 
dobu existence stavby příslušné inženýrské sítě pro ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 4, Teplická 874/8, 
IČ: 24729035, za cenu 4.400.- Kč bez DPH. 
13. Rada města dne 19. 6. 2012 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení NTL 
plynovodu a plynovodních  přípojek,  příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p.č. 
1746/81, 1746/124, 1757/2, 1763, 1775, 1806, 1813, 1829, 1833, 1843, 1852/8, 1891/1, k. ú. 
Ruprechtice na dobu  existence  stavby plynárenského zařízení pro RWE GasNet, s.r.o, se sídlem 
Klíšská 940, Ústí nad Labem, IČ 272 95 567, za podmínky složení zálohy ve výši 122.950,- Kč 
bez DPH. 
14. Rada města dne  19.6. 2012  schvaluje zřízení věcného břemene uložení  kanalizační přípojky, 
příjezd a přístup pro opravy a údržbu   na pozemku/cích   p. č. 2171, k. ú. Ruprechtice, na dobu  
existence stavby příslušné inženýrské sítě, ve prospěch vlastníka pozemku p. č. 2182, k. ú. 
Ruprechtice, jehož vlastníky  jsou v současné  době  Hanuš  Libor MUDr. a Hanušová Irina MUDr 
za podmínky složení zálohy ve výši 18.000.- Kč bez DPH. 
15. Rada města dne 19. 6. 2012 schvaluje zřízení věcného břemene uložení kanalizační přípojky, 
přístup a příjezd pro opravy a údržbu na pozemku p. č. 685, k. ú. Starý Harcov na dobu existence 
stavby příslušné inženýrské sítě, ve prospěch vlastníka pozemků p. č. 311, 312, k. ú. Starý Harcov 
a budovy č. p. 321, Liberec XV – Starý Harcov na pozemku p. č. 312, k. ú. Starý Harcov, kterým 
je v současné době Dědek Václav, za podmínky složení zálohy ve výši 5.000.- Kč bez DPH. 
16. Rada města dne 19. 6. 2012  schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení  kabelového 
vedení NN, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p. č. 168  k. ú. Kateřinky u 
Liberce, na dobu  existence stavby příslušné   inženýrské sítě pro ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 4, 
Teplická 874/8, IČ: 24729035,  za cenu 15.200.- Kč bez DPH. 
17. Rada města dne 19. 6. 2012 schvaluje zřízení věcného břemene uložení vodovodní  přípojky, 
přístup a příjezd pro opravy a údržbu na pozemku p. č. 128/3,  92/5, k. ú. Horní Hanychov na dobu 
existence stavby příslušné inženýrské sítě, ve prospěch vlastníka pozemku p. č. 92/6, k. ú. Horní 
Hanychov, kterým je v současné době Podsedník Jaroslav Mgr. a Podsedníková Magda, za 
podmínky složení zálohy ve výši 5.000,- Kč bez DPH. 
18. Rada města dne 19.6.2012 schvaluje  zřízení věcného břemene strpění uložení zemního 
kabelového vedení  NN,  příjezd a přístup pro opravy a údržbu  na pozemku/cích/ p. č. 152/35,154,  
k. ú. Horní Hanychov,  na dobu  existence stavby příslušné   inženýrské sítě pro ČEZ  Distribuce, 
a. s. , Děčín 4, Teplická 874/8, IČ: 24729035, za podmínky složení zálohy ve výši 10.800,- Kč bez 
DPH.  
19. Rada města dne 19. 6. 2012 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení kabelového 
vedení NN, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p. č. 578  k. ú. Ostašov u 
Liberce, na dobu existence stavby příslušné inženýrské sítě pro ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 4, 
Teplická 874/8, IČ: 24729035, za cenu 5.600,- Kč bez DPH. 
20. Rada města dne 19.6.2012 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení přípojky 
splaškové a dešťové kanalizace, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p. č. 
1191/1,1191/2,782/128, k. ú. Doubí u Liberce na dobu existence stavby příslušné inženýrské sítě 
pro: GW design, s.r.o., Dlouhomostecká 1288, 463 11 Liberec XXX, Vratislavice, IČ:27341810, 
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za podmínky složení zálohy ve výši 20.000,-Kč bez DPH. 
21. Rada města dne  19.6. 2012  schvaluje  zřízení  věcného  břemene prodloužení vodovodního 
řádu a uložení  vodovodní  přípojky, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích p. č. 
946, k. ú. Vesec u Liberce, na dobu existence stavby příslušné inženýrské sítě, ve prospěch 
vlastníka pozemku p. č. 949/23, k. ú. Vesec u Liberce, jehož vlastníkem je v současné době 
Markéta Jílková, za podmínky složení zálohy ve výši 15.000,- Kč bez DPH. 
22. Rada města dne 19. 6. 2012 schvaluje zřízení věcného břemene uložení kanalizační přípojky, 
vstup a vjezd pro opravy a údržbu na pozemku p. č. 622/1, 642, k. ú. Radčice u Krásné Studánky,  
na dobu  existence příslušné inženýrské sítě, ve prospěch vlastníka pozemku  st. č. 35/1 ,  k. ú. 
Radčice u Krásné Studánky a budovy č. p. 16, Liberec XXXII - Radčice, na pozemku st. č. 35/1, k. 
ú. Radčice u Krásné Studánky, jejichž vlastníkem jsou v současné době Ptáček Lukáš a Ptáčková 
Kamila, za cenu 13.240,- Kč bez DPH. 
23. Rada města dne 19.6.2012 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení  zemních  
kabelů  NN,  přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p. č. 663,  k. ú. Radčice u Krásné 
Studánky na dobu  existence stavby příslušné   inženýrské sítě pro ČEZ Distribuce,  a. s., Děčín 4, 
Teplická 874/8, IČ: 24729035, za podmínky složení zálohy ve výši 1.000,- Kč bez DPH.  
24. Rada města dne 19. 6. 2012 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení kabelového 
vedení NN, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p. č. 668,  k. ú. Radčice u 
Krásné Studánky, na dobu existence stavby příslušné inženýrské sítě pro ČEZ Distribuce, a.s., 
Děčín 4, Teplická 874/8, IČ: 24729035, za cenu 5.600,- Kč bez DPH. 
25. Rada města dne 19. 6. 2012 schvaluje zřízení věcného břemene uložení telefonní přípojky, 
přístup a příjezd pro opravy a údržbu na pozemku p. č. 1076/1, k. ú. Machnín na dobu existence 
stavby příslušné inženýrské sítě, ve prospěch Olivera Bendy, za podmínky složení zálohy ve výši 
1.000,- Kč bez DPH,                                                  
s o u h l a s í  

s majetkoprávními operacemi pod body: 
 
I. obsazených bytových jednotek   
1. Rada města dne 19.6.2012 souhlasí s prodejem obsazené bytové jednotky č. 511/5 a 
spoluvlastnického podílu o velikosti 4690/25978 na společných částech budovy č. p. 511, ul. 
Klostermannova, Liberec 1 - Staré Město a podílu o velikosti 4690/25978  na pozemku p. č. 
2498/1 v k. ú. Liberec, související s budovou čp. 511, ul. Klostermannova, Liberec 1,  
kupujícím v pořadí: 

1. Barbora Konopásková,  
za kupní cenu 601.100,- Kč,  
kupní cena je splatná před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 
dnů ode dne schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města 

2. Nikol Hajleková,  
za kupní cenu 580.000,- Kč,  
kupní cena je splatná před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 
dnů ode dne marného uplynutí lhůty kupujícího č. 1 

3. Eva Kakosová,  
za kupní cenu 575.013,- Kč,  
kupní cena je splatná před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 
dnů ode dne marného uplynutí lhůty kupujícího č. 2 

2. Rada města dne 19.6.2012 souhlasí s prodejem obsazené bytové jednotky č. 1077/12 a 
spoluvlastnického podílu o velikosti 355/12578 na společných částech budovy č. p. 1077, ul. 
Luční, Liberec 1 - Staré Město a podílu o velikosti 355/12578  na pozemku p. č. 5339 v k. ú. 
Liberec, související s budovou čp. 1077, ul. Luční, Liberec 1, kupujícím v pořadí: 

1. David Porš,  
za kupní cenu 360.000,- Kč,  
kupní cena je splatná před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 
dnů ode dne schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města  
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2. Jarmila Levko,  
za kupní cenu 313.310,- Kč,  
kupní cena je splatná před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 
dnů ode dne marného uplynutí lhůty kupujícího č. 1 

3. Rada města dne 19.6.2012 souhlasí s prodejem obsazené bytové jednotky č. 213/2 a 
spoluvlastnického podílu o velikosti 1441/10000 na společných částech budovy č. p. 213, ul. 
Studničná, Liberec 2 - Nové Město a podílu o velikosti 1441/10000  na pozemku p. č. 1737 v k. ú. 
Liberec, související s budovou čp. 213, ul. Studničná, Liberec 2, kupujícím v pořadí:  

1. Pavel Novák,  
za kupní cenu 220.000,- Kč,  
kupní cena je splatná před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 
dnů ode dne schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města. 

4. Rada města dne 19.6.2012 souhlasí s prodejem obsazené bytové jednotky č. 253/13 a 
spoluvlastnického podílu o velikosti 449/24688 na společných částech budovy č. p. 253, ul. 
Jáchymovská, Liberec 10 a podílu o velikosti 449/24688  na pozemku p. č. 217/50 v k. ú. 
Františkov u Liberce, související s budovou čp. 253, ul. Jáchymovská, Liberec 10, kupujícím v 
pořadí:  

1. Tomáš Podaný,  
za kupní cenu 517.000,- Kč,  
kupní cena je splatná před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 
dnů ode dne schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města  

2. Stavební bytové družstvo SEVER, IČ: 00042579, 
se sídlem Lipová 596/7, 460 31 Liberec 4 
za kupní cenu 501.000,- Kč,  
kupní cena je splatná před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 
dnů ode dne marného uplynutí lhůty kupujícího č. 1 

3. Manželé Stanislav Hanzlíček, a Ivana Hanzlíčková,  
za kupní cenu 500.000,- Kč,  
kupní cena je splatná před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 
dnů ode dne marného uplynutí lhůty kupujícího č. 2 

5. Rada města dne 19.6.2012 souhlasí s prodejem obsazené bytové jednotky č. 516/42 a 
spoluvlastnického podílu o velikosti 438/32651 na společných částech budovy č. p. 516, ul. Letná, 
Liberec 12 a podílu o velikosti 438/32651 na pozemku p. č. 602/3 v k. ú. Staré Pavlovice, 
související s budovou čp. 516, ul. Letná, Liberec 12, kupujícím v pořadí: 

1. Stavební bytové družstvo SEVER, IČ: 00042579, 
se sídlem Lipová 596/7, 460 31 Liberec 4 
za kupní cenu 511.000,- Kč,  
kupní cena je splatná před podpisem kupní smlouvy, termín  podpisu kupní smlouvy do 45 
dnů ode dne schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města 

2. Iva Štěpánková,  
za kupní cenu 483.000,- Kč,  
kupní cena je splatná před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 
dnů ode dne marného uplynutí lhůty kupujícího č. 1 

3. Manželé Stanislav Hanzlíček,  
a Ivana Hanzlíčková,  
za kupní cenu 450.000,- Kč,  
kupní cena je splatná před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 
dnů ode dne marného uplynutí lhůty kupujícího č. 2 

6. Rada města dne 19.6.2012 souhlasí s prodejem obsazené bytové jednotky č. 791/21 a 
spoluvlastnického podílu o velikosti 931/50000 na společných částech budovy č. p. 791, ul. 
Borový vrch, Liberec 14 a podílu o velikosti 931/50000  na pozemku p. č. 791/21 v k. ú. 
Ruprechtice, související s budovou čp. 791, ul. Borový vrch, Liberec 14, kupujícím v pořadí: 

1. Aleš Němec, 
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za kupní cenu 678.000,- Kč,  
kupní cena je splatná před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 
dnů ode dne schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města 

2. Stavební bytové družstvo SEVER, IČ: 00042579, 
se sídlem Lipová 596/7, 460 31 Liberec 4 
za kupní cenu 651.000,- Kč,  
kupní cena  je splatná před podpisem kupní smlouvy, termín   podpisu kupní smlouvy do 45 
dnů ode dne marného uplynutí lhůty kupujícího č.1 

3. Manželé Zdeněk Stárek,  
a Olga Stárková,  
za kupní cenu 596.000,- Kč,  
kupní cena  je splatná před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 
dnů ode dne marného uplynutí lhůty kupujícího č.2 

7. Rada města dne 19.6.2012 souhlasí s prodejem obsazené bytové jednotky č. 791/41 a 
spoluvlastnického podílu o velikosti 2473/200000 na společných částech budovy č.p. 791, ul. 
Borový vrch, Liberec 14 a podílu o velikosti 2473/200000  na pozemku p.č. 791/41 v k.ú. 
Ruprechtice,  související s budovou čp. 791, ul. Borový vrch, Liberec 14,  kupujícím v pořadí: 

1. Stavební bytové družstvo SEVER, IČ: 00042579, 
se sídlem Lipová 596/7, 460 31 Liberec 4 
za kupní cenu 421.000,- Kč,  
kupní cena  je splatná před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 
dnů ode dne schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města  

2. Zdeněk Musil,  
za kupní cenu 410.000,- Kč,  
kupní cena  je splatná před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 
dnů ode dne marného uplynutí lhůty kupujícího č. 1 

8. Rada města dne 19.6.2012 souhlasí s prodejem obsazené bytové jednotky č. 665/4 a 
spoluvlastnického podílu o velikosti 220/7457 na společných částech budovy č.p. 665, ul. 
Nezvalova, Liberec 15 a podílu o velikosti 220/7457  na pozemku p.č. 1569/26 v k.ú. Starý 
Harcov,  související s budovou čp. 665, ul. Nezvalova, Liberec 15,  kupujícím v pořadí: 

1. Petr Mazánek,  
Štěpánka Bártová,  
za kupní cenu 703.000,- Kč,  
kupní cena je splatná před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 
dnů ode dne schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města 

2. Stavební bytové družstvo SEVER, IČ: 00042579, 
se sídlem Lipová 596/7, 460 31 Liberec 4 
za kupní cenu 621.000,- Kč,  
kupní cena  je splatná před podpisem kupní smlouvy, termín   podpisu kupní smlouvy do 45 
dnů ode dne marného uplynutí lhůty kupujícího č.1 
  

II. Prodej pozemků 
1. Rada města dne 19. 6. 2012 souhlasí s prodejem nemovitosti: 
pozemky p. č. 212/1, 212/2, 214/1, k. ú. Liberec 
kupujícím v pořadí:  

1. Ing. Jan Poustevník, 
Bc. Jan  Miler,  
za kupní cenu: 871.000,- Kč 
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne 
schválení  majetkoprávní operace zastupitelstvem města 

2. Rada města dne 19.6.2012 souhlasí s prodejem nemovitosti: 
pozemek p. č. 832/3, k. ú. Rochlice u Liberce 
kupujícímu:  
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Petr Beránek, 
za kupní cenu 27.000,- Kč 
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne 
schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města 
3. Rada města dne 19. 6. 2012 souhlasí s prodejem nemovitosti: 
pozemek p. č. 560/14, k. ú. Horní Růžodol 
kupujícímu:  
Robert Tomášek, 
za kupní cenu 138.000,- Kč 
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne 
schválení  majetkoprávní operace zastupitelstvem města 
4. Rada města dne 19. 6. 2012 souhlasí s prodejem nemovitosti: 
pozemek p. č. 152/4, k. ú. Starý Harcov 
kupujícímu:  
Michal Bavor,  
za kupní cenu 373.000,- Kč 
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne 
schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města 
5. Rada města dne 19.6.2012 souhlasí s prodejem nemovitosti: 
pozemek p. č. 902/6, k. ú. Vesec u Liberce 
kupující:  

1. Marie Kejdanová,  
za kupní cenu: 8.500,- Kč 
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne 
schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města 

6. Rada města dne 19. 6. 2012 souhlasí s prodejem nemovitosti: 
pozemek p. č. 635/1, k. ú. Radčice u Krásné Studánky 
kupujícím:  
Lenka Pěnčíková,    ideální podíl 50% nemovitosti 
Jana Martinicová,  ideální podíl 50% nemovitosti 
za kupní cenu 80.000,- Kč 
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne 
schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města. 

 
III. Nabytí pozemků 
1. Rada města dne 19.6.2012 souhlasí s nabytím pozemků p. č. 2041/1, 2041/2, 2041/3, 2041/4 a 
2041/5 v k. ú. Vesec u Liberce od ČR - Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Praha 
4, IČ: 65993390 a s tím spojenou úhradou nákladů ve výši 15.000,- Kč a uzavřením „Darovací 
smlouvy č. 1/2012/K/B-36200“ dle přiloženého návrhu. 
2. Rada města dne 19.6.2012 souhlasí s nabytím pozemku p. č. 1228/7 a pozemku p. č. 1228/2 
odděl. dle geometrického plánu č. 763-392/2009, k. ú. Krásná Studánka 
z vlastnictví: 
Liberecký kraj, IČ: 70891508 
U Jezu 642/2a, Liberec 4, 
ve správě - Krajská správa silnic Libereckého kraje, IČ: 70946078 
České mládeže 632/32, Liberec 6, 
a uzavřením darovací smlouvy na převod těchto pozemků. 
 
IV. Směna pozemků 
Rada města dne 19.6.2012  
a) zrušuje usnesení  č. 79/2010/III. ze dne 16.2.2010  
(souhlas s výkupem nemovitosti: pozemek p.č. 294/2 odděl. z pozemku p.č. 294, k.ú. Rochlice u 
Liberce, prodávající: Ing. Vladimír Dědeček, za kupní cenu 41.000,- Kč, s termínem podpisu 
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kupní smlouvy do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města) – 
výkup nebyl realizován ve stanovené lhůtě. 
b) souhlasí s výkupem pozemku p.č. 294/2 odděl. z pozemku p.č. 294, 
k.ú. Rochlice u Liberce ve vlastnictví: 
Ing. Vladimír Dědeček,  
za cenu 41.000,- Kč 
s termínem podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace 
zastupitelstvem města. 
 
V. Záměr prodeje budovy 
Rada města dne  19. 6. 2012  souhlasí  se záměrem prodeje budovy čp. 976, ul. Pionýrů, Liberec 
6, na pozemku p.č. 1583/19, pozemků p.č. 1583/19, 1038/1, 1583/210, vše v k. ú. Rochlice u 
Liberce, formou výběrového řízení  s právem přednosti nájemce nebytových prostor v budově čp. 
976 na pozemku p.č. 1583/19, k. ú. Rochlice u Liberce, za cenu 5,067.000,- Kč, za předpokladu 
vyrovnání nejvyšší nabídky. 

 
VI. Záměr prodeje pozemků 
1. Rada města dne 19.6.2011 souhlasí se záměrem prodeje pozemku  p.č.1732, k.ú. Liberec, 
formou výběrového řízení s předností vlastníků budovy na pozemku p.č.1732, k.ú. Liberec za cenu  
441.000,-Kč, za podmínky vyrovnání nejvyšší nabídky. 
2. Rada města dne 19. 6. 2012 souhlasí se  záměrem  prodeje části pozemků p.č. 4161/1, 5864/2, 
k. ú. Liberec formou výběrového řízení s právem přednosti vlastníka budovy na pozemku p.č. 
4173/6, pozemku p.č. 4173/7, k. ú. Liberec, za cenu cca 24.000,- za předpokladu vyrovnání 
nejvyšší nabídky. 
3. Tento bod stažen z programu jednání. 
4. Rada města dne 19.6.2012 souhlasí se záměrem prodeje části pozemku p.č. 457/6, k.ú. Janův 
Důl u Liberce formou výběrového řízení s právem přednosti vlastníka pozemku p.č. 457/9, k.ú. 
Janův Důl u Liberce za cenu cca 9.000,-Kč za předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky.                                            
5. Rada města dne 19.6.2012 souhlasí se záměrem prodeje části pozemku p.č.816/1, k.ú. Růžodol 
I formou výběrového řízení s právem přednosti vlastníka garáže na pozemku p.č.816/6, k.ú. 
Růžodol I za cenu cca 8.000,- za předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky. 
6. Rada města dne 19.6.2012 souhlasí se záměrem prodeje části pozemku p.č.1190, k.ú. Růžodol I 
formou výběrového řízení s právem přednosti vlastníka pozemků p.č.1189,1194 a budovy čp. 441, 
k.ú. Růžodol I za cenu cca 64.000,-Kč za předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky. 
7. Rada města dne 19.6.2012  souhlasí se záměrem prodeje pozemků p.č. 170 a 171/10, k. ú. Nové 
Pavlovice, formou výběrového řízení s předností  vlastníka budovy na pozemcích p.č.170 a 
171/10, k.ú. Nové Pavlovice za cenu  402.000,-Kč za podmínky vyrovnání nejvyšší nabídky. 
8. Rada města dne 19. 6. 2012 souhlasí  pouze se  záměrem  prodeje  pozemku p.č. 142/79, k. ú. 
Starý Harcov,  formou výběrového řízení s právem přednosti vlastníka budovy na pozemku p.č. 
142/57, pozemku p.č. 142/17, k. ú. Starý Harcov, za cenu 7.000,- za předpokladu vyrovnání 
nejvyšší nabídky. 
9. Rada města  dne  19.6.2012 souhlasí se záměrem  prodeje  pozemků p.č.1676/3 část, 1676/5, k. 
ú. Starý Harcov formou výběrového řízení  s právem přednosti vlastníka budovy na pozemku p.č. 
1676/9, pozemků p.č. 1676/4, 1676/11, 1676/10 a nájemce pozemků p.č. 1676/3, 1676/5, k. ú. 
Starý Harcov, za cenu cca 43.000,- Kč, předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky. 
10. Rada města dne 19.6.2012 souhlasí se záměrem prodeje pozemku p.č. 396/3, k,ú. Ostašov u 
Liberce formou výběrového řízení s právem přednosti nájemce pozemku za cenu 168.000,- Kč za 
předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky. 
11. Rada města dne 19.6.2012 souhlasí se  záměrem  prodeje pozemku p.č. 29/1, k. ú. Kunratice u 
Liberce formou výběrového řízení s předkupním právem nájemce pozemku p.č. 29, k. ú. Kunratice 
u Liberce, za cenu  dle IP ve výši  1,324.000,- Kč, za předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky. 
12. Rada města dne 19.6.2012 souhlasí se záměrem prodeje části pozemku p. č. 29/1, k. ú. 
Kunratice u Liberce formou výběrového řízení s předkupním právem nájemce pozemku p.č. 29, k. 
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ú. Kunratice u Liberce, za cenu dle IP ve výši  343.000,- Kč, za předpokladu vyrovnání nejvyšší 
nabídky. 
13. Rada města dne  19.6. 2012 souhlasí se  záměrem  prodeje pozemku p.č. 40/1, k. ú. Kunratice 
u Liberce formou výběrového řízení s předkupním právem nájemce pozemku p.č. 40/1, k. ú. 
Kunratice u Liberce, za cenu dle IP ve výši 1.051.000,- Kč, za předpokladu vyrovnání nejvyšší 
nabídky  
14. Rada města dne 19.6.2012 souhlasí  se  záměrem  prodeje  pozemku p.č. 1143/3, k. ú. Krásná 
Studánka,  formou výběrového řízení s právem přednosti vlastníka budovy na pozemku p.č. 207 a, 
pozemku p.č. 548/1, k. ú. Krásná Studánka, za cenu 10.000,- Kč za předpokladu vyrovnání 
nejvyšší nabídky. 
15. Rada města dne 19.6.2012 neschvaluje záměr  prodeje části pozemku p.č.5904, k.ú. Liberec, 
formou výběrového řízení s právem přednosti majitele garáže na tomto pozemku za cenu 14.000,-
Kč. 
16. Rada města dne 19.6.2012 neschvaluje záměr prodeje pozemků p.č.765/2,766/1,766/5, 
767/1,773/2, k.ú. Rochlice u Liberce formou výběrového řízení za cenu 500.000,-Kč. 
17. Rada města  dne  19. 6.  2012 neschvaluje záměr  prodeje  částí pozemků p.č. 457/5 a 457/10, 
k. ú. Janův Důl u Liberce, formou výběrového řízení  s právem přednosti vlastníka pozemku p.č. 
121, k. ú. Janův Důl u Liberce, za cenu 89.000,- Kč, za předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky. 

a  u k l á d á  

Bc. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky, 
předložit návrh majetkoprávních operací pod body I., II., III., IV., V. a VI. ke schválení 
zastupitelstvu města. 

T: 28.6.2012 

USNESENÍ Č. 500/2012 

Zástavní smlouva - bytové objekty v ul. Tyršova, Liberec 5 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s uzavřením zástavní smlouvy k bytovým objektům čp. 507 a 508 v ul. Tyršova, Liberec 5, 
katastrální území Liberec, ve prospěch Československé obchodní banky, a.s., se sídlem        
Radlická 333/150, Praha 5, PSČ 150 57, IČ: 00001350, zapsané v obchodním rejstříku vedeným 
Městským soudem v Praze, oddíl B: XXXVI, vložka 46 

a  u k l á d á   

Bc. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky, předložit návrh na uzavření zástavní smlouvy ke 
schválení zastupitelstvu města.                                      

T: 28.6.2012  

USNESENÍ Č. 501/2012 

Zástavní smlouvy - bytové objekty v lokalitě U Sila 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

a) s uzavřením nových zástavních smluv s Českou republikou za účelem zařazení zástavního práva 
ve prospěch České spořitelny, a. s. na první pořadí před zástavní právo ve prospěch České 
republiky, a to k bytovým objektům čp. 1201 - 1206, ul. U Sila, Liberec 30, katastrální území 
Vratislavice nad Nisou  
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b) s uzavřením Smlouvy o zastavení pohledávek z pojistné smlouvy č. ZP-P/1809/11/LCD ve 
prospěch České spořitelny, a. s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČ: 
4524782, zapsané v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 
1171 

a  u k l á d á   

Bc. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky, předložit návrh na uzavření zástavních smluv a 
smlouvy o zastavení pohledávek z pojistné smlouvy ke schválení zastupitelstvu města.                                      

T: 28.6.2012  

USNESENÍ Č. 502/2012 

Úprava cen obsazených bytových jednotek 

Rada města po projednání 

z r u š u j e  

usnesení č.150/2012 ze dne 6.3.2012  

s o u h l a s í  

s úpravou cen obsazených bytových jednotek dle Přílohy č. 1 a s jejich prodejem formou 
opakovaného výběrového řízení s předností nájemce za předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky 

a  u k l á d á  

Bc. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky,  
předložit návrh na úpravu cen obsazených bytových jednotek ke schválení zastupitelstvu města. 

T: 28.6.2012 

USNESENÍ Č. 503/2012 

Úprava cen volných bytových jednotek pro opakované veřejné dražby 
dobrovolné dle zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění  

Rada města po projednání 

z r u š u j e  

usnesení č. 194/2012  ze dne 20.3.2012 

s o u h l a s í  

s úpravou cen volných bytových jednotek za minimální nejnižší podání dle Přílohy č. 1 pro prodej 
formou opakovaných veřejných dražeb dobrovolných dle zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění 

a  u k l á d á  

Bc. Jiřímu Šolcovi, náměstku primátorky města,  
předložit návrh na úpravu cen volných bytových jednotek ke schválení zastupitelstvu města . 

T: 28.6.2012 

USNESENÍ Č. 504/2012 

Masarykova 625, Liberec 1 - snížení ceny 

Rada města po projednání 
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z r u š u j e  

usnesení č.193/2012, bod II./2 ze dne 20.3.2012  

s o u h l a s í  

s úpravou ceny při prodeji budovy čp. 625, ul. Masarykova, Liberec 1, včetně vedlejšího objektu 
tvořícího příslušenství k budově, vše  na pozemku p. č. 2814, garáží na pozemcích p. č. 
2813/5,2813/6,2813/7, pozemků p. č. 2814,2813/5,2813/6,2813/7 a dále pozemků p. č. 2813/1, 
2813/2, vše v k. ú. Liberec, na minimální cenu 13,205.000,- Kč 

a  u k l á d á  

Bc. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky, předložit zastupitelstvu města variantní usnesení:  
1. prodej formou výběrového řízení 
2. prodej formou aukcí prostřednictvím nabídek aukčních domů 

T: 28.6.2012 
 
Lukáši Martinovi, náměstkovi primátorky, zajistit podklady týkající se podmínek prodeje formou 
aukcí prostřednictvím nabídek aukčních domů. 

 

USNESENÍ Č. 505/2012 

SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA HERGESELL spol. s r.o. - využití 
předkupního práva  

Rada města po projednání 

z r u š u j e  

usnesení č.196/2012 z rady města dne 20.3.2012 

s o u h l a s í  

s využitím předkupního práva Statutárního města Liberec za 1,- Kč k nemovitostem: 
- budova č. p. 151, ul. Na Žižkově, Liberec 6 postavené na pozemku p. č. 908 včetně pozemku  
  p. č.908,  
- budova č. p. 101, ul. Na Žižkově, Liberec 6 postavené na pozemku p. č. 862 včetně pozemku  
  p. č. 862 
- budova občanského vybavení bez č. p., ul. Na Žižkově, Liberec 6 postavené na pozemku   
  p. č. 911/3 včetně pozemku p. č. 911/3 
- budova č. p. 83, ul. Na Žižkově, Liberec 6 postavené na pozemku p. č. 857 včetně pozemku  
  p. č. 857  
- pozemky p. č. 910/1, p. č. 911/1, p. č. 912, p. č. 865, p. č. 861/1 a p. č. 861/2  
  vše v k. ú Rochlice u Liberce za kupní cenu 1 Kč dle přiložené kupní smlouvy 

a  u k l á d á  

1) Bc. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátora města, 
    předložit návrh na využití předkupního práva zastupitelstvu města k projednání 

T: 28.6.2012  
2) Bc. Martině Rosenbergové, primátorce města, 
     provést veškeré úkony spojené s využitím předkupního práva a s převodem nemovitosti  
     do majetku statutárního města Liberec. 

 T: neprodleně 



 
 
 
 

18

 

USNESENÍ Č. 506/2012 

Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy (pozemky p. č. 1728/2, 2087/1, 2282 a 
část pozemku p. č. 2087/3, k. ú. Ruprechtice) 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s budoucím nabytím pozemků p. č. 1728/2, 2087/1, 2282 a části pozemku p. č. 2087/3 v k. ú. 
Ruprechtice a uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí kupní s vlastníky těchto pozemků dle 
přiloženého návrhu 

u k l á d á   

Bc. Jiřímu Šolcovi, náměstku primátorky, předložit materiál k projednání zastupitelstvu města.
   

T: 28.6.2012 

USNESENÍ Č. 507/2012 

Oprava zákresu vlastnické hranice pozemků p. č. 629/1 a 624/1, k. ú. Rochlice u 
Liberce - změna usnesení RM ze dne 17.4.2012 

Rada města po projednání 

z r u š u j e  

usnesení č. 286/2012 ze dne 17.4.2012 

s o u h l a s í  

s vyhotovením geometrického plánu na opravu geometrického a polohového určení vlastnické 
hranice pozemků p. č. 629/1 a 624/1 v k. ú. Rochlice u Liberce a s tím souvisejícím sepsáním 
souhlasného prohlášení (vše na náklady vlastníka pozemku p. č. 629/1) 

a  u k l á d á   

Bc. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky, předložit materiál k projednání zastupitelstvu města.
  

T: 28.6.2012 
 

Záměr prodeje pozemků v areálu letiště Liberec - schválení ceny a formy prodeje 

Tento bod byl stažen z programu jednání. 

USNESENÍ Č. 508/2012 

NISA REALITY s.r.o. - Nájemní smlouva reg. č. 4/11/0103 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

změnu nájemce v nájemní smlouvě reg.č. 4/11/0103. Ruší se nájemce: NISA REALITY s.r.o., 
zastoupené jednatelem Radkem Hálou, se sídlem 1. máje 342, 460 01  Liberec 3. Schvaluje se 
nový nájemce: DP REAL IMMO s.r.o., zastoupené jednatelem Ing. Davidem Polanem, se sídlem 
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Těšnov 1163/5, 110 00 Praha.   

USNESENÍ Č. 509/2012 

Majetkoprávní operace - MO Lbc Vratislavice n/N 

Rada města po projednání:  

s c h v a l u j e  

majetkoprávní operace pod bodem: 
 
I. Věcná břemena 
1. Rada města po projednání schvaluje zřízení věcného břemene vedení kabelu veřejného 
osvětlení, přístupu a příjezdu pro opravy a údržbu na p.p.č.1473, 1481, 1452/1, 1488, 1489, 
1525/1, 1525/2 a 1820/14 v k.ú. Vratislavice nad Nisou na dobu existence stavby příslušné 
inženýrské sítě ve prospěch vlastníka p.p.č. 1460/1 a 1466 v k.ú. Vratislavice nad Nisou, Mgr. 
Miroslavy Horáčkové,;  Ing. Josefa Nadrchala;  Ing. Milana Pavlů a Jana Vysušila, a kteréhokoliv 
dalšího vlastníka, bezúplatně a za podmínek stanovených technickým odborem.  
 
2. Rada města po projednání schvaluje zřízení věcného břemene zemního kabelového vedení NN, 
přístupu a příjezdu pro opravy a údržbu na p.p.č. 1473, 1481, 1452/1, 1488, 1489, 1525/1, 1525/2 
a 1820/14 v k.ú. Vratislavice nad Nisou na dobu existence stavby příslušné inženýrské sítě ve 
prospěch vlastníka p.p.č. 1460/1 a 1466 v k.ú. Vratislavice nad Nisou;  Ing. Josefa Nadrchala;  Ing. 
Milana Pavlů; Jana Vysušila, a kteréhokoliv dalšího vlastníka, za podmínky úhrady předpokládané 
ceny ve výši 19.864,-Kč bez DPH a za podmínek stanovených technickým odborem. 
 
3. 1.  Rada města po projednání schvaluje zřízení věcného břemene vedení vodovodního řadu, 

přístupu a příjezdu pro opravy a údržbu na p. p. č. 1473 v k. ú. Vratislavice nad Nisou na 
dobu existence stavby příslušné inženýrské sítě pro spol. Severočeská vodárenská společnost 
a.s., Přítkovská 1689, Teplice, IČ 490 99 469 (investor stavby Mgr. Miroslava Horáčková,; 
Ing. Josef Nadrchal; Ing. Milan Pavlů a Jan Vysušil,) za podmínky úhrady předpokládané 
ceny ve výši 45.000,-Kč bez DPH a za podmínek stanovených technickým odborem. 

 3. 2.  Rada města po projednání schvaluje zřízení věcného břemene vedení splaškové kanalizace,    
přístupu a příjezdu pro opravy a údržbu na p. p. č. 1473 v k. ú. Vratislavice nad Nisou na 
dobu existence stavby příslušné inženýrské sítě pro spol. Severočeská vodárenská společnost 
a.s., Přítkovská 1689, Teplice, IČ 490 99 469 (investor stavby Mgr. Miroslava Horáčková;  
Ing. Josef Nadrchal;  Ing. Milan Pavlů, a Jan Vysušil,) za podmínky úhrady předpokládané 
ceny ve výši 45.000,-Kč bez DPH a za podmínek stanovených technickým odborem. 

 
4. Rada města po projednání schvaluje zřízení věcného břemene vedení zemní přípojky NN, 
přístupu a příjezdu pro opravy a údržbu na p.p.č. 593 v k.ú. Vratislavice nad Nisou na dobu 
existence stavby příslušné inženýrské sítě ve prospěch vlastníka p.p.č. 2950/20 v k.ú Vratislavice 
nad Nisou, manželů Bc. Jiřího a Ing. Martiny Vackových, a kteréhokoliv dalšího vlastníka, za 
podmínky úhrady předpokládané ceny ve výši 1.000,-Kč bez DPH a za podmínek stanovených 
technickým odborem.  
 
5. Rada města po projednání schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího ve zřízení stavby 
„Řadové domy v ul. Pobočná – veřejné osvětlení, k.ú. Vratislavice nad Nisou“ a s tím souvisejícím 
právem vstupu a vjezdu za účelem udržování a provádění oprav na p.p.č. 1820/2 v k. ú. 
Vratislavice nad Nisou ve vlastnictví Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, Liberec 2, IČ 70891508 
ve prospěch Statutárního města Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec, IČ 00262978 (investor 
stavby Mgr. Miroslava Horáčková; Ing. Josef Nadrchal; Ing. Milan Pavlů; Jan Vysušil), úplatně 
dle Ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene schváleným usnesením Rady 
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Libereckého kraje, platným ke dni podpisu smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene, na dobu určitou, tj na dobu, po kterou bude provozována Stavba. 
 
II. Záměr prodeje pozemku 
Rada města po projednání schvaluje záměr prodeje  p.p.č. 486/1, oddělené z p.p.č. 486 dle GP č. 
3196-204/2011, při ul. Dopravní, v k.ú. Vratislavice nad Nisou, za minimální prodejní cenu 
sníženou o 10%, tj. 1,433.500,- Kč, formou výběrového řízení; 

s o u h l a s í  

s majetkoprávní operací pod bodem: 
 
III. Prodej pozemku 
Rada města po projednání souhlasí s prodejem p.p.č. 3377/2, oddělené z p.p.č. 3377 dle GP č. 
2291-237/2005 ze dne 3.10.2005, při ul. U Šamotky, v k.ú. Vratislavice nad Nisou, společnosti 
ELITRONIC s.r.o., sídlem U Šamotky 1642, 463 11 Liberec XXX, IČ 25018001, za kupní cenu 
10.100,- Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu do 45 dnů ode dne schválení 
majetkoprávní operace Zastupitelstvem města Liberec. 
 
IV. Dražba obsazených bytových jednotek 
Rada města po projednání souhlasí s prodejem obsazených bytových jednotek v budově č.p. 1400, 
ul. Zámecký vrch, Liberec XXX včetně spoluvlastnických podílů na společných částech domu a na 
pozemku p.č.1257 v k.ú. Vratislavice nad Nisou, formou veřejné dražby dobrovolné dle zákona č. 
26/2000 Sb., s právem přednosti nájemníků. A to b.j. č. 2 (včetně spoluvlastnického podílu 
5673/392845) za minimálně nejnižší podání 496.000,- Kč; b.j. č. 6 (včetně spoluvlastnického 
podílu 5673/392845) za minimálně nejnižší podání 492.000,- Kč; b.j. č. 19 (včetně 
spoluvlastnického podílu 6383/392845) za minimálně nejnižší podání 540.000,- Kč; b.j. č. 35 
(včetně spoluvlastnického podílu 5711/392845) za minimálně nejnižší podání 530.000,- Kč; b.j. č. 
56 (včetně spoluvlastnického podílu 5673/392845) za minimálně nejnižší podání 510.000,- Kč a 
b.j. č. 59 (včetně spoluvlastnického podílu 6383/392845) za minimálně nejnižší podání 530.000,- 
Kč 

a  u k l á d á   

Bc. Martině Rosenbergové, primátorce města, předložit návrh majetkoprávních operací pod bodem 
III. a IV. ke schválení zastupitelstvu města. 

USNESENÍ Č. 510/2012 

Protokol z kontroly hospodaření Mateřské školy "Nad přehradou", Liberec, 
Klášterní 149/16, za období roků 2010 a 2011 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

protokol z kontroly hospodaření organizace Mateřská škola „Nad přehradou“, Liberec, Klášterní 
149/16, příspěvková organizace, se zaměřením na účelnost, efektivnost a hospodárnost využití 
neinvestičního příspěvku, kontrola dodržování zřizovací listiny za období roků 2010 a 2011, 
včetně návrhu na opatření. 

USNESENÍ Č. 511/2012 

Protokol z kontroly hospodaření Mateřské školy "Sluníčko", Liberec, Bezová 
274/1, za období roků 2010 a 2011 
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Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

protokol z kontroly hospodaření organizace Mateřská škola „Sluníčko“, Liberec, Bezová 274/1, 
příspěvková organizace, se zaměřením na účelnost, efektivnost a hospodárnost využití 
neinvestičního příspěvku, kontrola dodržování zřizovací listiny za období roků 2010 a 2011, 
včetně návrhu na opatření.  

USNESENÍ Č. 512/2012 

Protokol z kontroly hospodaření organizace Základní škola, Liberec, Oblačná 
101/15, Liberec za období roků 2010 a 2011 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

protokol z kontroly hospodaření organizace Základní škola, Liberec, Oblačná 101/15, příspěvková 
organizace, se zaměřením na účelnost, efektivnost a hospodárnost využití neinvestičního 
příspěvku, kontrola dodržování zřizovací listiny za období roků 2010 a 2011, včetně návrhu na 
opatření.   

USNESENÍ Č. 513/2012 

Protokol z kontroly hospodaření Základní školy, Liberec, ul. 5. května 64/49, za 
období roků 2010 a 2011 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

protokol z kontroly hospodaření organizace Základní škola, Liberec, ul. 5. května 64/49, 
příspěvková organizace, se zaměřením na účelnost, efektivnost a hospodárnost využití 
neinvestičního příspěvku, kontrola dodržování zřizovací listiny za období roků 2010 a 2011, 
včetně návrhu na opatření.  

USNESENÍ Č. 514/2012 

Protokol z kontroly hospodaření Základní školy, Liberec, Vrchlického 262/17, za 
období roků 2010 a 2011 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

protokol z kontroly hospodaření organizace Základní škola, Liberec, Vrchlického 262/17, 
příspěvková organizace, se zaměřením na účelnost, efektivnost a hospodárnost využití 
neinvestičního příspěvku, kontrola dodržování zřizovací listiny za období roků 2010 a 2011, 
včetně návrhu na opatření.  

USNESENÍ Č. 515/2012 

Podání správních žalob proti Rozhodnutím o rozkladech ve věci možného 
spáchání správního deliktu Statutárním městem Liberec při zadávání veřejných 
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zakázek souvisejících s přípravou Mistrovství  světa v klasickém lyžování v roce  
2009 v České republice 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

- Rozhodnutí předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) č.j. ÚOHS-
R86/2012/VZ-8985/2012/310/PMo o zamítnutí rozkladu proti Rozhodnutí Úřadu č.j. ÚOHS-
S286,287/2009/VZ-2243/2012/540/KKo, 

- Rozhodnutí předsedy Úřadu č.j. ÚOHS-R128/2011/VZ-9070/2012/310/JSl o zamítnutí 
rozkladu proti Rozhodnutí Úřadu č.j. ÚOHS-S291/2009/VZ-3283/2011/530/JWe, 

- Rozhodnutí předsedy Úřadu č.j. ÚOHS-R129/2011/VZ-7883/2012/310/HBa o zamítnutí 
rozkladu proti Rozhodnutí Úřadu č.j. ÚOHS-S284,285/2009/VZ-1577/2012/510/KČe, 

- Rozhodnutí předsedy Úřadu č.j. ÚOHS-R130/2011/VZ-7128/2012/310/PMo o zamítnutí 
rozkladu proti Rozhodnutí Úřadu č.j. ÚOHS-S286,287/2009/VZ-15178/2009/540/KKo, 

- Rozhodnutí předsedy Úřadu č.j. ÚOHS-R132/2011/VZ-6856/2012/310/JRa o zamítnutí 
rozkladu proti Rozhodnutí Úřadu č.j. ÚOHS-S296,297/2009/VZ-1296/2010/530/SWa,  

 
ve věci možného spáchání správního deliktu Statutárním městem Liberec při zadávání veřejných 
zakázek souvisejících s přípravou Mistrovství  světa v klasickém lyžování v roce  2009 v České 
republice. 

s c h v a l u j e  

1. podání správních žalob proti všem rozhodnutím o rozkladech, 
 
2. aby v soudním řízení správním při podání a projednání správních žalob proti rozkladným 

rozhodnutím předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, popř. včetně navazujících 
opravných prostředků, zastupovala Statutární město Liberec advokátní kancelář Mgr. David 
Hejzlar, IČ: 720 13 362, se sídlem: tř. 1. máje 97/25, 460 07 Liberec III - Jeřáb  

u k l á d á  

Bc. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky, zajistit úhradu pokut za správní delikt a nákladů řízení 
dle rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.  

USNESENÍ Č. 516/2012 

Přidělení bytů ve vlastnictví SML 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

1. Přidělení ubytovací jednotky nízkého standardu 
       - Křížovi Milanovi, prostor č. 13, v ulici Kateřinská 156. 
 
2. Prodloužení smlouvy o ubytování nízkého standardu o 6 měsíců 
       - Bezuchovi Jakubovi, prostor č. 7 
       - Časárové Růženě, prostor č. 12 
       - Bendikové Olze, prostor č. 9 
       - Šedému Robertovi, prostor č. 15 
       - Hušlové Jaroslavě, prostor č. 14 
 
3. Přidělení bytu v domě zvláštního určení (DPS) - jednotlivec  

 - Šimůnkovi Jiřímu, byt č. 55 o velikosti 1+0, v ulici Burianova 1070, 
 - Nechvílové Evě, byt č. 6 o velikosti 1+0, v ulici Burianova 1071 
 - Alexiové Jaroslavě, byt č. 57 o velikosti 1+0, v ulici Burianova 1071 
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 - Zadákovi Jiřímu, byt č. 49 o velikosti 1+0, v ulici Burianova 969 
 - Dvořákovi Karlovi, byt č. 4 o velikosti 1+1, v ulici Borový vrch 1032 

      
4. Přidělení bytu v domě zvláštního určení (DPS) - dvojice 
        - manželům Kleinerovým Horstovi a Julii, byt č. 38 o velikosti 1+1, v ulici Burianova 1071 
          náhradníky jsou manželé Hamanovi Josef a Marie 

 
5. Přidělení bytů startovacích 
       - Lipovské Janě, byt č. 20 o velikosti 1+kk, v ulici Krajní 1575, 
          náhradníkem je pan Daněk Michal 

 
6. Přidělení bytů pro příjmově vymezené osoby 
         - Lapáčkové Daně, byt č. 205 o velikosti 2+kk, v ulici Krejčího 1176, 
           náhradníkem je paní Lázoková Verona, 
         - Mgr. Lexovi Robertovi, byt č. 205 o velikosti 1+kk, v ulici Krejčího 1177 
           náhradníkem paní je Lázoková Verona, 
         - Kucharské Bertě, byt č. 401 o velikosti 1+1, v ulici Krejčího 1176 
           náhradníkem je pan Haase Václav 
         - Kučerové Naděždě, byt č. 405 o velikosti 2+kk, v ulici Krejčího 1178 
           náhradníkem je paní Lázoková Verona 
 
7. Přidělení bytu standardního  
       - Čmugrové Šárce, byt č. 2 o velikosti 2+1, v ulici Seniorů 1208 
          náhradníkem je paní Tallarita Milena 
 
8. Výměna bytů standardních 
       - Karbanu Daliborovi z bytu č. 15 o velikosti 2+1, v ulici Seniorů 1208 do bytu   
         č. 14 o velikosti 1+0, v ulici Seniorů 1208 
       - Filové Ivaně z bytu č. 14 o velikosti 1+0, v ulici Seniorů 1208 do bytu č. 15 o 
         velikosti 2+1, v ulici Seniorů 1208 
            
9. Prodloužení NS o 2 roky u bytu pro příjmově vymezené osoby (ulice Krejčího) 
     Půtovi Tomášovi, byt č. 105 o velikosti 1+kk, v ulici Krejčího 1175 
 
10. Azylantský byt – přechod nájemního práva 
      na Abdukaymova Karimjona, (nar. 22. 7. 1968), v ulici Krajní 1579, byt č. 5,  
       o velikosti 1+kk. Žadatel již žije v Liberci, kde má rodinu, zaměstnání a chce zde i nadále žít. 

a  u k l á d á  

 
Jaroslavě Nývltové, pověřené zastupováním funkce vedoucího odboru humanitního, 
 
1. Uzavřít smlouvu o ubytování nízkého standardu: 
     s panem Milanem Křížem  

   T: červenec 2012 
 
2. Uzavřít dodatek k NS na prostor ubytování nízkého standardu:    
     s panem Jakubem Bezuchou, s paní Olgou Bendikovou, s paní Růženou Časárovou, s panem     
     Robertem Šedým a paní Jaroslavou Hušlovou    

    T: červenec 2012 
                                                                  
3. Uzavřít nájemní smlouvu na byt v domě zvláštního určení (DPS): 
    s jednotlivci: paní Evou Nechvílovou, paní Jaroslavou Alexiovou, panem Jiřím  
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          Šimůnkem, panem Jiřím Zadákem a panem Karlem Dvořákem 

    T:červenec 2012 
 
4. Uzavřít nájemní smlouvu na byt v domě zvláštního určení (DPS): 
     s dvojicemi: - manželi Horstem a Julií Kleinerovými,  
     náhradníci manželé Josef a Marie Hamanovi 
                                       
  5. Uzavřít nájemní smlouvy na byty startovací: 
       se slečnou  Janou Lipovskou, náhradník pan Michal Daněk  

T:červenec 2012 
                                                    
  6. Uzavřít nájemní smlouvy na byty pro příjmově vymezené osoby: 
       s paní Danou Lapáčkovou, náhradník  Verona Lázoková 
       s Mgr. Robertem Lexou, náhradník paní Verona Lázoková 
       s paní Bertou Kucharskou, náhradník pan Václav Haase  
       s paní Naděždou Kučerovou, náhradník  paní Verona Lázoková 
 
                                                                                                           T:červenec 2012 
  7. - 8. Uzavřít nájemní smlouvy na byty standardní: 
             s paní Šárkou Čmugrovou, náhradník Milena Tallarita             
             s panem Daliborem Karbanem a paní Ivanou Filovou  

T: červenec 2012 
 
   9. Uzavřít dodatek k nájemní smlouvě na byt pro příjmově vymezené osoby: 
        s panem Tomášem Půtou  
                                                                                                  T:červenec 2012 
  
   10. Uzavřít nájemní smlouvu na byt standardní – přechod nájemního práva        
          s panem Abdukaymovem Karimjonem  

 T: červenec 2012 

USNESENÍ Č. 517/2012 

Majetkové přílohy ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací sociálního a 
zdravotního zaměření 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s vydáním upravených majetkových příloh ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací 
sociálního a zdravotního zaměření dle příloh důvodové zprávy: 
 
Dětské centrum SLUNÍČKO Liberec, příspěvková organizace 
Centrum zdravotní a sociální péče Liberec, příspěvková organizace 
Komunitní středisko KONTAKT Liberec, příspěvková organizace 

a  u k l á d á   

Bc. Martině Rosenbergové, primátorce města, předložit materiál ke schválení zastupitelstvu města. 

T: 28.6.2012 
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USNESENÍ Č. 518/2012 

Schválení výše úhrad za poskytování pečovatelské služby, odlehčovacích služeb a  
zdravotní péče prostřednictvím příspěvkové organizace Centrum zdravotní a 
sociální péče Liberec s platností od 1.8.2012 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

výši úhrad za poskytování pečovatelské služby, odlehčovacích služeb a zdravotní péče 
prostřednictvím příspěvkové organizace Centrum zdravotní a sociální péče Liberec s platností od 
1. 8. 2012 dle důvodové zprávy 

a  u k l á d á  

Jaroslavě Nývltové, pověřené zastupováním funkce vedoucího odboru humanitního, písemně 
seznámit ředitelku Centra zdravotní a sociální péče Liberec, příspěvkové organizace, Mgr. Lenku 
Škodovou, s rozhodnutím rady města. 

T: ihned 

USNESENÍ Č. 519/2012 

Žádost o uzavření dohody o splátkách paní Olgy Albertové 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s uzavřením dohody o splátkách s lhůtou splatnosti 36 měsíců s paní Olgou Albertovou 

a  u k l á d á   

Bc. Martině Rosenbergové, primátorce města,  
předložit zastupitelstvu města uzavření dohody o splátkách s lhůtou splatnosti 36 měsíců s paní 
Olgou Albertovou.        

T: 28.6.2012 

USNESENÍ Č. 520/2012 

Žádost o uzavření dohody o splátkách paní Ivety Laurenčíkové 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s uzavřením dohody o splátkách s lhůtou splatnosti 24 měsíců s paní Ivetou Laurenčíkovou 

a  u k l á d á   

Bc. Martině Rosenbergové, primátorce města,  
předložit zastupitelstvu města uzavření dohody o splátkách s lhůtou splatnosti 24 měsíců s paní 
Ivetou Laurenčíkovou.         

T: 28.6.2012 

USNESENÍ Č. 521/2012 

Žádost o uzavření dohody o splátkách manželů Polyakových 
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Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s uzavřením dohody o splátkách s lhůtou splatnosti 66 měsíců s manžely Polyakovými (O. Polyak 
a M. Polyaková) 

a  u k l á d á   

Bc. Martině Rosenbergové, primátorce města,  
předložit zastupitelstvu města uzavření dohody o splátkách s lhůtou splatnosti 66 měsíců 
s manžely Polyakovými.         

T: 28.6.2012 

USNESENÍ Č. 522/2012 

Žádost o uzavření dohody o splátkách pana Michala Rambouska 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s uzavřením dohody o splátkách s lhůtou splatnosti 60 měsíců s panem Michalem Rambouskem,  

a  u k l á d á   

Bc. Martině Rosenbergové, primátorce města,  
předložit zastupitelstvu města uzavření dohody o splátkách s lhůtou splatnosti 60 měsíců s panem 
Michalem Rambouskem. 

T: 28.6.2012 

USNESENÍ Č. 523/2012 

Výroční zpráva za rok 2011 obecně prospěšné společnosti Komunitní práce 
Liberec, o. p. s. 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

Výroční zprávu za rok 2011 obecně prospěšné společnosti Komunitní práce Liberec, o. p. s.  

USNESENÍ Č. 524/2012 

Žádost ředitelky příspěvkové organizace Centrum zdravotní a sociální péče 
Liberec o souhlas zřizovatele s nákupem nového užitkového vozu pro potřeby 
pečovatelské služby 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

nákup nového užitkového vozu pro potřeby pečovatelské služby z prostředků investičního fondu 
příspěvkové organizace Centrum zdravotní a sociální péče Liberec v maximální výši 530.000,- Kč 
za podmínky nezatížení rozpočtu Statutárního města Liberec navýšením příspěvku na odpisy 

a  u k l á d á  

Jaroslavě Nývltové, pověřené zastupováním funkce vedoucího odboru humanitního, písemně 
seznámit Mgr. Lenku Škodovou, ředitelku organizace, s rozhodnutím rady města. 
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T: neprodleně 

 

USNESENÍ Č. 525/2012 

Aktualizace majetkových příloh ke zřizovacím listinám kulturních příspěvkových 
organizací 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s aktualizací majetkových příloh ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací Botanická 
zahrada Liberec, Zoologická zahrada Liberec, Naivní divadlo Liberec a Divadlo F. X. Šaldy 
Liberec 

a  u k l á d á   

Kamilu Janu Svobodovi, náměstkovi primátorky, 
předložit aktualizované majetkové přílohy ke zřizovacím listinám kulturních příspěvkových 
organizací Zastupitelstvu města Liberec ke schválení. 

T: 28.6.2012 

USNESENÍ Č. 526/2012 

Aktualizace majetkových příloh ke zřizovacím listinám školských příspěvkových 
organizací 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s aktualizací majetkových příloh ke zřizovacím listinám školských příspěvkových organizací: 
Základní škola, Liberec, Oblačná 101/15; Základní škola, Liberec, ul. 5. května 64/49;  Základní 
škola, Liberec, Lesní 575/12; Základní škola, Liberec, Vrchlického 262/17; Základní škola, 
Liberec, Švermova 403/40; Základní škola a Mateřská škola, Liberec, Barvířská 38/6;  Základní 
škola, Liberec, U Školy 222/6;  Základní škola a Základní umělecká škola, Liberec, Jabloňová 
564/43; Základní škola, Liberec, Česká 354; Základní škola, Liberec, Sokolovská 328; Základní 
škola, Liberec, Broumovská 847/7; Základní škola, Liberec, Aloisina výšina 642; Základní škola, 
Liberec, Dobiášova 851/5;  Základní škola, Liberec, U Soudu 369/8; Základní škola, Liberec, 
Kaplického 384; Základní škola, Liberec, Ještědská 354/88; Základní škola, Liberec, Na Výběžku  
118; Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Liberec, Husova 142/44;  Základní škola, 
Liberec, Křížanská 80; Základní škola praktická, Liberec, Gollova 394/4; Základní škola praktická 
a Základní škola speciální, Liberec, Orlí 140/7; Základní umělecká škola, Liberec, Frýdlantská 
1359/19; Mateřská škola „Nad přehradou“, Liberec, Klášterní 149/16;  Mateřská škola „Rolnička“, 
Liberec, Truhlářská 340/7; Mateřská škola „Sedmikráska“, Liberec, Vzdušná 509/20; Mateřská 
škola „Rosnička“, Liberec, Školní vršek 503/3; Mateřská škola „Klubíčko“, Liberec, Jugoslávská 
128/1;  Mateřská škola „Korálek“, Liberec, Aloisina výšina 645/55; Mateřská škola „V zahradě“, 
Liberec, Žitavská 122/68; Mateřská škola „Sluníčko“, Liberec, Bezová 274/1; Mateřská škola, 
Liberec, Stromovka 285/1; Mateřská škola „Delfínek“, Liberec, Nezvalova 661/20;  Mateřská 
škola „Pramínek“, Liberec, Březinova 389/8;  Mateřská škola „Kamarád“, Liberec, Dělnická 
831/7;  Mateřská škola „Jizerka“, Liberec, Husova  184/72;  Mateřská škola „U Bertíka“, Liberec, 
Purkyňova  458/19;  Mateřská škola, Liberec, Jeřmanická 487/27; Mateřská škola „Čtyřlístek“, 
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Liberec, Tovačovského 166/27; Mateřská škola „Pod Ještědem“, Liberec, U Školky 67; Mateřská 
škola, Liberec, Klášterní 466/4;  Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/12;  Mateřská škola 
„Beruška“, Liberec, Na Pískovně 761/3; Mateřská škola „Motýlek“, Liberec, Broumovská 840/7; 
Mateřská škola „Jablůňka“, Liberec,  Jabloňová 446/29; Mateřská škola „Klíček“, Liberec, Žitná 
832/19; Mateřská škola „Srdíčko“, Liberec, Oldřichova 836/5; Mateřská škola „Pohádka“, 
Liberec, Strakonická 211/12;  Mateřská škola, Liberec, Dětská 461;  Mateřská škola „Malínek“, 
Liberec, Kaplického 386;  Mateřská škola „Kytička“, Liberec, Burianova 972/2; Mateřská škola, 
Liberec, Ostašovská 100; Mateřská škola, Liberec, Gagarinova 788/9 

a  u k l á d á   

Kamilu Janu Svobodovi, náměstkovi primátorky, předložit aktualizované majetkové přílohy 
školských příspěvkových organizací zastupitelstvu města ke schválení. 

T: 28.6.2012 

USNESENÍ Č. 527/2012 

Jmenování ředitelky Mateřské školy "Srdíčko", Liberec, Oldřichova 836/5, 
příspěvkové organizace 

Rada města po projednání 

j m e n u j e  

Jitku Kadlečkovou do funkce ředitelky Mateřské školy „Srdíčko“, Liberec, Oldřichova 836/5, 
příspěvkové organizace, ke dni 1.8.2012 na dobu určitou šesti let  

a  u k l á d á  

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství a kultury, zajistit jmenovací dekret a jeho 
předání ředitelce Mateřské školy „Srdíčko“, Liberec, Oldřichova 836/5, příspěvkové organizace. 

T: červenec 2012 

USNESENÍ Č. 528/2012 

Jmenování ředitelky Mateřské školy, Liberec, Dětská 461, příspěvkové 
organizace 

Rada města po projednání 

j m e n u j e  

Jaroslavu Vacíkovou do funkce ředitelky Mateřské školy, Liberec, Dětská 461, příspěvkové 
organizace, ke dni 1. 8. 2012 na dobu určitou šesti let  

a  u k l á d á  

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství a kultury, zajistit jmenovací dekret a jeho 
předání ředitelce Mateřské školy, Liberec, Dětská 461, příspěvkové organizace. 

T: červenec 2012 

USNESENÍ Č. 529/2012 

Jmenování ředitelky Mateřské školy "Pohádka", Liberec, Strakonická 211/12, 
příspěvkové organizace 
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Rada města po projednání 

j m e n u j e  

Janu Najmanovou do funkce ředitelky Mateřské školy “Pohádka“, Liberec, Strakonická 211/12, 
příspěvkové organizace, ke dni 1. 8. 2012 na dobu určitou šesti let  

a  u k l á d á  

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství a kultury, zajistit jmenovací dekret a jeho 
předání ředitelce Mateřské školy „Pohádka“, Liberec, Strakonická 211/12, příspěvkové 
organizace. 

T: červenec 2012 

USNESENÍ Č. 530/2012 

Jmenování ředitelky Mateřské školy "Pod Ještědem", Liberec, U Školky 67, 
příspěvkové organizace 

Rada města po projednání 

j m e n u j e  

Janu Flanderkovou do funkce ředitelky Mateřské  školy “Pod Ještědem“, Liberec, U Školky 67, 
příspěvkové organizace, ke dni 1. 8. 2012 na dobu určitou šesti let  

a  u k l á d á  

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství a kultury, zajistit jmenovací dekret a jeho 
předání ředitelce Mateřské školy „Pod Ještědem“, Liberec, U Školky 67, příspěvkové organizace. 

T: červenec 2012 

USNESENÍ Č. 531/2012 

Jmenování ředitelky Mateřské školy, Liberec, Matoušova 468/12, příspěvkové 
organizace 

Rada města po projednání 

j m e n u j e  

Michaelu Janků do funkce ředitelky Mateřské školy, Liberec, Matoušova 468/12, příspěvkové 
organizace, ke dni 1. 8. 2012 na dobu určitou šesti let 

a  u k l á d á  

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství a kultury, zajistit jmenovací dekret a jeho 
předání ředitelce Mateřské školy, Liberec, Matoušova 468/12, příspěvkové organizace. 

T: ihned 

USNESENÍ Č. 532/2012 

Jmenování ředitelky Mateřské školy "Kytička", Liberec, Burianova 972/2, 
příspěvkové organizace 

Rada města po projednání 

j m e n u j e  
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Hanu Teplíkovou do funkce ředitelky Mateřské školy „Kytička“, Liberec, Burianova 972/2, 
příspěvkové organizace, ke dni 1. 8. 2012 na dobu určitou šesti let 

a  u k l á d á  

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství a kultury, zajistit jmenovací dekret a jeho 
předání ředitelce Mateřské školy „Kytička“, Liberec, Burianova 972/2, příspěvkové organizace. 

T: červenec 2012 

USNESENÍ Č. 533/2012 

Jmenování ředitelky Mateřské školy, Liberec, Jeřmanická 487/27, příspěvkové 
organizace 

Rada města po projednání 

j m e n u j e  

Zdeňku Nevečeřalovou do funkce ředitelky Mateřské školy, Liberec, Jeřmanická 487/27, 
příspěvkové organizace, ke dni 1. 8. 2012 na dobu určitou šesti let 

a  u k l á d á  

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství a kultury, zajistit jmenovací dekret a jeho 
předání ředitelce Mateřské školy, Liberec, Jeřmanická 487/27, příspěvkové organizace. 

T: ihned 

USNESENÍ Č. 534/2012 

Jmenování ředitelky Mateřské školy, Liberec, Ostašovská 100, příspěvkové 
organizace 

Rada města po projednání 

j m e n u j e  

Janu Pospíšilovou do funkce ředitelky  Mateřské školy, Liberec, Ostašovská 100, příspěvkové 
organizace  ke dni 1.8.2012 na dobu určitou šesti let 

a  u k l á d á  

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství a kultury, zajistit jmenovací dekret a jeho 
předání ředitelce Mateřské školy, Liberec, Ostašovská 100, příspěvkové organizace. 

T: ihned 

USNESENÍ Č. 535/2012 

Jmenování ředitelky Mateřské školy "Beruška", Liberec, Na Pískovně 761/3, 
příspěvkové organizace 

Rada města po projednání 

j m e n u j e  

Ladislavu Sehnoutkovou do funkce ředitelky  Mateřské  školy “Beruška“, Liberec, Na  Pískovně 
761/3,  příspěvkové organizace, ke dni 1. 8. 2012 na dobu určitou šesti let  

a  u k l á d á  
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Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství a kultury, zajistit jmenovací dekret a jeho 
předání ředitelce Mateřské školy „Beruška“, Liberec, Na Pískovně 761/3, příspěvkové organizace. 

T: červenec 2012 

 

USNESENÍ Č. 536/2012 

Jmenování ředitelky Mateřské školy "Malínek", Liberec, Kaplického 386, 
příspěvkové organizace 

Rada města po projednání 

j m e n u j e  

Mgr. Jitku Reindlovou do funkce ředitelky Mateřské  školy “Malínek“, Liberec, Kaplického 386, 
příspěvkové organizace ke dni 1.8.2012 na dobu určitou šesti let  

a  u k l á d á  

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství a kultury, zajistit jmenovací dekret a jeho 
předání ředitelce Mateřské školy „Malínek“, Liberec, Kaplického 386, příspěvkové organizace. 

T: červenec 2012 

USNESENÍ Č. 537/2012 

Jmenování ředitelky Mateřské školy "Klíček", Liberec, Žitná 832/19, 
příspěvkové organizace 

Rada města po projednání 

j m e n u j e  

Jindřišku Veselou do funkce ředitelky Mateřské školy „Klíček“, Liberec, Žitná 832/19,  
příspěvkové organizace, ke dni 1.8.2012 na dobu určitou šesti let  

a  u k l á d á  

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství a kultury, zajistit jmenovací dekret a jeho 
předání ředitelce Mateřské školy „Klíček“, Liberec, Žitná 832/19, příspěvkové organizace. 

T: červenec 2012 

USNESENÍ Č. 538/2012 

Jmenování ředitele Základní školy a Základní umělecké školy, Liberec, 
Jabloňová 564/43, příspěvkové organizace 

Rada města po projednání 

j m e n u j e  

Mgr. Ivu Havlenovou do funkce ředitelky Základní školy a Základní umělecké školy, Liberec, 
Jabloňová 564/43, příspěvkové organizace, ke dni 1.8.2012 na dobu určitou šesti let 

a  u k l á d á  

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství a kultury, zajistit jmenovací dekret a jeho 
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předání ředitelce Základní školy a Základní umělecké školy, Liberec, Jabloňová 564/43, 
příspěvkové organizace.        

T: červenec 2012 
 

 

USNESENÍ Č. 539/2012 

Platové výměry ředitelek mateřských škol 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

platové výměry ředitelek uvedených mateřských škol ke dni 1.8.2012 dle důvodové zprávy: 
1. paní Lenky Janečkové, ředitelky Mateřské školy „Klubíčko“, Liberec, Jugoslávská 128/1, 

příspěvkové organizace 
2. paní Vladimíry Jurigové, ředitelky Mateřské školy „Korálek“, Liberec, Aloisina výšina 645/55, 

příspěvkové organizace 
3. Bc. Vlasty Tesařové, ředitelky Mateřské školy „V zahradě“, Liberec, Žitavská 122/68, 

příspěvkové organizace 
4. Bc. Petry Čermákové, ředitelky Mateřské školy „Sluníčko“, Liberec, Bezová 274/1, 

příspěvkové organizace 
5. Mgr. Jany Šindelářové, ředitelky Mateřské školy „Jizerka“, Liberec, Husova 184/72,  

příspěvkové organizace 
6. paní Alice Langerové, ředitelky Mateřské školy „Rosnička“, Liberec, Školní vršek 503/3, 

příspěvkové organizace 
7. PaedDr. Jany Kubíčkové, ředitelky Mateřské školy, Liberec, Stromovka 285/1, příspěvkové 

organizace 
8. paní Ivety Blažkové ředitelky Mateřské školy „Delfínek“, Liberec, Nezvalova 661/20, 

příspěvkové organizace 
9. paní Mileny Choutkové, ředitelky Mateřské školy „Kamarád“, Liberec, Dělnická 831/7, 

příspěvkové organizace 
10. Bc. Dany Jeništové, ředitelky Mateřské školy „U Bertíka“, Liberec, Purkyňova 458/19, 

příspěvkové organizace 
11. Bc. Lucie Opalecké ředitelky Mateřské školy „Nad přehradou“, Liberec, Klášterní 149/16, 

příspěvkové organizace 

a  u k l á d á  

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství a kultury, zajistit vypracování platových 
výměrů dle důvodové zprávy.                                                                                            

T: ihned 

USNESENÍ Č. 540/2012 

Platové výměry ředitelek mateřských škol 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

platové výměry ředitelek uvedených mateřských škol ke dni 1.8.2012 dle důvodové zprávy: 
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1. Michaely Janků, ředitelky Mateřské školy, Liberec, Matoušova 468/12, příspěvkové organizace 
2. Jany Pospíšilové, ředitelky Mateřské školy, Liberec, Ostašovská 100, příspěvkové organizace 
3. Zdeňky Nevečeřalové, ředitelky Mateřské školy, Liberec, Jeřmanická 487/27, příspěvkové 

organizace 
4. Jany Flanderkové, ředitelky Mateřské školy „Pod Ještědem“, Liberec, U Školky 67, 

příspěvkové organizace 
5. Ladislavy Sehnoutkové,  ředitelky Mateřské školy „Beruška“, Liberec, Na Pískovně 761/3, 

příspěvkové organizace 
6. Jindřišky Veselé, ředitelky Mateřské školy „Klíček“, Liberec, Žitná 832/19, příspěvkové 

organizace 
7. Jitky Kadlečkové, ředitelky Mateřské školy “Srdíčko“, Liberec, Oldřichova 836/5, příspěvkové 

organizace 
8. Jany Najmanové ředitelky Mateřské školy „Pohádka“, Liberec, Strakonická 211/12, 

příspěvkové organizace 
9. Jaroslavy Vacíkové, ředitelky Mateřské školy, Liberec, Dětská 461, příspěvkové organizace 
10. Mgr. Jitky Reindlové, ředitelky Mateřské školy „Malínek“, Liberec, Kaplického 386, 

příspěvkové organizace 
11. Hany Teplíkové ředitelky Mateřské školy „Kytička“, Liberec, Burianova 972/2, příspěvkové 

organizace 

a  u k l á d á  

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství a kultury, zajistit vypracování platových 
výměrů dle důvodové zprávy.  

T: ihned 

USNESENÍ Č. 541/2012 

Platový výměr ředitelky Základní školy a Základní umělecké školy, Liberec, 
Jabloňová 564/43, příspěvkové organizace 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

platový výměr Mgr. Ivy Havlenové,  ředitelky Základní školy a Základní umělecké školy, Liberec, 
Jabloňová 564/43, příspěvkové organizace ke dni 1.8.2012 dle důvodové zprávy 

a  u k l á d á  

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství a kultury, zajistit vypracování platového 
výměru dle důvodové zprávy.  

T: ihned 

USNESENÍ Č. 542/2012 

Návrh odměn ředitelům základních a mateřských škol zřizovaných Statutárním 
městem Liberec 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

návrh odměn pro ředitele základních a mateřských škol zřizovaných Statutárním městem Liberec 
dle důvodové zprávy 

a  u k l á d á  
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Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství a kultury, o rozhodnutí rady města informovat 
příslušné ředitele škol.                                   

T: ihned 

USNESENÍ Č. 543/2012 

Žádost Zoologické zahrady Liberec o souhlas s nákupem parkovacích automatů 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

nákup parkovacích automatů vč. měniče mincí do ul. Fibichova a Riegrova pro správce a 
provozovatele parkování Zoologickou zahradu Liberec, příspěvkovou organizaci 

a  u k l á d á   

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství a kultury, 
seznámit MVDr. Davida Nejedla, ředitele ZOO Liberec, s rozhodnutím Rady města Liberec. 

T: neprodleně 

USNESENÍ Č. 544/2012 

Návrh na čerpání Fondu pro financování rozvoje kulturních příspěvkových 
organizací 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s návrhem na čerpání Fondu pro financování rozvoje kulturních příspěvkových organizací ve výši 
1.200.000,-Kč na akci: Rekonstrukce skladby střešního pláště střech Malého divadla Liberec.  

a  u k l á d á   

Kamilu Janu Svobodovi, náměstkovi primátorky, 
předložit zastupitelstvu města ke schválení návrh na čerpání Fondu pro financování rozvoje 
kulturních příspěvkových organizací ve výši 1.200.000,- Kč na akci: Rekonstrukce skladby 
střešního pláště střech Malého divadla Liberec.  

T: 28.6.2012 

USNESENÍ Č. 545/2012 

Návrh na čerpání Fondu pro financování rozvoje školských příspěvkových 
organizací 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s návrhem na čerpání Fondu pro financování rozvoje školských příspěvkových organizací ve 
výši 1.700.000,- Kč na akce: ZŠ Oblačná - výměna střešního pláště a ZŠ Sokolovská - odloučené 
pracoviště nám. Míru – částečná oprava havarijního stavu tělocvičny 

a  u k l á d á   

Kamilu Janu Svobodovi, náměstkovi primátorky, 
předložit zastupitelstvu města ke schválení návrh na čerpání Fondu pro financování rozvoje 
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školských příspěvkových organizací ve výši 1.700.000,- Kč na akce: ZŠ Oblačná - výměna 
střešního pláště a ZŠ Sokolovská - odloučené pracoviště nám. Míru - částečná oprava havarijního 
stavu tělocvičny. 

Termín: neprodleně 

USNESENÍ Č. 546/2012 

Vyřazení Svijanské arény a štoly Klicperova a zařazení tělocvičny ZŠ nám. Míru 
do indikativního seznamu projektů IPRM 

Rada města po projednání  

s o u h l a s í  

1. s přesunem projektu „Přestavba monofunkčních sportovišť v areálu Městského stadionu 
v Liberci“ do rezervního seznamu projektů naplňujících vize a cíle IPRM Liberec – Atraktivní 
a kvalitní život v Liberci.  

2. s přesunem projektu „ZŠ Sokolovská – rekonstrukce“ z rezervy do indikativního seznamu 
předmětného IPRM. 

3. s vyřazením projektu „Revitalizace štoly v Klicperově ulici v Liberci na centrum 
volnočasových aktivit“ z indikativního seznamu předmětného IPRM 

a  u k l á d á  

Lukáši Martinovi, náměstkovi primátorky, předložit materiál ke schválení zastupitelstvu města. 
 

USNESENÍ Č. 547/2012 

Navýšení čerpání finančních prostředků z Fondu pro financování rozvoje 
školských příspěvkových organizací - změna usnesení ZM č. 40/2012 ze dne 23. 2. 
2012, č. 59/2012 ze dne 29. 3. 2012 a č. 112/2012 ze dne 31. 5. 2012 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

se změnou - navýšením čerpání finančních prostředků z Fondu pro financování rozvoje školských 
příspěvkových organizací ve výši 1.440.000,- Kč takto: 

 
 

č. Zařízení Akce Schválená odhadovaná 
výše nákladů v Kč 

Skutečné 
náklady dle VŘ 
v Kč 

1. MŠ Kamarád výměna otopného systému a 
kotlů 

1.100.000,- 2.100.000,- 

2. ZŠ Kaplického  rekonstrukce sociálního 
zařízení  

500.000,- 675.000,- 

3. ZŠ Broumovská výměna hlavních vstupních 
dveří  

95.000,- 160.000,- 

4. MŠ Sedmikráska výměna klempířských prvků 200.000,- 300.000,- 

5. ZŠ Švermova  rekonstrukce el. rozvodů a 500.000,- 600.000,- 
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výměna oken 

CELKEM 2.395.000,- 3.835.000,- 

Rozdíl   1.440.000,- 
 

a  u k l á d á   

Kamilu Janu Svobodovi, náměstkovi primátorky, 
předložit návrh změny – navýšení čerpání finančních prostředků z Fondu pro financování rozvoje 
školských příspěvkových organizací ve výši 1.440.000,- Kč dle důvodové zprávy zastupitelstvu 
města ke schválení. 

Termín: 28.6.2012     

USNESENÍ Č. 548/2012 

Návrh Správní rady kulturního fondu na přidělení dotací z Kulturního fondu 
Statutárního města Liberec pro 2. kolo 2012 

Rada města po projednání 

d o p o r u č u j e  

schválit Zastupitelstvem města Liberec návrh Správní rady kulturního fondu na přidělení dotací 
z Kulturního fondu Statutárního města Liberec pro 2. kolo roku 2012 v celkové výši 147.500,- Kč, 
jmenovitě uvedené v příloze č. 1,  

a  u k l á d á   

Kamilu Janu Svobodovi, náměstkovi primátorky, 
předložit návrh na přidělení dotací z Kulturního fondu Statutárního města Liberec pro 2. kolo 2012 
Zastupitelstvu města Liberec ke schválení.  

T: 28.6.2012 

USNESENÍ Č. 549/2012 

Výsledek JŘBU část B – Zavádění SW nástroje pro tvorbu a správu procesního 
modelu včetně zajištění provozu této služby v rámci produktivního provozu“ 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

1. výsledek části B veřejné zakázky „Zavedení korporátního a procesního řízení a dále SW 
nástroje pro tvorbu a správu procesního modelu“, která se týká zavedení SW nástroje pro 
tvorbu a správu procesního modelu včetně zajištění provozu této služby v rámci produktivního 
provozu, 

a  u k l á d á  

Ing. Michalu Vereščákovi, vedoucímu odboru strategického rozvoje a dotací, 
      zajistit uzavření příslušných smluv s vybraným uchazečem v rámci části B - Liberecká IS, a.s.     
      (Mrštíkova 3, 461 71 Liberec 3, IČ 25450131). 

T: ihned 

USNESENÍ Č. 550/2012 
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Vypsání výběrového řízení na dodávku SW v rámci IPRM Liberec - Atraktivní a 
kvalitní život v Liberci  

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

1. vypsání výběrového řízení na dodávku softwaru v rámci Integrovaného plánu rozvoje města 
Liberec - Atraktivní a kvalitní život v Liberci,  
 

2. složení komise pro otevírání obálek s nabídkami v rámci výběrového řízení na dodavatele 
softwaru: 

 
 Ing. Michal Vereščák   vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací 
 Ing. Martin Čech   vedoucí odd. přípravy a řízení projektů 
 zástupce právního odboru 
 

Návrh náhradníků členů komise: 
 
Veronika Fialová   specialista odd. přípravy a řízení projektů 
Ing. Hana Josefíková   specialista odd. přípravy a řízení projektů 
zástupce právního odboru 
 

3. složení hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek v rámci výběrového řízení na 
dodavatele softwaru: 

 
 Ing. Michal Vereščák   vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací 
 Lukáš Martin    náměstek primátorky  
 Ing. Zbyněk Vavřina   vedoucí odboru informatiky a řízení procesů 
 zástupce právního odboru   
 

Návrh náhradníků členů komise: 
 
Ing. Martin Čech    vedoucí odd. přípravy a řízení projektů 
Bc. Jiří Šolc    náměstek primátorky  
Ing. Petra Kolářová   referent odboru informatiky a řízení procesů 
zástupce právního odboru 

a  u k l á d á  

Ing. Michalu Vereščákovi, vedoucímu odboru strategického rozvoje a dotací,  
1. zajistit vypsání výběrového řízení na dodavatele softwaru v režimu zakázky malého rozsahu  

T: ihned 
2. zajistit vyhodnocení výběrového řízení na dodavatele softwaru v režimu zakázky malého 

rozsahu a výsledek předložit Radě města ke schválení. 

T: 08/2012 

 
Aktualizace indikativního seznamu projektů IPRM Liberec – Atraktivní a 
kvalitní život v Liberci 

Tento bod byl stažen z programu jednání. 

USNESENÍ Č. 551/2012 
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Aktualizace indikativního seznamu projektů IPRM Liberec - zóna "Lidové sady" 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

se zařazením projektů „Vzděláváním k vyšší adaptabilitě zaměstnanců ohrožených 
restrukturalizací v Libereckém kraji“ a „Mezinárodní spoluprací k inovacím na trhu práce 
v Libereckém kraji“ do indikativního seznamu projektů IPRM Liberec – zóna „Lidové sady“ 

a  u k l á d á  

Lukáši Martinovi, náměstkovi primátorky, předložit projekty ke schválení jejich zařazení do 
indikativního seznamu IPRM Liberec – zóna „Lidové sady“ zastupitelstvu SML. 

T: 28.6.2012 

USNESENÍ Č. 552/2012 

Revitalizace Rochlice - kamerový systém  

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

1. zrušení projektu „Revitalizace Rochlice – kamerový systém“ schválený radou města dne 
14.2.2012 usnesením č. 105/2012 

2. založení projektu „Revitalizace Rochlice – kamerový systém“ 

3. obsahový a finanční rámec tohoto projektu 

4. realizaci projektu „Revitalizace Rochlice – kamerový systém“ v rámci Integrovaného plánu 
rozvoje města Liberec – Regenerace sídliště Rochlice 

5. vypsání výběrového řízení na dodávku kamerového systému, 
 

6. složení komise pro otevírání obálek s nabídkami v rámci výběrového řízení: 
 Ing. Michal Vereščák               vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací 
 Ing. Martin Čech   vedoucí odd. přípravy a řízení projektů 
 zástupce právního odboru 
 

Návrh náhradníků členů komise: 
Veronika Fialová   specialista odd. přípravy a řízení projektů 
Ing. Hana Josefíková   specialista odd. přípravy a řízení projektů 
zástupce právního odboru 
 

7. složení hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek v rámci výběrového řízení 
 Ing. Michal Vereščák   vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací 
 Kamil Jan Svoboda   náměstek primátorky 
 Lukáš Martin    náměstek primátorky  
 Ing. Petr Šourek   člen komise pro veřejné zakázky 
 zástupce právního odboru   
 

Návrh náhradníků členů komise: 
Ing. Martin Čech    vedoucí odd. přípravy a řízení projektů 
Ing. Jindřich Fadrhonc              tajemník MML 
Bc. Jiří Šolc    náměstek primátorky  
Ing. Hana Josefíková   specialista odd. přípravy a řízení projektů 
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zástupce právního odboru 

u k l á d á  

Ing. Michalu Vereščákovi, vedoucímu odboru strategického rozvoje a dotací, 
1. zajistit vypsání výběrového řízení na dodávku v režimu zjednodušeného podlimitního řízení  

T: ihned 
2. zajistit vyhodnocení výběrového řízení v režimu zjednodušeného podlimitního řízení a 

výsledek předložit radě města ke schválení 

T: 08/2012 
3. zajistit podání dotační žádosti v rámci Integrovaného plánu rozvoje města Liberec – 

Regenerace sídliště Rochlice. 

T: 07/2012 

USNESENÍ Č. 553/2012 

Hasičské vybavení 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

1. vypsání výběrového řízení na dodávku hasičské techniky, 
 

2. složení komise pro otevírání obálek s nabídkami v rámci výběrového řízení: 
 Ing. Michal Vereščák               vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací 
 Lubomír Popp     vedoucí odd. krizového řízení 
 Markéta Dörflerová    referent veřejných zakázek 
 

Návrh náhradníků členů komise: 
Ing. Martin Čech   vedoucí odd. přípravy a řízení projektů 
Mgr. Arnošt Svárovský              odd. krizového řízení 
Ing. Linda Jurásková    referent veřejných zakázek 
 

3. složení hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek v rámci výběrového řízení 
Ing. Jindřich Fadrhonc              tajemník MML 
Lubomír Popp    vedoucí odd. krizového řízení 

 Plk. Mgr. Josef Málek                         zástupce HZS LK    
Josef Hazi                                           zástupce JSDH 
Ing. Michal Vereščák   vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací 

 Lukáš Martin    náměstek primátorky  
 Věra Skřivánková   člen komise pro veřejné zakázky 
 Markéta Dörflerová   referent veřejných zakázek  
 

Návrh náhradníků členů komise: 
Miroslav Křepel   vedoucí odd. personálního 
Mgr. Arnošt Svárovský              odd. krizového řízení 
Mjr. Ing. Jaromír Mottl                        zástupce HZS LK 
Ladislav Krejzl               zástupce JSDH 
Ing. Martin Čech     vedoucí odd. přípravy a řízení projektů 
Kamil Jan Svoboda    náměstek primátorky 
Pavel Smarž    specialista odd. přípravy a řízení projektů 
Ing. Linda Jurásková    referent veřejných zakázek 

u k l á d á  
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Ing. Michalu Vereščákovi, vedoucímu odboru strategického rozvoje a dotací, 
1. zajistit vypsání veřejné zakázky na dodávku v režimu zjednodušeného podlimitního řízení  

T: ihned 
2. zajistit vyhodnocení veřejné zakázky vyhlášené v režimu zjednodušeného podlimitního řízení 

a výsledek předložit Radě města ke schválení 

T: 08/2012 

 

USNESENÍ Č. 554/2012 

MŠ Broumovská změna projektu  

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

1. změnu názvu projektu z „Přeshraniční školka Hirschfelde-Liberec“ na „Kinder bauen 
Brücken“/ „Děti staví mosty“ a změnu obsahového a finančního rámce projektu 

2. vypsání výběrového řízení na dodavatele projektové dokumentace v rámci realizace 
stavebních úprav na MŠ Broumovská,  

3. složení komise pro otevírání obálek s nabídkami v rámci výběrového řízení: 
 Ing. Michal Vereščák              vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací 
 Ing. Martin Čech   vedoucí odd. přípravy a řízení projektů 
 zástupce právního odboru 
 

Návrh náhradníků členů komise: 
Veronika Fialová   specialista odd. přípravy a řízení projektů 
Ing. Hana Josefíková   specialista odd. přípravy a řízení projektů 
zástupce právního odboru 
 

4. složení hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek v rámci výběrového řízení: 
 Ing. Michal Vereščák   vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací 
            Lukáš Martin    náměstek primátorky 
 Kamil Jan Svoboda   náměstek primátorky  
 Petra Tomínová    odd. technické správy školských a kulturních  
      zařízení   
 zástupce právního odboru                          
 

Návrh náhradníků členů komise: 
Ing. Martin Čech   vedoucí odd. přípravy a řízení projektů 
Ing. Jindřich Fadrhonc              tajemník MML 
Bc. Jiří Šolc    náměstek primátorky  
Vladimír Vavřena   odd. technické správy školských a kulturních  
     zařízení  
zástupce právního odboru 

a  u k l á d á  

Ing. Michalu Vereščákovi, vedoucímu odboru strategického rozvoje a dotací,  
1. zajistit vypsání výběrového řízení na zpracování projektové dokumentace v režimu zakázky 

malého rozsahu  

T: ihned 
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2. zajistit vyhodnocení výběrového řízení na dodavatele služeb v režimu zakázky malého rozsahu 
a výsledek předložit radě města ke schválení. 

T: 08/2012 

USNESENÍ Č. 555/2012 

MŠ Broumovská - podklady k žádosti 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

1. obsah a formu dokumentů nutných k podání žádosti projektu „Kinder bauen Brücken / Děti 
staví mosty“ realizovaném na MŠ Motýlek v sídlišti Broumovská a 

2 .  vyčlenění částky z rozpočtu města ve výši min. 12 mil. Kč pro předfinancování výdajů 
projektu Kinder bauen Brücken-Sprachbrücken in der Euroregion / Děti staví mosty-jazykové 
mosty v Euroregionu;   

s o u h l a s í  

se Smlouvou o spolupráci mezi Lead partnerem a projektovým partnerem / projektovými partnery 
projektu „Kinder bauen Brücken / Děti staví mosty“ realizovaném na MŠ Motýlek v sídlišti 
Broumovská 

a  u k l á d á  

1. Ing. Michalovi Vereščákovi, vedoucímu odboru strategického rozvoje a dotací, zajistit podpis 
dokumentů a podání žádosti 

T: 07/2012 
2. Lukášovi Martinovi, náměstkovi primátorky, předložit smlouvu k odsouhlasení zastupitelstvu 
města. 

T: 06/2012 

USNESENÍ Č. 556/2012 

Vyhodnocení jednacího řízení bez uveřejnění "Bazén Liberec - dodatečné práce 
č. 5"  

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

výsledek jednacího řízení bez uveřejnění „Bazén Liberec - dodatečné práce č. 5“  

a  u k l á d á  

Ing. Michalu Vereščákovi, vedoucímu odboru strategického rozvoje a dotací, zajistit uzavření 
příslušné smlouvy na dodavatele stavby s vybraným uchazečem SYNER s.r.o., Dr. Milady 
Horákové 580/7, 460 01 Liberec, IČ: 482 92 516. 

T: neprodleně  

USNESENÍ Č. 557/2012 

Vyhodnocení jednacího řízení bez uveřejnění "Revitalizace městských lázní na 
galerijní objekt - dodatečné práce č. 3 " v rámci Integrovaného plánu rozvoje 
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města Liberec – zóna "Lidové sady"    

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

výsledek jednacího řízení bez uveřejnění „Revitalizace městských lázní na galerijní objekt – 
dodatečné práce č.3“ v rámci Integrovaného plánu rozvoje města Liberec – zóna „Lidové sady“ 

a  u k l á d á   

Ing. Michalu Vereščákovi, vedoucímu odboru strategického rozvoje a dotací, zajistit uzavření 
příslušné smlouvy na dodavatele stavby s vybraným uchazečem Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., 
K Vápence 2677, 530 02 Pardubice, Zelené Předměstí. 

T: neprodleně  

USNESENÍ Č. 558/2012 

Vypsání výběrového řízení na dodavatele stavby – "Centrum aktivního 
odpočinku"         

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s odůvodněním účelnosti veřejné zakázky pro výběrové řízení na dodavatele stavby „Centrum 
aktivního odpočinku Lidové sady“  

s c h v a l u j e  

1. vypsání výběrového řízení na dodavatele stavby „Centrum aktivního odpočinku Lidové sady“ 
v IPRM  Liberec - zóna „Lidové sady“ 

 

2. složení komise pro otevírání obálek s nabídkami v rámci výběrového řízení na dodavatele 
stavby: 
Ing. Michal Vereščák   vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací 
Veronika Fialová   odbor strategického rozvoje a dotací 
zástupce právního oddělení 
 
návrh náhradníků členů komise: 
Pavel Smarž    odbor strategického rozvoje a dotací 
Ing. Hana Josefíková   odbor strategického rozvoje a dotací 
zástupce právního oddělení 
 

3. složení hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek v rámci výběrového 
řízení na dodavatele stavby: 
Bc. Martina Rosenbergová              primátorka města  
Lukáš Martin    náměstek primátorky 
Ing. Michal Vereščák   vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací 
Mgr. Jan Audy               vedoucí právního odboru 
Ing. Tomáš Kuncíř   předseda komise pro veřejné zakázky 
MVDr. David Nejedlo              ředitel ZOO Liberec 
 
návrh náhradníků členů komise: 
Bc. Jiří Šolc    náměstek primátorky 
Ing. Jiří Rutkovský   náměstek primátorky 
Veronika Fialová   referent strategického rozvoje a dotací 
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Markéta Dörflerová, DiS.  referent právního odboru 
Ing. Martin Čech   vedoucí oddělení přípravy a realizace projektů 
Ing. Aleš Kočí    vedoucí SEV Divizna 

a  u k l á d á  

1. Lukášovi Martinovi, předložit odůvodnění účelnosti veřejné zakázky pro výběrové řízení na 
dodavatele stavby „Centrum aktivního odpočinku Lidové sady“ ke schválení zastupitelstvu 
města 

T: 06/2012 

2. Ing. Michalu Vereščákovi, vedoucímu odboru strategického rozvoje a dotací, zajistit vypsání a 
vyhodnocení výše uvedeného výběrového řízení na dodavatele stavby po schválení 
odůvodnění účelnosti veřejné zakázky Centrum aktivního odpočinku Lidové sady“ 
v zastupitelstvu města. 

T: 09/2012 

USNESENÍ Č. 559/2012 

Schválení Dodatku č. 2 ke Smlouvě o alokaci prostředků k projektu "IPRM 
Liberec - Atraktivní  a kvalitní život v Liberci"       

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

se zněním Dodatku č. 2 ke Smlouvě o alokaci prostředků projektu „IPRM Liberec – Atraktivní a 
kvalitní život v Liberci“, 

a  u k l á d á  

Martinovi Lukášovi, náměstkovi primátorky, předložit tento dodatek ke schválení zastupitelstvu 
města. 

T: 28.6.2012 

USNESENÍ Č. 560/2012 

Rozdělení 68. změny územního plánu města Liberec 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s návrhem na projednání rozdělení 68. změny v zastupitelstvu města, 

d o p o r u č u j e  

zastupitelstvu města rozdělit 68. změnu na dvě části. První část bude obsahovat upřesnění 
definice zařízení pro zajištění správy a provozu ploch a bude označena 68A. Druhá část bude 
obsahovat přeřešení regulativu pro plochy bydlení venkovského, čistého, městského a 
smíšeného městského… „musí být chráněna veškerá existující doprovodná zeleň, hřiště a 
rekreační zařízení na veřejných prostranstvích, využívané pro účely krátkodobé rekreace“ a bude 
označena 68B;   
a  u k l á d á  

Ing. Jiřímu Rutkovskému, náměstkovi primátorky, předložit materiál rozdělení 68. změny 
územního plánu města Liberec k projednání v Zastupitelstvu města Liberec. 
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T: 28.6.2012 

USNESENÍ Č. 561/2012 

Uplatnění návrhu na aktualizaci Zásad územního rozvoje Libereckého kraje 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

uplatnění návrhu k Zásadám územního rozvoje Libereckého kraje 

a  u k l á d á  

Bc. Martině Rosenbergové, primátorce statutárního města Liberec, zajistit uplatnění návrhu na 
změnu vedení trasy koridoru D16 na územní SML na Krajském úřadu Libereckého kraje, 
nejpozději však 30. června 2012. 

Termín: do 30.6.2012 

USNESENÍ Č. 562/2012 

Uzavření Darovací smlouvy - přijetí movitých věcí z majetku Římskokatolické 
farnosti arciděkanství Liberec 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

uzavření Darovací smlouvy na movité věci dle přiloženého seznamu z majetku Římskokatolické 
farnosti arciděkanství Liberec, Kostelní 9/7, Liberec dle důvodové zprávy 

a  u k l á d á   

Bc. Martině Rosenbergové, primátorce města uzavřít příslušnou Darovací smlouvu na movité věci 
dle přílohy, které se nachází v kostele v Liberci - Ostašově.    

T: 30. červen 2012 

USNESENÍ Č. 563/2012 

Uzavření Dodatku č.4 č.8009/2012/09 ke Smlouvě o výpůjčce č.5407/07/08 o 
přemístění obecně prospěšné společnosti Komunitní práce Liberec o.p.s. do 
budovy Liebiegovy vily v ul. Jablonecká č.p. 41 v Liberci V 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

uzavření Dodatku č. 4 č. 8009/2012/09 ke Smlouvě o výpůjčce č.5407/07/08 o přemístění obecně 
prospěšné společnosti Komunitní práce Liberec o.p.s. do prostor budovy Liebiegovy vily v ul. 
Jablonecká č. p. 41, Liberec V 

a  u k l á d á  

Lukáši Martinovi, náměstkovi primátorky, uzavřít Dodatek č. 4 č. 8009/2012/09 ke Smlouvě o 
výpůjčce č. 5407/07/08 s obecně prospěšnou společností Komunitní práce Liberec o.p.s. 

Termín: ihned 
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USNESENÍ Č. 564/2012 

Schválení vyhrazených parkovacích stání pro invalidy včetně bezúplatného 
poskytnutí dopravního značení dle nových podmínek pro zřízení vyhrazeného 
parkovacího stání na komunikacích ve vlastnictví města Liberec 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

1.  zřízení vyhrazeného parkovacího stání a realizaci svislého dopravního značení IP12  
      „P reservé“ na komunikaci Krejčího pro držitele ZTP/P Lukáše Kindla, zastoupeného otcem      
     Lukášem Kindlem 

n e s c h v a l u j e  

1. zřízení vyhrazeného parkovacího stání a realizaci svislého dopravního značení IP12  
    „P reservé“ na komunikaci Borový vrch pro držitele ZTP paní Naďu Podzimkovou 

a  u k l á d á  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,  
 

1. vydat souhlasné stanovisko odboru správy veřejného majetku se zřízením vyhrazeného 
parkovacího stání pro držitele ZTP/P Lukáše Kindla, zastoupeného otcem Lukášem Kindlem a 
to včetně realizace svislého dopravního značení IP 12 na komunikaci Krejčího 

Termín: červenec 2012 
 

2. vydat zamítavé stanovisko odboru správy veřejného majetku se zřízením vyhrazeného 
parkovacího stání pro držitele ZTP  paní Naďu Podzimkovou a to včetně realizace svislého 
dopravního značení IP 12 na komunikaci Borový vrch   

Termín: červenec 2012 

USNESENÍ Č. 565/2012 

Záměr RWE přesun regulační stanice plynu v Lidových sadech 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

1. záměr RWE a.s., ve spolupráci s Statutárním městem Liberec, a to přesun regulační stanice 
plynu Lidové sady (dále jen STL RS Lidové sady) z ppč.: 3211/4 v k.ú. Liberec na pozemek 
ppč.: 3213 v k.ú. Liberec, 

2. udělení výjimky z interního předpisu pro zřizování věcných břemen  pro společnost RWE a.s., 
investora akce „Rekonstrukce RS Lidové sady“, a to odpuštění úhrady ceny za věcná břemena 
pro technickou infrastrukturu 

a  u k l á d á  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
1. zajištění vynětí části pozemku ppč.: 3213 v k.ú. Liberec z registrace významného krajinného 

prvku park P. Bezruče – Lidové sady vyhlášeného OŽP MML č.j.: OŽP/938/246.6/96/OZ-Hy 
ze dne 3.4.1996 

Termín: 08/2012 
2. ve spolupráci s odborem ekonomiky a majetku oddělením majetkové evidence a dispozic 

zajistit oddělení nezbytné části pozemku ppč.: 3213 v k.ú. Liberec (pod STK PR Lidové sady) 
vč. obslužného prostoru stanice a dále zajistit veškeré nezbytné administrativní úkony spojené 
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s majetkoprávním vyrovnáním mezi RWE a.s. a SML 

Termín: 12/2012 
 
3. v souladu s interními předpisy Statutárního města Liberce zajistit po realizaci přemístění 

plynovodního řadu opravu asfaltového komunikačního pruhu mezi tramvajovým tělesem a 
chodníkem v dotčeném úseku, stavební úpravu spočívající v opravě stávající dopravně 
bezpečnostně nevyhovující tramvajové zastávky u Domu dětí a mládeže a úprava komunikační 
propojky mezi komunikacemi Alšova a Masarykova 

Termín: 12/2012 

USNESENÍ Č. 566/2012 

Rozbor činnosti Městských lesů Liberec, příspěvkové organizace Statutárního 
města Liberec za rok 2011 včetně zhodnocení zákonem stanovených ukazatelů 
pro hospodaření příspěvkových organizací pro rok 2011 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

předložený „Rozbor Městských lesů Liberec, příspěvkové organizace Statutárního města Liberec 
za rok 2011 včetně zhodnocení zákonem stanovených ukazatelů pro hospodaření příspěvkových 
organizací pro rok 2011“ 

a  s c h v a l u j e   

zhodnocení zákonem stanovených ukazatelů pro hospodaření příspěvkových organizací za rok 
2011. 

USNESENÍ Č. 567/2012 

Majetkové přílohy ke zřizovací listině Městských lesů Liberec, příspěvkové 
organizace 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s majetkovými přílohami ke zřizovací listině příspěvkové organizaci Městské lesy Liberec 

a  u k l á d á  

Lukáši Martinovi, náměstkovi primátorky, předložit majetkové přílohy ke zřizovací listině 
příspěvkové organizace Zastupitelstvu města Liberec ke schválení. 

T: 28.6.2012 

USNESENÍ Č. 568/2012 

Poskytnutí dotace pro TSML a.s. ve výši 300 000 korun pro zajištění správy, 
provozu a údržbu hřbitovů na rok 2012 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

1. s poskytnutím dotace pro TSML a.s. ve výši 300.000,- Kč pro zajištění správy, provozu a 
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údržbu hřbitovů na rok 2012. 
2. s návrhem Smlouvy o poskytnutí dotace pro TSML a.s., ve výši 300.000,- Kč pro rok 2012, 

a  u k l á d á      

Lukáši Martinovi, náměstku primátorky pro rozvoj a technickou infrastrukturu, 
předložit poskytnutí dotace a návrhu smlouvy o poskytnutí dotace pro TSML a.s. ke schválení do 
zastupitelstva města. 

T: 28.6.2012 

USNESENÍ Č. 569/2012 

Hromadný podnět ve věci nežádoucího provozu před garážemi – Husitská ul. 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

Hromadnou žádost ve věci řešení pozemku města před zástavbou garáží při ul. Husitská ze dne 
21.5.2012 CJ MML 070181/12, 

a  u k l á d á   

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
 
1. zajištění odeslání přiloženého návrhu odpovědi autorům hromadné stížnosti 

Termín: 06/2012 
 
2. podat návrh odboru ekonomiky a majetku návrh na prodej pozemků p.č. 4272/1 a částečně p.č. 

4270/1, k. ú. Liberec  

Termín: 30.6.2012 

USNESENÍ Č. 570/2012 

Soukenné náměstí - dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo     

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

1. uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo realizaci akce „Revitalizace Soukenného náměstí“, 
s rozpočtovými náklady 14 951 710,51 Kč bez DPH, kdy dodavatelem stavby je firma 
SYNER, s.r.o., IČ 481 92 516, se sídlem Dr. Milady Horákové 580/7, Liberec 4, 460 01, 

     
2. v rámci uzavřeného dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo zrealizovat závlahový systém,   

a  u k l á d á  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku (SM), 
 
1. ve spolupráci s oborem právním a veřejných zakázek připravit dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo 

a dále v souladu s právní legislativou uzavřít dodavatelem stavby SYNER, s.r.o., IČ 481 
92 516, se sídlem Dr. Milady Horákové 580/7, Liberec 4, 460 01 

T: 07/2012 
 
2. v souladu s uzavřeným dodatkem č. 2 ke Smlouvě o dílo zajistit realizaci akce „Revitalizace 

Soukenného náměstí“.  
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T: 12/2012 

USNESENÍ Č. 571/2012 

Rozšíření parkovacího systému - ul. Voroněžská 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

vyjádřený nesouhlas ve věci zařazení pozemku města p.č. 539/2, k.ú. Liberec při ulici Voroněžská,  
ze dne 30.5.2012 CJ MML 074571/12, 

a  u k l á d á   

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
 
1. zajištění odeslání přiloženého návrhu odpovědi autorovi nesouhlasu 

Termín: 06/2012 
 
2. podat odboru ekonomiky a majetku návrh na prodej pozemků p. č. 539/2, 537/1, 537/14, 

537/15, 537/16, 537/17, 539/1, 539/4, 539/5, 539/6, 539/7, 539/8, 539/10, 539/11, 545/1 a 
částečně p. č. 539/3, k. ú. Liberec   

Termín: 06/2012 

USNESENÍ Č. 572/2012 

Uzavření "Dodatku č. 2 ke smlouvě o podmínkách umístění a provozování 
reklamních zařízení a reklamy na městských pozemcích" se společností 
EuroAWK s.r.o. 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

uzavření "Dodatku č. 2 ke smlouvě o podmínkách umístění a provozování reklamních zařízení a 
reklamy na městských pozemcích" se společností EuroAWK s.r.o., IČ 439 657 17, se sídlem Praha 
10, Vršovice, Konopišťská 739/16, 100 00,  

a  u k l á d á  

Bc. Davidovi Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, zajistit uzavření 
„Dodatku č. 2 ke smlouvě o podmínkách umístění a provozování reklamních zařízení a reklamy na 
městských pozemcích". 

Termín: neprodleně  

USNESENÍ Č. 573/2012 

Štěpkování dřevní hmoty ve vlastnictví Statutárního města Liberce  

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

uzavření kupní smlouvy na dodávky biopaliva, jako prodávajícím a společnosti Natur-Therm s.r.o. 
se sídlem Liberec, Železná 245/5, IČ 28714512, jako kupujícím, 
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a  b e r e  n a  v ě d o m í  

předložený návrh kupní smlouvy na dodávku biopaliva,  

a  u k l á d á   

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru technické správy veřejného majetku,  
ve spolupráci  s oborem právním a veřejných zakázek, zajistit oboustranný podpis příslušného 
smluvního  dokumentu – kupní smlouvy na dodávku biopaliva.   

T: 07/2012 

USNESENÍ Č. 574/2012 

Provoz vodních prvků ve městě Liberci 

Rada města po projednání  

s c h v a l u j e  

provoz vodních prvků v plném rozsahu a po celou dobu provozu- letní provoz: od 1.5.2012 do 
31.10.2012, zimní provoz: od 1.11.2012 do 30.4.2013, 

a  u k l á d á  

Bc. Davidovi Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,  
zajistit provoz vodních prvků ve městě Liberci v plném rozsahu a po celou dobu pro 
vozu - letní provoz: od 1.5.2012 do 31.10.2012, zimní provoz: od 1.11.2012 do 30.4.2013. 

T: neprodleně 

USNESENÍ Č. 575/2012 

Způsob nakládání s odtaženými nevyzvednutými vozidly (dále jen vraky) na 
odstavných parkovištích  

Rada města po projednání  

s c h v a l u j e  

v důvodové zprávě navržený postup s nakládání autovraků na parkovišti pro odtažená vozidla, 

a  u k l á d á   

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,  
průběžně zajišťovat v důvodové zprávě navržený postup s nakládání autovraků na parkovišti pro 
odtažená vozidla. 

Termín: Průběžně 

USNESENÍ Č. 576/2012 

Sportovní areál Vesec – úhrada ceny za věcná břemena 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

přiložený smluvní dokument o zřízení věcného břemene akce Sportovní areál Vesec – komunikace 
Nad Sokolovnou  

a  s c h v a l u j e  
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1. uzavření „Smlouvy o zřízení věcného břemene“ mezi  
Josefem Pavlikovičem 
 
Ivou Brzákovou,  
 
Bohuslavem Jarešem,  
 
Josefem Jarešem,  
 
Pavlem Jarešem,  
 
Evou Jarešovou,  
 
Annou Stejskalovou,  
 
všichni zastoupeni na základě ověřené plné moci ze dne 24.10.2011 panem Martinem 
Sýkorou,  
 
Miloslavou Martínkovou,  

 
RWE GasNet, s.r.o, se sídlem Klíšská 940, Ústí nad Labem, zapsaná v obchodním rejstříku 
vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 23083, jednající: Ing. 
Miloslavem Zaurem a Thomasem Merkerem, IČ:  272 95 567, DIČ: CZ 272 95 567  
 
a Statutárním městem Liberec 
 

2. Udělení výjimky ze směrnice rady města Liberce pro zadávání veřejných zakázek a to pro 
realizaci akce výškové úpravy u 17 ks plynovodních přípojek na komunikaci ke Sportovnímu 
areálu Vesec – Nad Sokolovnou celkové finanční výši 117.516,0 Kč včetně DPH a to 
společností GAS SERVIS 

a  u k l á d á   

Bc. Davidovi Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,  
 
1. ve spolupráci s odborem právním a veřejných zakázek zajistit oboustranný podpis příslušného 

smluvního dokumentu - smlouvy o zřízení věcného břemene na akci „Sportovní areál Vesec – 
komunikace Nad Sokolovnou“ 

KT: 08/2012 
  
2. zajistit prostřednictvím společnosti GAS SERVIS výškové vyrovnání stávajících 17 ks pilířků 

plynovodních přípojek a to včetně následné provedení úhrady z položky odboru správy 
veřejného majetku a to položky Havarijní opravy komunikací 

T: 11/2012 

USNESENÍ Č. 577/2012 

Dodatek č. 4 k Nájemní smlouvě na pronájem nebytových prostor v objektech 
SML se společností Liberecká IS, a.s.            

Rada města po projednání  

s c h v a l u j e  



 
 
 
 

51

Uzavření dodatku č. 4 k Nájemní smlouvě č. 7011/2006/13 ze dne 29. 9. 2006 se společností 
Liberecká IS, a.s., 

a  u k l á d á  

Bc. Martině Rosenbergové, primátorce města,  
uzavřít Dodatek č. 4 k Nájemní smlouvě č. 7011/2006/13. 

Termín: ihned 

USNESENÍ Č. 578/2012 

Zavedení silniční meteorologie v rámci provádění zimní údržby komunikací ve 
městě Liberci 

Rada města po projednání  

s c h v a l u j e  

realizace akce v roce 2012 a financování akce formou dodavatelského úvěru rozloženého na tři 
splátky v letech 2013, 2014 2015 

u k l á d á  

Bc. Davidovi Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,  
ve spolupráci s odborem právním a veřejných zakázek předložit radě města Liberce ke schválení 
zadávací podmínky na realizaci předmětné akce. 

                                                                                      Termín: průběžně - kontrolní termín 07/2012 

USNESENÍ Č. 579/2012 

Zóny placených parkovacích zón ve městě Liberci 

Rada města po projednání  

b e r e  n a  v ě d o m í  

1) Zajišťování veškerých činností dle mandátní smlouvy vlastními kapacitami společností 
Technické služby města Liberce a.s., a to v období 1.7.2013 - 31.12.2015, 

 
2) Zajišťování veškerých činností spojené s provozem podzemního parkoviště v budově Krajské 

vědecké knihovny v Liberci vlastními kapacitami společností Technické služby města Liberce 
a.s., a to v období od 1.7.2013, 

a  u k l á d á  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku 
ve spolupráci s Městskou policií Liberec a Technickými službami města Liberec, a.s. vést 
jednání za účelem úpravy stávajícího smluvního vztahu, kterým by se zrušil stávající závazek 
o průměrné míře respektovanosti a nahradil by se novým systémem kontroly nad správou, 
provozem a kontrolou respektovanosti, a navrhnout možné rozšíření parkovacího systému.   

Termín: 12/2012 

USNESENÍ Č. 580/2012 

Smlouva o poskytování služeb, nájmu veřejného, slavnostního a speciálního 
osvětlení a světelného signalizačního zařízení a úpravě dalších práv a povinností 
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se zhotovitelem ELTODO-CITELUM, s.r.o. 

Reakce společnosti ELTODO-CITELUM na odstoupení od smlouvy 

Rada města po projednání  

s c h v a l u j e  

návrh písemné odpovědi společnosti na sdělení společnosti ELTODO CITELUM s.r.o. ze dne ze 
dne 6.6.2012 (č. j. 079110/12 spisové služby města Liberce)  

b e r e  n a  v ě d o m í  

písemné sdělení společnosti ELTODO CITELUM s.r.o., ze dne 6.6.2012 (č. j. 079110/12 spisové 
služby města Liberce) 

a  u k l á d á  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
ve spolupráci s odborem právním a veřejných zakázek a advokátní kanceláří HEŘMÁNEK & 
ČERNÝ, Dřevná 382/2, 128 00, Praha 2 zajistit veškeré související právní úkony a administraci 
písemné reakce města Liberce 

Termín: neprodleně 

USNESENÍ Č. 581/2012 

Záměr převodu hřbitovů ve vlastnictví společnosti TSML a.s. na město Liberec 

Rada města po projednání  

s c h v a l u j e  

Záměr převodu hřbitovů ve vlastnictví společnosti TSML a.s. na město Liberec 

a  u k l á d á   

Lukáši Martinovi, náměstku primátorky, Bc. Davidovi Novotnému, vedoucímu odboru správy 
veřejného majetku, Ing. Otakaru Kyptovi, řediteli společnosti TSML a.s. a představenstvu 
společnosti TSML a.s., 
ve spolupráci s odborem právním a veřejných zakázek předkládat radě města Liberce ke schválení 
další možných postupů v převodu hřbitovů ve vlastnictví společnosti TSML a.s. na město Liberec  
                                                                    Termín: průběžně - kontrolní termín 08/2012 

USNESENÍ Č. 582/2012 

Žádost o poskytnutí finančních prostředků MŽP - „Revitalizace a zajištění 
provozní bezpečnosti VKP park P. Bezruče - Lidové sady 

Rada města po projednání  

s c h v a l u j e  

 
1. založení projektu „Revitalizace a zajištění provozní bezpečnosti VKP park P. Bezruče“ 
 
2. podání žádosti o poskytnutí prostředků v rámci „Programu péče o krajinu v roce 2012 – 

podprogram pro zlepšení dochovaného přírodního a krajinného prostředí“  

a  u k l á d á  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
v souladu s vyhlášenými  podmínkami pro poskytnutí dotace MŽP zajistit podklady pro poskytnutí 
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finančních prostředků pro akci ,,Revitalizace a zajištění provozní bezpečnosti VKP park P. 
Bezruče“. 

T: neprodleně 

USNESENÍ Č. 583/2012 

Havárie plynovodu včetně úpravy nebezpečné tramvajové zastávky v ul. 
Riegrova 

Rada města po projednání  

s c h v a l u j e  

1. Realizaci akce „Havárie plynovodu včetně úpravy nebezpečné tramvajové zastávky v ul. 
Riegrova“ 

2. Výběr dodavatele stavebních prací přímým oslovením a to firmy Technické služby města 
Liberce a.s., Erbenova 376, Liberec 8, 460 08, IČ: 25007017   

a  u k l á d á  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucího odboru správy veřejného majetku, 
 
1. na akci „Havárie plynovodu včetně úpravy nebezpečné tramvajové zastávky v ul. Riegrova“ 

zajistit odeslání výzvy k předložení cenové nabídky a návrhu smlouvy o dílo a na realizaci 
výše uvedené akce firmě Technické služby města Liberce a.s., Erbenova 376, Liberec 8, 460 
08, IČ: 25007017 

T: 30.6.2012  
 

2. po obdržení a vyhodnocení předloženého návrhu zajistit oboustranný podpis příslušného 
smluvního dokumentu - smlouvy o dílo a následně zajistit realizaci akcí „Havárie plynovodu 
včetně úpravy nebezpečné tramvajové zastávky v ul. Riegrova“,  

T: 30.8.2012  

USNESENÍ Č. 584/2012 

Zřízení pracovní skupiny Rady města pro řešení otázek sociálního vyloučení 

Rada města po projednání  

s c h v a l u j e   

zřízení pracovní skupiny Rady města pro řešení otázek sociálního vyloučení  

a  u k l á d á   

doc. Davidu Václavíkovi, členovi rady města, aby připravil statut této pracovní skupiny a návrh na 
její členy. 

Termín: září 2012 

USNESENÍ Č. 585/2012 

Projekt elektronické řídící kontroly - softwarová podpora schvalovacích procesů 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  
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realizaci projektu softwarové podpory schvalovacích procesů elektronické řídící kontroly na 
základě předloženého materiálu 

a  u k l á d á  

Ing. Jindřichu Fadrhoncovi, tajemníkovi MML, zajistit veškeré potřebné úkony vyplývající 
z předloženého materiálu pro zahájení projektu a informovat radu města o postupu v projektu. 

T: do 20.11.2012 

 

USNESENÍ Č. 586/2012 

Přistoupení společnosti Komunitní práce Liberec, o.p.s. k rámcové smlouvě mezi 
SML a T-Mobile CZ, a.s., jako oprávněné osoby 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s přistoupením organizace Komunitní práce Liberec o.p.s., jako oprávněné osoby k rámcové 
smlouvě o telekomunikačních službách a o prodeji telekomunikačních zařízení a jejich 
příslušenství uzavřené mezi Statutárním městem Liberec a T-Mobile CZ, a.s.,  

a  p o v ě ř u j e  

Ing. Jindřicha Fadrhonce, tajemníka MML, uzavřením dodatku ke smlouvě mezi SML a T-Mobile 
CZ o přistoupení organizace Komunitní práce Liberec o.p.s, jako oprávněné osoby.   

USNESENÍ Č. 587/2012 

Žádost o povolení použití znaku města, který je ve vlastnictví Statutárního města 
Liberec 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s použitím znaku města Liberec v hlavičce webu www.liberecsobe.cz a na reklamní předměty 

a  u k l á d á   

Pavlíně Stránské, pověřené zastupováním funkce vedoucího kanceláře primátorky, informovat 
Štěpánku Válkovou o rozhodnutí Rady města Liberec.  

USNESENÍ Č. 588/2012 

 Hodnocení 5. zasedání zastupitelstva města konaného dne 31. 5. 2012 

Rada města po projednání 

p o v ě ř u j e  

vyřízením podnětů, dotazů a připomínek z 5. zasedání Zastupitelstva města Liberce, které se 
konalo dne 31. května 2012, primátorku, náměstky primátorky a zástupce představenstev 
akciových společností DPMLJ, SAJ a SAL.  
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USNESENÍ Č. 589/2012 

Organizační zajištění 6. řádného zasedání zastupitelstva města konaného   

dne 28. června 2012 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

konání 6. řádného zasedání zastupitelstva města ve čtvrtek 28. června 2012 v 15.00 hodin 
v zasedací místnosti č. 11 budovy radnice s tímto pořadem jednání: 
1. Zahájení, schválení pořadu jednání 
2. Diskuse občanů 
3. Žádost o uzavření dohody o splátkách paní O. Albertové 
4. Žádost o uzavření dohody o splátkách paní I. Laurenčíkové 
5. Žádost o uzavření dohody o splátkách manželů Polyakových 
6. Žádost o uzavření dohody o splátkách pana M. Rambouska 
7. Plán prevence kriminality na léta 2013-2015 pro město Liberec 
8. Návrh plánu kontrolní činnosti kontrolního výboru na 2. pol. 2012 
9. Návrh správní rady Ekofondu na rozdělení dotací z Ekofondu pro rok 2012 
10. Návrh správní rady Sportovního fondu SML na přidělení dotací – 3. kolo 2012 - veřejné 

jednorázové, náborové a propagační akce 
11. Zrušení zadávacího řízení v rámci JŘBÚ na Poskytnutí revolvingového investičního úvěru za 

účelem předfinancování akcí dotovaných ze zdrojů EU a návrh na zajištění potřebného 
předfinancování prostřednictvím tzv. směnečného programu 

12. Úprava cen obsazených bytových jednotek 
13. Úprava cen volných bytových jednotek po opakované veřejné dražbě dobrovolné, dle zákona 

č. 26/2000 v platném znění 
14. Masarykova 625, Liberec 1 – snížení ceny 
15. Návrh rozpočtového opatření č. 3 Statutárního města Liberec na rok 2012 
16. Návrh rozpočtového opatření č. 4 Statutárního města Liberec na rok 2012 
17. Majetkoprávní operace 
18. Zástavní smlouva – bytové objekty Tyršova, Liberec 5 
19. Zástavní smlouvy – bytové objekty v lokalitě U Sila 
20. Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy (pozemky p. č. 1782/2, 2087/1, 2282 a část 

pozemku p. č. 2087/3, k. ú. Ruprechtice 
21. Majetkové přílohy ke zřizovací listině Městských lesů Liberec, p. o. 
22. Majetkové přílohy ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací sociálního a zdravotního 

zaměření 
23. Aktualizace majetkových příloh ke zřizovacím listinám kulturních příspěvkových organizací 
24. Aktualizace majetkových příloh ke zřizovacím listinám školských příspěvkových organizací 
25. Návrh na čerpání Fondu pro financování rozvoje kulturních příspěvkových organizací 
26. Návrh na čerpání Fondu pro financování rozvoje školských příspěvkových organizací 
27. Navýšení čerpání finančních prostředků z Fondu pro financování rozvoje školských 

příspěvkových organizací – změna usnesení ZM č. 40/2012, 59/2012, 112/2012 
28. Návrh správní rady kulturního fondu na přidělení dotací z Kulturního fondu SML pro 2. kolo 

2012 
29. Poskytnutí dotace pro TSML, a. s. ve výši 300.000,- Kč pro zajištění správy, provozu a údržby 

hřbitovů na rok 2012 
30. Majetkoprávní operace – odbor strategického rozvoje a dotací 
31. Oprava zákresu vlastnické hranice pozemků p. č. 629/1 a 624/1 
32. Rozdělení 68. změny Územního plánu města Liberce 
33. Obecně závazná vyhláška SML č. 3/2012, o stanovení veřejně přístupných míst, na kterých 

mohou být provozovány některé sázkové hry a loterie, a jiné podobné hry 
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34. Soukromá hotelová škola HERGESSEL, spol. s r. o. – využití předkupního práva 
35. Aktualizace indikativního seznamu projektů IPRM Liberec – Atraktivní a kvalitní život 

v Liberci 
36. Aktualizace indikativního seznamu projektů IPRM Liberec – zóna „Lidové sady“ 
37. MŠ Broumovská – podklady k žádosti 
38. Vypsání výběrového řízení na dodavatele stavby „Centrum aktivního odpočinku“ 
39. Schválení Dodatku č. 2 ke Smlouvě o alokaci prostředků k projektu IPRM Liberec – 

Atraktivní a kvalitní život v Liberci“ 
40. Hromadný podnět ve věci Soukenné nám. – průjezdnost ul. Revoluční  
41. Vyřízení podnětů, dotazů a připomínek z 5. zasedání zastupitelstva města 
42. Informace, dotazy a podněty zastupitelů 

USNESENÍ Č. 590/2012 

Návrh na úpravu platu ředitelky p. o. Centrum zdravotní a sociální péče Liberec 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

platový postup ředitelky p. o. Centrum zdravotní a sociální péče Liberec, Mgr. Lenky Škodové, 
do vyššího platového stupně spolu s navrženou úpravou jejího měsíčního platu s účinností 
od 1. května 2012 ve výši dle důvodové zprávy 

a  u k l á d á  

Ing. Jindřichu Fadrhoncovi, tajemníkovi MML, zajistit vypracování a předání 
příslušného platového výměru ředitelce p. o. Centrum zdravotní a sociální péče Liberec. 

T: neprodleně 

USNESENÍ Č. 591/2012 

Plnění usnesení rady města za měsíc květen 2012 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

předloženou zprávu 

a  s o u h l a s í  

s prodloužením termínů sledování usnesení a s vypuštěním ze sledování usnesení tak, jak jsou 
navrženy v předložené zprávě. 
 
Rada města vzala na vědomí tyto písemné informace: 
Informace č. I., II. byly staženy z programu jednání 
III. Návrh plánu kontrolní činnosti kontrolního výboru na 2. pololetí roku 2012 
 
 
 
 
Přílohy: k usnesení č. 488/2012 
             k usnesení č. 489/2012 
             k usnesení č. 499/2012 
             k usnesení č. 502/2012 
             k usnesení č. 503/2012 
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V Liberci dne 26. června 2012 

 
 
 
 
 
 
 
 

Bc.  Martina Rosenbergová,  v.  r .  Bc.  Jiř í  Šolc ,  v .  r .  
primátorka města náměstek primátorky 



Příloha č. 1

Místo konání 
pořádané akce 

Výše 
celkových 
nákladů

Výše 
požadované 

dotace

Návrh správní 
rady EMS

Kč Kč Kč

1
A - Styl, o.s. Radnice 2012 4.9.2012 náměstí Dr. E. 

Beneše
60 000 20 000 15 000 propagace (letáky, plakáty), 

zvukové zajištění akce, 
pronájem pódia 

 EMS 

2
A - Styl, o.s. SPORTLIFE - Den 

otevřených dveří A-STYL
8.9.2012 A-STYL 

Centrum Liberec
30 000 12 000 6 000 technické zabezpečení 

akce, letáky, tiskoviny, 
propagace 

3
Atletický klub AC 
Slovan Liberec, o. 
s. 

Běh na Českou Chalupu - 
Memoriál Mirko Gräfa 2012

3. listopadu 
2012

Liberec - Lidové 
sady 

37 200 15 000 0 propagace, propozice, 
rozhodčí, zdravotní dozor, 
doprava 

4
Atletický klub AC 
Slovan Liberec, o. 
s. 

Ve stopách atletických 
mistrů

28.5.2012 Liberec - 
městský stadion

8 500 4 000 0 propozice, propagace, 
rozhodčí, zdravotní dozor

5
Atletický klub AC 
Slovan Liberec, o. 
s. 

Liberecký pulmaraton a 
Lidový běh 2012

1.7.2012 Liberec - 
městský stadion

26 000 9 000 0 propozice, propagace, 
rozhodčí, zdravotní dozor

6
Atletický klub AC 
Slovan Liberec, o. 
s. 

Běh olympijského dne 20.6.2012 Liberec- městský 
stadion

15 500 7 500 0 propozice, propagace, 
rozhodčí, zdravotní dozor

7
Atletický klub AC 
Slovan Liberec, o. 
s. 

Silvestrovská hala 2012 27.12.2012 Jablonec nad 
Nisou - hala 
Střelnice

26 500 13 000 0 propozice, propagace, 
pronájem haly

8
Atletický klub AC 
Slovan Liberec, o. 
s. 

Halový víceboj žactva 2013 5.2.2012 Jablonec nad 
Nisou - hala 
Střelnice

24 500 12 000 0 propozice, propagace, 
zdravotní dozor, pronájem 
haly

9
Atletický klub AC 
Slovan Liberec, o. 
s. 

Liberecký víceboj pro 
mládež

27.9.2012 Liberec - 
městský stadion

11 000 5 000 0 propozice, propagace, 
zdravotní dozor

Tabulka návrhu Správní rady sportovního fondu SML na přidělení dotací ze sportovního fondu v rámci  3. kola roku 2012 na 
veřejné jednorázové, náborové a propagační akce (s termínem konání od 1. 9. 2012 do 28. 2. 2013)

Žadatel Název akce Termín 
pořádané 

akce Účel dotace
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10
Atletický klub AC 
Slovan Liberec, o. 
s. 

Mikulášský běh 5.12.2012 Liberec - ZŠ 
Dobiášová

7 000 3 000 0 propozice, propagace, 
rozhodčí 

11
Atletický klub AC 
Slovan Liberec, o. 
s. 

Memoriál Jana Macháčka 22.9.2012 Liberec - 
městský stadion

8 000 4 000 0 propozice, propagace, 
rozhodčí, zdravotní dozor

12
Atletický klub AC 
Slovan Liberec, o. 
s. 

Liberec  Open 13.10.2012 Liberec- městský 
stadion

11 000 5 000 0 propozice, propagace, 
rozhodčí, zdravotní dozor

13

AVE - KONTAKT, 
s.r.o. 

XIII. ročník mezinárodního 
šachového festivalu OPEN 
LIBEREC 2012

20.-27.10.2012 hotel Liberec         165 000              50 000    13000 finanční ceny, věcné ceny a 
poháry, ubytování pro 
rozhodčí, doprava 
materiálu, poplatky FIDE a 
ŠSČR za zápočet výsledků 

 EMS 

14
Basketbalový klub 
Kondoři Liberec, 
o. s. 

Sportovní den s Kondorem a 
nábor do basketbalového 
klubu 

září 12 hala kort           12 100                7 100    3000 pronájem haly, výtisk 
letáků, maskot klubu, ceny

15

Bicom Fight 
centrum Liberec, 
o.s.

Náborová akce 15.9.2012 bývalé pekárny 
Křižíkova, 
Liberec

        137 500              73 500    5000 plakáty, rozhodčí, pronájem 
sálu, reklama na rádiu, 
doktor + sanita, poháry, 
diplomy, ukázky bojových 
sportů na Liberecku, 
občerstvení, pronájem rinku 
s příslušenstvím

16

Bruslařský klub 
Variace Liberec

Prezentace klubu v rámci 
akce SPORT LIVE 2012

září 12 Tipsport Aréna 
Liberec 

          50 000              35 000    5000 prezentace u stánku (3 ks 
Roll Up), propagační 
bulletin (náklad cca 1000 
ks), výstavba stánku 

 EMS 

17

Draci FBC Liberec Náborová a reklamní 
tramvaj 2012

září 2012 - 
únor 2013

Liberec - 
tramvajové 
vozidlo DPML

        104 000              76 000    0 výroba letáků, tiskovin, 
rozváváni letáků s osobním 
přístupem, reklamní 
oblečení osob, výroba 
samolepkové reklamy pro 
tramvaj, provozování 
reklamy na 6 měsíců 
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18

Draci FBC Liberec Rozvoj přípravky 2012 září  2012 - 
únor 2013

hala ZŠ 
Dobiášova 
Liberec

          37 000              25 000    10000 pronájem haly ZŠ 
Dobiášova, pronájem 
rehabilitace ZŠ Dobiášova, 
moderátor, ozvučení, 
trenérská činnost 
,propagace, letáky, info 
tabule, ceny do soutěží pro 
děti 

 EMS 

19

Draci FBC Liberec Vánoční florbalový turnaj 
2012

prosinec 12 hala ZŠ 
Dobiášova 
Liberec

          33 000              25 000    5000 pronájem haly ZŠ 
Dobiášova, pronájem 
rehabilitace ZŠ Dobiášova, 
moderátor, pořadatelský 
tým, propagace, letáky, info 
tabule, ceny do soutěží 

20

Draci FBC Liberec Florbal na náměstí - 
odpoledne s florbalem

záři 2012 Liberec - 
náměstí Dr. E. 
Beneše

          40 000              27 000    20000 doprava mantinelů, branek, 
moderátor a ozvučení, 
pořadatelský tým, 
propagace, letáky, info 
deska, ceny do soutěží 

 EMS 

21

Draci FBC Liberec 11. ročník florbalového 
turnaje pro mládežnická 
družstva kategorie juniorů, 
juniorek a starších žáků - 
OPEN air 2012

září 12 Liberec - hala 
Aréna 1 a 2, ZŠ 
Dobiášova

        120 000              80 000    30000 hala míčových sportů Aréna 
1 a 2 + šatny, hala ZŠ 
Dobiášova, rozhodčí, 
pořadatelský tým, 
propagace, letáky, info 
tabule, ceny 

22

Draci FBC Liberec 10. ročník GOLD cup 2012 září 12 hala Dukly, 
aréna 1 a 2, ZŠ 
Dobiášova

        151 000              95 000    30000 pronájem haly Dukla, hala 
míčových sportu  Aréna 1 a 
2 + šatny, hala ZŠ 
Dobiášova, rozhodčí, 
pořadatelský tým, 
propagace, letáky,info 
tabule, ceny

23

Draci FBC Liberec Florbalová liga elévů 2012 září  2012 - 
únor 2013

Liberec - hala 
ZŠ Dobiášova

          70 000              51 000    15000 pronájem haly ZŠ 
Dobiášova , rozhodčí, 
pořadatelský tým, 
propagace, letáky, info 
tabule, ceny do soutěží 

 EMS 
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24

Draci FBC Liberec Víkend halových míčových 
sportů v Dukle 2012

říjen - listopad 
2012

Liberec - hala 
Dukly 

          81 000              59 000    10000 pronájem haly Dukla, 
správce haly Dukla, hala 
míčových sportů Aréna 
(tréninkové hřiště), 
pořadatelský tým, 
propagace, letáky, info 
tabule, ceny, doprovodný 
program - moderátor

25
FK Krásná 
Studánka

Sportovní den s Bárou 
Špotákovou

září-říjen 2012 areál FK Krásná 
Studánka

          50 000              25 000    25000 propagace, pronájem 
sportoviště, technické 
zabezpečení 

 EMS 

26
FK Krásná 
Studánka

Nábor mladých fotbalistů a 
fotbalistek

září-listopad 
2012

areál FK Krásná 
Studánka

          60 000              30 000    25000 propagace, pronájem 
sportoviště, technické 
zabezpečení 

 EMS 

27
FK Krásná 
Studánka

Vzdělávací kurz první 
pomoci

září- prosinec 
2012

areál FK Krásná 
Studánka

          70 000              40 000    0 propagace, pronájem 
sportoviště, technické 
zabezpečení 

28

Gymnastika 
Liberec

Pohár olympijských nadějí - 
OHC LIBEREC 2012

26.-28.10.2012 Liberec         640 000            220 000    105000 technické zabezpečení, 
plakáty, letáky, propagace, 
rozhodčí, odměny 
organizátorů, poháry, 
medaile, ceny 

 EMS 

29

Jaroslav 
Formánek, Altis

Liberecký drak - závody 
dračích lodí

31.8.-1.9.2012 Vodní nádrž 
Harcov

        119 000              60 500    20000 propagace závodu, 
technické zajištění (doprava 
lodí, pronájem, obsluha, 
záchranný člun s obsluhou, 
pronájem stanů a 
vodáckých vest, výpočet a 
zpracování dat, rozhodčí 
start-cíl, vytyčení tratě, 
poháry, diplomy, ozvučení, 
komentátor

 EMS 

30
Jezdecký klub 
Liberec

Hobby závody 8.9.2012 areál jezdeckého 
klubu Liberec

          17 500                9 000    9000 propagace - deky pro koně 
s logem JK Liberec

 EMS 

31
Jezdecký klub 
Liberec

Vstup do Nového roku 1.1.2013 areál jezdeckého 
klubu Liberec

            6 750                3 600    3600 kokardy, věcné drobnosti, 
propagační a reklamní 
materiál 
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32

JIZERSKÉ 
AKTIVITY, o. s. 

10. ročník Mezinárodního 
festivalu outdoorových filmů 
2012

13.-16. 
12.2012

Lidové sady           77 000              50 000    50000 vstupní poplatek hlavnímu 
pořadateli (tisk plakátů, 
katalog, banery, kopie 
filmů), propagace (výlep), 
dovýlep, webové stránky, 
pronájem prostor (velký sál 
Lidových sadů, 
Experimentální studio), 
doprovodný program, 4x 
besedy se sportovci, 
cestovali, filmaři, vstupenky, 
režie, úhrada telefonních 
poplatků, doprava, 
organizace, zdravotník, 
pronájem horolezecké 
stěny

 EMS 

33

Junák - Svaz 
skautů a skautek 
ČR, přístav 
"MAJÁK" Liberec

Vánoční turnaj R + R " O 
zlaté prase"

15.12.2012 tělocvična ZŠ 
Vesec a 
sokolovna 
Slovanu Vesec

            4 500                2 000    2000 pronájem tělocvičen, 
pozvánky, plakáty, diplomy

34
Klub mládeže 
stolního tenisu 
Liberec

Vánoční turnaj mládeže ve 
stolním tenise

prosinec 12 Liberec             6 000                4 500    4500 pronájem haly (7 hodin), 
technické  zabezpečení 

 EMS 

35

Kynologický klub 
Liberec - 
Pavlovice

31. ročník soutěže psů "O 
liberecký pohár"

22.9.2012 Kynologický klub 
Liberec - 
Pavlovice

          45 500              38 700    22000 poháry pro vítěze, 
upomínkové předměty pro 
závodníky, rozhodčí, 
figuranti, pořadatele, 
výsledková komise, 
zdravotník, veterinární 
dozor, materiálové a 
technické zabezpečení 

 EMS 
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36

LIBEREC 
DISCGOLF CLUB -
HUNTERS, o.s. 

DISCGOLFOVÝ TURNAJ 
VESEC 2012

14.-16.2012 Sportovní areál 
Vesec

        135 000              60 000    5000 technické zajištění turnaje 
(rozmístění 18ti 
discgolfových košů, 
výhozišť, grafického 
zpracování celého hřiště i 
jednotlivých jamek, 
informačních a směrových 
cedulí pro hráče a 
veřejnost), pronájem 
Sportovního areálu Vesec, 
zajištění PR turnaje a 
doprovodného programu

37

LIBEREC 
DISCGOLF CLUB -
HUNTERS, o.s. 

Propagační a náborová 
akce Discgolf Clubu Liberec

8.-9.9.2012 Sportovní areál 
Vesec

          95 000              45 000    10000 technické zajištění akce 
(výroba a rozmístění 4 
discgolfových košů, 
výhozišť, grafického 
zpracování celého hřiště i 
jednotlivých jamek, 
informačních a směrových 
cedulí pro veřejnost), 
pronájem Sportovního 
areálu Vesec, PR akce, 
zajištění doprovodného 
programu

 EMS 

38
Mateřská škola 
DOMINO, s.r.o.

Sportem se rozloučíme 15.6.2012 Mateřská škola 
DOMINO, s.r.o.

          23 000                5 000    0 pronájem skákacího hradu 

39

PSF Hell Session vol. 3 15.9.2012 Kulturní centrum 
Vratislavice 
101010

          59 400              30 000    0 pronájem prostor, ozvučení, 
osvětlení, výroba plakátů, 
výlep plakátů (Liberec + 
Jablonec nad Nisou)

38
Mateřská škola 
DOMINO, s.r.o.

Sportem se rozloučíme 15.6.2012 MŠ Domino, 
s.r.o. 

          23 000                5 000    0 pronájem skákacího hradu 

39

PSF Hell Session vol. 3 15.9.2012 Kulturní centrum 
Vratislavice 
101010

          59 400              30 000    0 pronájem prostor, ozvučení, 
osvětlení, výroba plakátů, 
výlep plakátů (Liberec + 
Jablonec nad Nisou)
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40

Slavia Liberec 
orienteering

Náborové závody v 
orientačním běhu pro děti, 
mládež a dospělé (podzimní 
část)

25.9. a 
3.101.2012

Liberec             7 500                3 500    3500 propagace závodu, příprava 
a technické zabezpečení 

41

Slavia Liberec 
orienteering

Memoriál 17. listopadu v 
orientačním běhu 

3.11.2012 Liberec 
(Vratislavice nad 
Nisou)

          20 000              14 000    10000 tvorba závodní historické 
mapy (kartografické a 
topografické práce), návrh a 
tisk propagačních letáků, 
závodních průkazek a 
pamětních listů , pronájem 
centra závodu

 EMS 

42

Sport Aerobic 
Liberec, o.s.

Nábor nových členů 2012 -
náborová akce

6.9.2012 Aerobic Centrum 
sídliště 
Kunratická

          36 500              25 500    10000 propagace (reklama rádio), 
tisk letáků, plakátů, 
technické zajištění, lékařský 
dozor

43

Sport Aerobic 
Liberec, o.s.

Světový pohár v 
gymnastickém, step a dance 
aerobiku 2012

10.- 
14.10.2012

Tiposport Aréna 
Liberec

     1 708 000            382 000    165000 pronájem sportovní haly, 
služby, technické zajištění, 
propagace, reklama rádio, 
kamerový systém, LCD 
projekce, montáž, lékařský 
dozor, výsledkový servis, 
ozvučení, moderátor

 EMS 

44

Sport Aerobic 
Liberec, o.s.

Mikulášský pohár 2012 - 
soutěž a náborová akce

13.12.2012 Aerobic Centrum 
sídliště 
Kunratická

          35 000              25 000    20000 propagace, reklama rádio, 
tisk letáků, propagace, 
odměny trenérům, 
lektorům, rozhodčím, 
lékařský dozor, technické 
zajištění 

 EMS 

45

Sportovně 
střelecký klub Č 
0366 Liberec - 
Ruprechtice 

Liberecká vzduchovková 
liga 2012/2013

listopad 2012 - 
únor 2013

tělocvična ZŠ 
Vrchlického 
Liberec

          18 500              12 000    9000 terče, diabolky  EMS 

46

Sportovně 
střelecký klub Č 
0366 Liberec - 
Ruprechtice 

Liberecký střelecký týden 
pro malé a velké 

10.-14.9.2012 Malorážková 
střelnice Liberec -
Ruprechtice

          20 700                8 000    2000 terče, střelivo 
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47

Sportovně 
střelecký klub Č 
0366 Liberec - 
Ruprechtice 

Velká cena Liberce a VC 
Syneru - Memoriál Ing. 
Emingera ve střelbě ze 
vzduchovkových zbraní 
2012

14.-16.12.2012 hala TU Liberec 
v Harcové 

          43 880              21 200    5000 pronájem haly, terčový 
materiál 

48
Sportovní klub 
Ještěd

Náborový závod akrobatů leden-únor 
2013

Ski areál Ještěd           52 000              12 000    11000 ozvučení svahu  EMS 

49

Sportovní klub 
KARATE 
SHOTOKAN 
Liberec

Jednorázové náborové a 
propagační akce

září 2012 - 
leden 2013

ŽŠ Liberec           23 000              16 000    15000 propagace, letáky,  EMS 

50

Sportovní klub 
moderní 
gymnastiky 
Liberec

Podzimní závod 6.11.2012 tělocvična ZŠ 
Dobiášova

          11 400                8 900    5000 nájem tělocvičen, pronájem 
zvukotechniky včetně 
obsluhy, tiskopisy, medaile, 
rozhodčí, diplomy

51

Sportovní klub 
stolního tenisu 
Liberec

Celostátní turnaj mládeže - 
Velká cena města Liberce

12.-13.1.2013 Tipsport Aréna 
Liberec - hala 
míčových sportů

          95 300              29 000    15000 pronájem prostor, pronájem 
sportovního vybavení (stoly, 
ohrádky, míčky (400 ks)

52
Sportovní klub 
stolního tenisu 
Liberec

Celostátní turnaj veteránů - 
Velká cena města Liberce

13.10.2012 Tipsport Aréna 
Liberec - hala 
míčových sportů

          84 600              19 000    10000 pronájem prostor, míčky 
(200 ks)

53
Sportovní klub 
stolního tenisu 
Liberec

Sportovní den stolního 
tenisu

8.9.2012 herna na stolní 
tenis, Tisport 
Aréna

          35 000              15 000    12000 pronájem prostor, pronájem 
sportovního vybavení (stoly, 
ohrádky)

 EMS 

54

Taneční klub 
Čermák, o.s.

11. ročník mezinárodní 
soutěže ve sportovním tanci 
LIBEREC OPEN 2012

1.12.2012 Lidové sady         200 000              65 000    10000 propagace (propozice, 
plakáty, letáky), diplomy, 
poháry, medaile pro vítězné 
páry 

55
Taneční klub 
Koškovi Liberec

43. ročník Podještědského 
poháru

13.10.2012 Dům kultury 
Liberec

        250 000              80 000    30000 pronájem sálu, spotřeba 
materiálu, honoráře, 
propagace

 EMS 

56
TaPŠ ILMA World Latino and Belly 

Dance Festival 2012
1.-4.11.2012 Centrum 

Babylon Liberec
     1 800 000              50 000    0 propagace, služby 

(pronájem sálu a technické 
zabezpečení)

57

TJ Lokomotiva 
Liberec 1

Náborová akce šermířského 
oddílu

30.8.-
30.9.2012

Liberec - TJ 
Lokomotiva 
Liberec 1

          31 000              21 000    15000 pronájem prezentačního 
zařízení, pronájem 
šermířského simulátoru, 
propagace akce 

 EMS 
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58

TJ Lokomotiva 
Liberec 1

Sportovní zábavné 
náborové odpoledne pro děti 
a mládež

3.9.2012 dvůr a tělocvičny 
TJ Lokomotiva 
Liberec

          20 000              11 000    10000 zhotovení propagačních 
letáků, výlep letáků, 
ozvučení areálu

59
TJ Lokomotiva 
Liberec 1

Velká cena Liberce v 
basketbale starších žákyň - 
U15

8.-9. 2012 tělocvična TJ 
Lokomotiva 
Liberec I

          21 000              16 000    10000 rozhodčí dle směrnic ČBF, 
propagace (bulletiny, 
plakáty)

60

TJ Lokomotiva 
Liberec 1

Velká cena Liberce v 
basketbale U20 a starších 
dorostenek

15.-16.9.2012 tělocvična TJ 
Lokomotiva 
Liberec I

          30 000              25 000    25000 rozhodčí dle směrnic ČBF, 
propagace (bulletiny, 
plakáty), zpracování 
výsledků

 EMS 

61
TJ Lokomotiva 
Liberec 1

Velká cena Liberce v 
basketbale mladších 
dorostenek U17

22.-23.9.2012 tělocvična TJ 
Lokomotiva 
Liberec I

          21 000              16 000    10000 rozhodčí dle směrnic ČBF, 
propagace (bulletiny, 
plakáty)

62

TJ Lokomotiva 
Liberec 1

38. ročník Novoročního 
výstupu na Ještěd

1.1.2013 Liberec - Ještěd           43 000              11 000    10000 pronájem místnosti, 
rozhodčí, propagace akce, 
zdravotní služba, doprava 
materiálu na Ještěd

63

TJ Lokomotiva 
Liberec 1

59. ročník závodu "Zlatý 
cepín jizerských hor"

2.2.2013 Bedřichov u 
Jablonce nad 
Nisou

          35 000              24 000    20000 pronájem závodních tratí, 
rozhodčí, zdravotní služba, 
propagace akce, pronájem 
výpočetní techniky a 
zpracování výsledků

 EMS 

64

TJ Lokomotiva 
Liberec 1

Vánoční turnaj žaček a 
dorostenek v házené 

21.-23.12.2012 Liberec - hala 
Technické 
univerzity

          56 000              27 500    25000 rozhodčí, pronájem haly, 
propagace akce, zdravotník 
pronájem výpočetní 
techniky 

 EMS 

65

TJ Lokomotiva 
Liberec 1

Turnaj v házené dorostenek 
" O Pohár Loko Liberec"

20.9.-
22.9.2012

Liberec - hala 
Technické 
univerzity

          50 000              27 000    20000 rozhodčí, pronájem haly, 
propagace akce, 
zdravotník, pronájem 
výpočetní techniky

66
TJ Lokomotiva 
Liberec 1

Velká cena Liberce v 
basketbale mladších žákyň - 
U 14

29.-30.9.2012 tělocvična TJ 
Lokomotiva 
Liberec I

          22 000              16 000    10000 rozhodčí dle směrnic ČBF, 
propagace, zpracování 
výsledků 

67
TJ Lokomotiva 
Liberec 1

Podzimní turnaj v kolové 
žáků

21.10.2012 tělocvična TJ 
Lokomotiva 
Liberec 1

            7 500                4 000    4000 propagace (diplomy), 
rozhodčí, nákup hracích 
míčů
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68

TJ Lokomotiva 
Liberec 1

41. ročník Podzimního 
turnaje v kolové dorostu 

7.10.2012 tělocvična TJ 
Lokomotiva 
Liberec 1

          11 300                5 500    5000 propagace (diplomy), 
rozhodčí dle směrnic ČSC, 
nákup 1 hracího míče

69

TJ Lokomotiva 
Liberec 1

53. ročník Podzimního 
turnaje v kolové mužů

6.10.2012 tělocvična TJ 
Lokomotiva 
Liberec I

          12 800                5 500    5000 propagace (diplomy), 
rozhodčí dle směrnic ČSC, 
nákup 1 hracího míče

70

TJ Lokomotiva 
Liberec 1

Veřejný náborový závod v 
orientačním běhu pro děti a 
mládež

26.9.2012 Lidové sady, 
Dům dětí a 
mládeže Větrník 
Liberec

          11 000                8 000    5000 nákup map, tisk 
(propagace), pronájem 
měřícího zařízení, rozhodčí 

71
TJ Lokomotiva 
Liberec 1

Velká cena Liberce v 
basketbale starších 
dorostenek U19

1.-2.9.2012 tělocvična TJ 
Lokomotiva 
Liberec I

          21 000              16 000    10000 rozhodčí dle směrnic ČBF, 
propagace (plakáty, 
bulletiny)

72

TJ Lokomotiva 
Liberec 1

Soutěž mládeže v šermu 
fleretem "Ještědský kalíšek 
2012"

8.- 9. 12.2012 tělocvična TJ 
Lokomotiva 
Liberec I

          48 000              37 000    15000 propagace, rozhodčí, pásky 
na připevnění planší na 
podlahu, zdravotní zajištění, 
pronájem výpočetní 
techniky s obsluhou, 
pronájem registračního 
zařízení a planší

73

TJ Slávia Liberec - 
oddíl šachu

2. ročník Slavia open - 
Memoriál Zdeňka Kobra

2.2.2013 Restaurace U 
Košků 

          12 000              12 000    11000 nájem hracího sálu, 
kvalifikovaní rozhodčí, 
pronájem hracího materiálu 

 EMS 

74

TJ Slavia Liberec - 
oddíl volejbalu 

Ještědský pohár žáků ve 
volejbalu 

15.9.2012 tělocvičny ZŠ 
Liberec, 
Sokolovská 328

            8 000                5 000    3000 nájem tělocvičen, technické 
zajištění, rozhodčí, 
zapisovatelé 

75

TJ Slávia Liberec, 
oddíl volejbalu 

Velká cena města Liberce 
ve volejbalu dorostu 

8.-9.9.2012 tělocvična ZŠ 
Švermova a ZŠ 
Sokolovská 

          12 000                7 000    7000 nájem tělocvičen, technické 
zajištění, zdravotní služba, 
rozhodčí, pomocní 
rozhodčí, zapisovatelé 

 EMS 

76

TJ Slovan Vesec - 
oddíl badmintonu

6. ročník Memoriálu Zdeňka 
Kožešníka 

16.2.2012 Tipsport Aréna 
Liberec - hala 
míčových sportů

          25 000              18 000    15000 pronájem sportoviště, 
poháry, medaile, ceny, 
míčky, diplomy, grafický 
návrh a tisk 

 EMS 
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77

TJ START Liberec Turnaj mladších žáků a 
žákyň v tenise 

15.-16.9.2012 Tenisové kurty 
Start Liberec - 
Krásná 
Studánka 

          19 700                5 700    5000 tenisové míče pro soutěžící 

78

TJ VK DUKLA 
LIBEREC

Turnaj barevného mini 
volejbalu

1.9.-30.9.2012 hala VK Dukla 
Liberec

          20 000              10 000    10000 pronájem (organizátor, 
ostraha haly, úklid), 
propagace, rozhodčí, 
zdravotník, ozvučení akce, 
medaile 

79

TJ VK DUKLA 
LIBEREC

Turnaj barevného mini 
volejbalu

1.11.-
30.11.2012

hala VK Dukla 
Liberec

          20 000              10 000    5000 pronájem (organizátor, 
ostraha haly, úklid), 
propagace, rozhodčí, 
zdravotník, ozvučení akce, 
medaile 

 EMS 

80

TJ VK DUKLA 
LIBEREC

Turnaj barevného mini 
volejbalu

1.12.-
30.12.2012

hala VK Dukla 
Liberec

          20 000              10 000    0 pronájem (organizátor, 
ostraha haly, úklid), 
propagace, rozhodčí, 
zdravotník, ozvučení akce, 
medaile 

81

TJ VK DUKLA 
LIBEREC

Náborová dopoledne a 
propagace barevného mini 
volejbalu pro školní mládež

1.9.-30.9.2012 hala VK Dukla 
Liberec

          10 500                5 250    0 pronájem (organizátor, 
ostraha haly), propagace, 
rozhodčí, zdravotník, 
ozvučení akce, speaker

82

TJ VK DUKLA 
LIBEREC

Náborová dopoledne a 
propagace barevného mini 
volejbalu pro školní mládež

1.10.-
30.10.2012

hala VK Dukla 
Liberec

          10 500                5 250    0 pronájem (organizátor, 
ostraha haly), propagace, 
rozhodčí, zdravotník, 
ozvučení akce, speaker

83

TJ VK DUKLA 
LIBEREC

Náborová dopoledne a 
propagace barevného mini 
volejbalu pro školní mládež

1.11.-
30.11.2012

hala VK Dukla 
Liberec

          10 500                5 250    0 pronájem (organizátor, 
ostraha haly), propagace, 
rozhodčí, zdravotník, 
ozvučení akce, speaker

84

TJ VK DUKLA 
LIBEREC

Náborová dopoledne a 
propagace barevného mini 
volejbalu pro školní mládež

1.12.-
31.12.2012

hala VK Dukla 
Liberec

          10 500                5 250    5250 pronájem (organizátor, 
ostraha haly), propagace, 
rozhodčí, zdravotník, 
ozvučení akce, speaker

85

TJ VK DUKLA 
LIBEREC

Náborová dopoledne a 
propagace barevného mini 
volejbalu pro školní mládež

1.1.-30.1.2013 hala VK Dukla 
Liberec

          10 500                5 250    0 pronájem (organizátor, 
ostraha haly), propagace, 
rozhodčí, zdravotník, 
ozvučení akce, speaker
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86

TJ VK DUKLA 
LIBEREC

Náborová dopoledne a 
propagace barevného mini 
volejbalu pro školní mládež

1.2.-28.2.2013 hala VK Dukla 
Liberec

          10 500                5 250    0 pronájem (organizátor, 
ostraha haly), propagace, 
rozhodčí, zdravotník, 
ozvučení akce, speaker

87

TJ VK DUKLA 
LIBEREC

Turnaj barevného mini 
volejbalu

1.2.-28.2.2013 hala VK Dukla 
Liberec

          20 000              10 000    0 pronájem (organizátor, 
ostraha haly, úklid), 
propagace, rozhodčí, 
zdravotník, ozvučení akce, 
medaile 

88

TJ VK DUKLA 
LIBEREC

Turnaj barevného mini 
volejbalu

1.1.-30.1.2013 hala VK Dukla 
Liberec

          20 000              10 000    0 pronájem (organizátor, 
ostraha haly, úklid), 
propagace, rozhodčí, 
zdravotník, ozvučení akce, 
medaile 

89

TJ VK DUKLA 
LIBEREC

Turnaj barevného mini 
volejbalu

1.10.-
30.10.2012

hala VK Dukla 
Liberec

          20 000              10 000    0 pronájem (organizátor, 
ostraha haly, úklid), 
propagace, rozhodčí, 
zdravotník, ozvučení akce, 
medaile 

90

Trampolíny 
Liberec, o.s.

4. závod Českého a 
Žákovského poháru a Mladý 
talent skoků na trampolíně 

6.-7.10.2012 sportovní hala 
TU Liberec

          93 000              46 000    35000 pronájem haly na dva dny, 
propagace, tiskoviny, výlep, 
technické zajištění, 
informační servis, zdravotní 
dozor

 EMS 

91
Vem Camará 
Capoeira Liberec, 
o.s. 

12 Capoeiry v Liberci 14.-16.9.2012 Liberec         480 000              25 000    15000 propagace, zvuková 
aparatura, pronájem 
tělocvičny, sálu 

 EMS 

92

Vem Camará 
Capoeira Liberec, 
o.s. 

Nábor členů - podzim 2012 5.9.2012 Strojní 
průmyslová 
škola

          20 500              20 500    10000 propagace, zvuková 
aparatura, pronájem 
tělocvičny a počítačové 
techniky

93
Vendula 
Pažoutová

SPORTFEST 2012 17.11.2012 Kulturní dům 
Liberec

        401 500            180 000    5000 účinkující, pronájem, 
reklama, zvukař + podium, 
ceny

 EMS 

94
VSK Slavia TU 
Liberec, o.s. - 
oddíl badmintonu

Náborový turnaj žactva 
oddílu badmintonu

12.9.2012 tělocvična ZŠ 
Barvířská 

            5 000                3 000    3000 míče, ošatné rozhodčím 

95
VSK Slávia TU 
Liberec, o.s. - 
oddíl badmintonu

Turnaj neregistrovaných v 
badmintonu

19.1.2013 sportovní hala 
TU Liberec

            7 700                5 000    2000 míče, ošatné rozhodčím, 
nájemné 

12/13

Příloha k usnesení č. 488/2012



Příloha č. 1

96

VSK Slávia TU 
Liberec, o.s. - 
oddíl badmintonu

2. ročník Vánočního 
celostátního turnaje 
kategorie U9 a U11 v 
badmintonu

15.12.2012 sportovní hala 
TU Liberec

          36 500              26 500    18000 nákup míčů, ošatné 
rozhodčím, návrh a tisk 
propozic, nájemné 

 EMS 

97
VSK Slavia TU 
Liberec, o.s. - 
oddíl karate

Náborová akce oddílu 
karate

1.-30.9.2012 ZŠ Švermova             9 200                9 200    9200 pronájem tělocvičny, tisk a 
výlep cca 70 ks plakátů 

 EMS 

CELKEM 8 951 930 Kč 2 882 400 Kč 1138050

97
8 951 930
2 282 400

Počet žádostí celkem
Výše celkových nákladů v Kč 

Výše požadované dotace v Kč
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CELKEM hodin

NÁVRH 

VEŘEJNÉ 

SLUŢBY PRO 

7.-12.2012

FC Slovan  - fotbal mládeţ 200 130 70 0 0 0 0 0 0 0 400 168
 - z toho bude veřejná služba 2012 91 59 18 0 0 0 0 0 0 0 168

AC Slovan - atletika 0 0 0 32 0 0 0 0 20 0 52 4
 - z toho bude veřejná služba 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4

Patriots - baseball - NOVĚ 0 0 0 0 0 0 0 0 40 0 40 8
 - z toho bude veřejná služba 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 8

Draci FBC - florbal 0 0 0 0 0 0 0 0 380 0 380 79
 - z toho bude veřejná služba 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 79 0 79

BK Variace - kraso 0 0 0 0 330 0 0 0 15 0 345 220
 - z toho bude veřejná služba 2012 0 0 0 0 217 0 0 0 3 0 220

TJ Bílí Tygři - hokej mládeţ 0 0 0 0 850 50 0 0 60 0 960 571
 - z toho bude veřejná služba 2012 0 0 0 0 558 0 0 0 13 0 571

TJ Loko - házená 0 0 0 0 0 0 0 0 150 0 150 31
 - z toho bude veřejná služba 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 31 0 31

BK Kondoři - basket mládeţ 0 0 0 0 0 0 500 0 0 0 500 156
 - z toho bude veřejná služba 2012 0 0 0 0 0 0 156 0 0 0 156

TJ Dynamo - kuţelky 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 60 23
 - z toho bude veřejná služba 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 23

TJ Loko - kuţelky 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120 120 46
 - z toho bude veřejná služba 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46 46

Městská policie - střelnice 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 12 12

SFM - veřejné bruslení 0 0 0 0 82 0 0 0 0 0 82 82

Celkem hodin (pouze kluby) 200 130 70 32 1180 50 500 0 665 180 3007 1400

REZERVA - SML 100

ŠKOLY 500

CELKEM 2000

Hala 

míčových 

sportů

Kuţelna

1/2 ROČNÍ ČERPÁNÍ HODIN 

VEŘEJNÉ SLUŢBY

Návrh čerpání z Koncesní smlouvy za II. pololetí roku 2012 - celkový počet hodin veřejné sluţby 2000

subjekt

Fotbalový 

stadion - 

trénink

Fotbalové 

hřiště - 

trénink

Fotbalový 

stadion - 

zápas

Aletický 

stadion

Zimní hala - 

trénink

utkání 

Svijanská
Hala KORT

Střelnice 

(výcvik - 

plné 

pokrytí)
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Nájemní smlouva  
reg.č. 5/12/0432 

 
uzavřená ve smyslu ust. § 663 a násl. občanského zákoníku mezi smluvními stranami, a to: 
 
Statutární město Liberec, nám. Dr. Edvarda Beneše 1, 460 59 Liberec 1  
Bc. Martina Rosenbergová, primátorka Statutárního města Liberec 
IČ: 00262978 
na straně jedné  / dále jen pronajímatel / 
 
a 
 
TO & MI Vdf. s.r.o., IČ:44567677 
zastoupené jednatelem Ing. Miroslavem Bačíkem 
se sídlem Pražská 2951, 407 47  Varnsdorf 
na straně druhé / dále jen nájemce / 

 

 

 I. 

 
Pronajímatel je na základě zák. 172/1991 Sb. vlastníkem pozemků p. č. 1235/2 - ostatní 
plocha   (manipulační plocha), o výměře 4.878 m2, v kat. území: Rochlice u Liberce, 
zapsané v katastru nemovitostí pro obec Liberec na LV č. 1. 
 
Pronajímatel část pozemku p.č. 1235/2 o výměře 1.400 m² pronajímá dle snímku, který je 
nedílnou součástí této smlouvy, nájemci za podmínek, stanovených touto nájemní smlouvou 
na dobu  určitou 15 let, a to od 1.8.2012. Doba trvání této smlouvy může být prodloužena na 
základě dohody obou smluvních stran formou dodatku k této smlouvě.  
 
Tato majetkoprávní operace byla dle podmínek uložených zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích, 
v platném znění, schválena na 12. schůzi Rady města Liberce dne 19.6.2012, usnesení                        
č. ……….. . Zveřejnění na úřední desce proběhlo v době od 11.5.2012 do 30.5.2012. 
 
 

 II. 
 

1.  Nájemce bude pronajatý pozemek užívat jen pro vlastní  potřebu, k tomuto účelu: 
 

vybudování  a provozování areálu bezkontaktní samoobslužné automyčky 
 

 
2. Pronajímatel je oprávněn požadovat přístup na pronajatý pozemek za účelem kontroly, zda    
    nájemce užívá pozemek řádně a k účelu stanovenému touto smlouvou. 

 
3.  S nájmem pozemku není spojeno užívání žádného příslušenství. 
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III. 
 

 
1. Výše nájemného byla smluvními stranami dohodnuta na částku 180.000,- Kč ročně. Do 

doby     vydání stavebního povolení, nejdéle však do 31.8.2013, bude nájemce platit 
nájemné 90.000,- Kč ročně. 

 
 
2. Nájemné z pozemku platí nájemce za kalendářní rok nejpozději k 1. dubnu. Převyšuje-li 

roční úhrada Kč 10.000,--, platí se ve dvou stejných splátkách, a to k 1. 4. a 1. 10. 
příslušného roku. 

 
 
3. Pokud byla smlouva uzavřena po 1. dubnu, poměrnou část nájemného za období od 

uzavření této smlouvy do konce příslušného kalendářního roku, uhradí nájemce na účet 
pronajímatele nejpozději do 30 dnů od podpisu této smlouvy, čl. III odst. 2 platí obdobně. 

 
 
4. Úhrada nájemného se provádí složenkou nebo platebním příkazem na účet odboru 

ekonomiky a majetku Magistrátu města Liberec č. 4096222/0800, var. symbol 
2501120432. 

 
 
5. Pronajímatel si vyhrazuje právo upravit cenu nájemného podle cen v místě obvyklých i v 

průběhu užívání pozemku nájemcem. Se změnou ceny je povinen pronajímatel nájemce 
seznámit nejpozději jeden měsíc před splatností nájemného. 

 
 
6. Nebude-li nájemné zaplaceno ve stanovené lhůtě, sjednává se, že za každý den prodlení s 

platbou je nájemce povinen uhradit pronajímateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z včas 
nesplacené částky. 

 
 IV. 

 
1. Nájemce je oprávněn provádět změny na pozemku a budovat na něm stavby jen s 

písemným předchozím souhlasem pronajímatele. Úhradu nákladů s tím spojených může 
nájemce požadovat jen v případě, že se k tomu pronajímatel písemně zavázal. V případě, 
že nájemce vybuduje na pronajatém pozemku stavbu bez souhlasu pronajímatele, je to 
považováno za hrubé porušení smlouvy. 

 
 
2. Pronajímatel se zavazuje poskytnout nájemci plnou součinnost s realizací záměru včetně 

uzavření věcných břemen pro uložení, provoz a údržbu sítí technické infrastruktury 
nezbytných pro bezkontaktní samoobslužnou automyčku. 

 
 
3. Nájemce je povinen pečovat o to, aby na pronajatém pozemku nevznikla škoda na zdraví, 

majetku, přírodě a životním prostředí a přebírá za případné vzniklé škody odpovědnost. 
Nájemce je povinen udržovat pozemek ve smyslu platných předpisů čistý, zejména 
zabraňovat zaplevelení. 

 
 
4. Nájemce není oprávněn pronajatý pozemek pronajmout nebo přenechat do užívání třetí 

osobě. Pokud tak učiní je takováto podnájemní smlouva neplatná a porušení tohoto zákazu 
je považováno za hrubé porušení nájemní smlouvy. 
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5. Nájemce odpovídá i za škody způsobené osobami, kterým umožnil přístup na pronajatý 
pozemek a za poškození pronajatého pozemku, neodpovídá za náhodu. 

 
 V. 

 
1. Nájemní vztah končí jen z těchto důvodů : 
 
    a) Dohodou pronajímatele a nájemce. 
    b) Výpovědí kteroukoli ze smluvních stran po 10-ti letech trvání smlouvy s tím, že 

výpovědní lhůta je sjednána  tříměsíční             
    c) Výpovědí pronajímatele nájemci s tříměsíční výpovědní lhůtou, 

ca) jestliže nájemce, ač písemně upomenut, nezaplatil splatné nájemné ani do data 
dodatečné lhůty splatnosti stanovené v upomínce. 

           cb) poruší-li nájemce hrubým způsobem své povinnosti dle čl. IV odst. 1,3 této 
smlouvy. 

cc) před zahájením stavby tramvajové trati, která by svým umístěním byla v kolizi                  
      s předmětem nájmu této nájemní smlouvy nebo pokud jsou pozemky na podkladě 

územního plánu určeny k výstavbě ve veřejném zájmu 
                (např. výstavba rodinných domků, komunikací, občanské vybavenosti, ap.). 
     d) Výpovědí nájemce pronajímateli s tříměsíční výpovědní lhůtou v případě nezískání 
všech    
          potřebných povolení pro výstavbu samoobslužné bezkontaktní automyčky nebo 
ukončení    
          podnikatelské činnosti na předmětu nájmu této nájemní smlouvy. 
 
2. Skončí-li nájem, je nájemce povinen pozemek vyklidit, na vlastní náklady jej uvést do 

původního stavu a předat jej protokolárně pronajímateli nejpozději do 30 dní od skončení 
nájmu. Pro případ, že by nájemce pozemek řádně nevyklidil a neuvedl jej do původního 
stavu, je pronajímatel oprávněn zajistit vyklizení a uvedení do původního stavu třetí 
osobou na náklady nájemce. Nájemce se zavazuje k úhradě veškerých nákladů s tím 
spojených ve lhůtě určené pronajímatelem ve výzvě k zaplacení těchto nákladů. K zajištění 
tohoto závazku se sjednává kauce ve výši 20% dohodnutého nájemného (tj. 36.000,-
Kč), kterou je nájemce povinen složit na účet pronajímatele č. 4096492/0800 var.č. 
2501120432 při uzavření této smlouvy. Pronajímatel je oprávněn tyto prostředky použít 
k úhradě pohledávky za nájemcem, pokud ten nesplní závazky v tomto článku smlouvy 
uvedené. Po skončení nájmu, pokud nebude kauce využita výše uvedeným způsobem, bude 
vrácena nájemci na účet č. ……………… 

 
3. Pokud dojde k ukončení nájemního vztahu před uplynutím doby 10 let trvání této smlouvy 

z důvodů na straně pronajímatele, zavazuje se pronajímatel vyvinout snahu o zajištění 
náhradního pozemku se zpevněnou plochou vhodného ke shodnému využití pro nájemce, 
pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.  

 
4. Smluvní strany se dohodly, že nájemce nemá nárok na náhradu investic či jakýchkoli 

nákladů  vynaložených při realizaci a provozu stavby s výjimkou případu, kdy 
pronajímatel vypoví nájemci nájemní smlouvu dle čl. V. bodu 1 písm. cc) a současně 
nebude do 3 měsíců od ukončení nájemní smlouvy a uvedení pozemku do původního stavu 
zahájena stavba tramvajové trati.  

 
5. Nedojde-li k doručení výpovědi nájemci (např. odepření přijetí, nezdržuje-li se na uvedené 

adrese), sjednává se, že výpověď je doručena 15. den ode dne jejího podání k poštovní 
přepravě. 

 
 
6. Výpovědní lhůta počne běžet 1. dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé 

smluvní straně. 
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 VI. 
 
1. Dohoda se vypisuje ve třech vyhotoveních, z nichž jedno obdrží nájemce a dvě slouží 

potřebám pronajímatele. 
 
2. Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva může být zveřejněna na webových stránkách 

Statutárního města Liberec (www.liberec.cz), s výjimkou osobních údajů fyzických osob 
uvedených v této smlouvě. 

 
 
 
V Liberci dne ......................                                                  
    
 
 
 
               pronajímatel                                                                            nájemce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
............................................................                            ..................................................... 
      Statutární město Liberec               To & Mi Vdf. spol. s r.o. 
        zastoupené primátorkou                zastoupené jednatelem 
 Bc. Martinou Rosenbergovou            Ing. Miroslavem Bačíkem         
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poř. 
číslo 

část č.p. adresa č.jedn. vel. vým. 
(m2) 

Původní 
cena 

 (v Kč) 

Cena pro 
opakované 
výběrové 
řízení  

sleva 40% 
(v Kč) 

1. 01 74 5. května 001 3+1 76,97 760.000,- 456.000,- 
 

2. 01 74 5. května 
 

002 3+1 83,53 850.000,- 510.000,- 

 

Příloha k usnesení č. 502/2012



 
 
 
poř. 
číslo 

část č.p. adresa č.jedn. vel. vým. 
(m2) 

původní 
cena 

 (v Kč) 

cena pro 
opakovanou 

veřejnou 
dražbu 

(minimální 
nejnižší   
podání)  

sleva 40% 
(v Kč) 

1. 01 74 5. května 
 

003 3+1 76,97 1,230.000,- 738.000,- 

2. 01 74 5. května 
 

006 3+1 85,51 1,280.000,- 768.000,- 

3. 01 511 Klostermannova  
 

004 2+1 92,32 1,440.000,- 864.000,- 

4. 01 1384 Riegrova  
 

001 3+1   80,78 1,270.000,- 762.000,- 

5. 03 37 Nám.Beneše 
 

001 3+1  
129,53  

1,440.000,- 864.000,- 

6. 14 792 Borový vrch 
 

019 1+1 38,90 640.000,- 384.000,- 

 

Příloha k usnesení č. 503/2012
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