
 
 

U S N E S E N Í  
Z 13. SCHŮZE  

RADY MĚSTA LIBEREC,  
KONANÉ DNE 28. 8. 2012 

 

USNESENÍ Č. 627/2012 

Informace o aktuálním dění ve Sportovním areálu Liberec, s. r. o. 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

informace o aktuálním dění ve Sportovním areálu Liberec, s.r.o 

a  u k l á d á  

Ing. Jiřímu Rutkovskému, náměstkovi primátorky, 
 projednání vlivu rezignace jednatelů SAL a dopadu neplnění podmínek koncesní smlouvy mezi 
Statutárním městem Liberec a S group SPORT FACILITY MANAGEMENT na valné hromadě 
společnosti Sportovní areál Liberec s.r.o. 

                                                                                                                                         T: neprodleně 
 
 

USNESENÍ Č. 628/2012 

Rezignace jednatelů Sportovního areálu Liberec, s.r.o. 

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

b e r e  n a  v ě d o m í  

odstoupení z funkce jednatelů společnosti Sportovní areál Liberec, s.r.o., IČ 27075397, nám. Dr. 
E. Beneše 1, Liberec Ing. Milana Šulce a Mgr. Věry Skřivánkové 

 a   j m e n u j e 
od 1. září 2012 jednatelem společnosti Sportovní areál Liberec, s.r.o., IČ 27075397,  
nám. Dr. E. Beneše 1: 
 
Ing. Jiřího Rutkovského,  
a Ing. Zbyňka Karbana. 

 

USNESENÍ Č. 629/2012 

Uhrazení faktury dle operativního plánu obnovy a údržby 

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

b e r e  n a  v ě d o m í  

uhrazení faktury na částku 118.985,- Kč dle plánu obnovy a údržby ze dne 10. ledna 2012 

a  u k l á d á    
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jednatelům Sportovního areálu Liberec s.r.o. zajistit proplacení faktury na částku 118.985,- Kč 
                                                                                                                         T: neprodleně 

 

USNESENÍ Č. 630/2012 

Zajištění realizace výběrového řízení na zakoupení nových kogeneračních 
jednotek 

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

p o v ě ř u j e  

jednatele Sportovního areálu Liberec s.r.o. (dále jen SAL) k zajištění realizace výběrového řízení 
na dodavatele akce: „výměna kogeneračních jednotek“ a zajištění financování z rozpočtu SAL.  

             T: neprodleně 

USNESENÍ Č. 631/2012 

Návrh plánu předpokládaných příjmů a výdajů společnosti Sportovní areál 
Liberec s.r.o. pro období 2012-2015 a návrh zajištění financování společnosti 
Sportovní areál Liberec s.r.o. v druhé polovině roku 2012 

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

s c h v a l u j e  

1. Návrh zajištění financování společnosti Sportovní areál Liberec s.r.o. ve druhé polovině roku 
2012. Změna výše vrácení části příplatku mimo základní kapitál SML bude provedena formou 
zápočtu vůči platbě nájemného. Celková částka včetně úroku je po této změně 31,700.000,- Kč;  
Úhrada zbývající části nájemného Sportovnímu areálu Liberec, s. r. o. bude realizována po 
započtení celkové částky ve výši 8,690.865,- Kč jednou splátkou: 
   
   k 31. 9. 2012     6,190.865,- Kč 
 
Tímto se pak nahrazuje usnesení rady města č. 707/2011 část II, písm. e), f), ze dne 18. 10. 2011, 
kde byla uvedena částka 2,290.865,- Kč a termín k 31. 7. 2012;  

 
2. Nákup kogeneračních jednotek v roce 2013 z prostředků společnosti Sportovní areál Liberec 
s.r.o. za předpokládanou cenu cca 6,800.000,- Kč vč. DPH;   

 
3. Návrh plánu předpokládaných příjmů a výdajů společnosti Sportovní areál Liberec s.r.o. pro 
období 2012-2015; 

a  u k l á d á    

Jednatelům společnosti Sportovní areál Liberec s.r.o.  
1. ve spolupráci s odborem ekonomiky a majetku MML zpracovat vzájemný zápočet závazků a 
pohledávek pro druhou polovinu roku 2012. 
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                     T: neprodleně 
 

2. ve spolupráci s technikem  OSCR, odborníkem na předmět zakázky, koncesionářem, oddělením 
veřejných zakázek nebo externí odbornou firmou na VŘ zajistit podklady a výběrové řízení na 
dodávku „kogenerační jednotek“. Dále prověřit možnost úhrady ve splátkách a možnost získání 
dotace. 

                     T: neprodleně 
 

3. postupovat podle plánu předpokládaných příjmů a výdajů SAL s.r.o. pro období 2012-2015. 
 
                        T: průběžně 

 

Plán financování SAL 
 
Tento bod byl stažen z programu jednání. 
 
 
Žádost o odložení splátky SAJ 
 
Tento bod byl stažen z programu jednání. 
 

USNESENÍ Č. 632/2012 

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 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. 2950/19 v k. ú Vratislavice 
nad Nisou, Ing. Miroslavy Brátové, a Tomáše Langera, a kteréhokoliv dalšího vlastníka, za 
podmínky úhrady předpokládané ceny ve výši 2.000,- Kč bez DPH 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. 65 a 69 v k. ú. yVratislavice nad Nisou a 
umístění přípojkové skříně v pilíři,  přístupu  a příjezdu pro opravy a údržbu na p.p.č. 69 v k. ú. 
Vratislavice nad Nisou na dobu existence stavby příslušné inženýrské sítě pro ČEZ Distribuce, 
a.s., Teplická 874/8, Děčín 4, IČ 247 29 035 za podmínky úhrady předpokládané ceny ve výši 
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9.440,- Kč bez DPH a za podmínek stanovených technickým odborem. 

USNESENÍ Č. 633/2012 

Majetkoprávní operace 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

IV. Změny usnesení RM 
1. Změna kupujícího – zúžení vlastnictví 
Rada města po projednání dne 28. 8. 2012 
a) zrušuje usnesení č. 123/2012, bod č. I/2 ze dne 31. 5. 2012 
b) souhlasí s prodejem pozemku p.č. 3152/2, k. ú. Liberec  
panu Zdeňkovi Junkovi,  
za kupní cenu 15.000,- Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy do 45 dnů ode dne schválení 
majetkoprávní operace zastupitelstvem města.    
 
2. Změna stanoviska k záměru směny pozemků 
Projednávání bodu bylo přerušeno. 
 
3. Rozšíření věcného břemene 

1. Rada města po projednání dne 28. 8. 2012 
a) zrušuje usnesení č. 72/2011/IX/2.3 ze dne 1. 2. 2011 
b) schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení vodovodu, uložení splaškové 
kanalizace, přípojka NN a VN, uložení veřejné  komunikační sítě, uložení VO, příjezd a 
přístup pro opravy a údržbu na pozemku p.č. 494, 495, 501, 502, 503, 504/1, 504/2, 504/3, 
504/4, 504/5, 504/6, 504/7, 506, 6007/7, 1945, 1946/1, 1946/4, 1947, 1948, 1949, 5753/4, 
5978/13, 6007/2, 511/6, 490, 446/1 k.ú. Liberec, na dobu existence stavby inženýrských sítí 
pro Vavřincův vrch s.r.o., Dr. M. Horákové 413/9a, 460 01 Liberec IV- Perštýn, IČ: 
28718968, za cenu 200,- Kč/m2 bez DPH  
c) schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení STL a NTL  plynovodu a STL 
plynovodní přípojky příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku p.č. 502, 1948, 1949, 
6007/7, 5978/13,  k.ú. Liberec, na dobu existence stavby inženýrské sítě pro RWE GasNet, 
s.r.o, se sídlem Klíšská 940, Ústí nad Labem, IČ 272 95 567, za cenu 200,- Kč/m2 bez DPH.  
 
2. Rada města po projednání dne 28. 8. 2012 
a) zrušuje usnesení č. 364/2012/IX/1 ze dne 22. 5. 2012 
b) schvaluje  zřízení věcného břemene strpění uložení komunikační sítě, příjezd a přístup pro 
opravy a údržbu na pozemku/cích/ p.č. 2481/5, 2509/3, 3015/1, 6009, 6041, 6044, 6045, 6048, 
6049, 6050, 6051, 6052, 6053, 6054, 6057, 6080, 6081/1, k. ú. Liberec na dobu životnosti 
stavby komunikačního zařízení pro  Telefónicu Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 
14022 Praha 4 - Michle, IČ 60193336, za cenu 1.000,- Kč bez DPH. 
 
3. Rada města po projednání dne 28. 8. 2012 
a) zrušuje usnesení č. 574/2011/VIII/1 ze dne 30. 8. 2011 
b) schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení sdělovacího vedení (technická 
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infrastruktura), příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku p. č. 5754, 5757/1, 5757/2, 
5760, 5763/1, 5763/2, 5765/1, 5765/2, 5766/1, 5767  k. ú. Liberec, na dobu životnosti stavby 
komunikačního zařízení pro Liberecká IS, a.s., Jablonecká 41, 460 01 Liberec 5, IČ: 25450131 
bezúplatně. 
 
4. Rada města po projednání dne 28. 8. 2012 
a) zrušuje usnesení č. 3/2012/VIII/2 ze dne 10. 1. 2012 
b) schvaluje zřízení věcného břemene chůze a jízdy na pozemku p. č. 5979/2, k. ú. Liberec, na 
dobu neurčitou, ve prospěch vlastníka pozemku p. č. 393 k. ú. Liberec, a budovy č. p. 191, 
Liberec II- Nové Město na pozemku p. č. 393, k. ú. Liberec, jejichž vlastníkem jsou 
v současné  době Novák Kamil Ing. a Nováková Ivana Mgr., za cenu 200.- Kč/ m2 bez DPH. 
 
5. Rada města po projednání dne 28. 8. 2012 
a) zrušuje usnesení č. 176/07/IV/1 ze dne 3. 4. 2007 
b) schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení VTL plynovodu, příjezdu a přístupu pro 
opravy a údržbu na pozemcích p. č. 246, 433/1, 442/5, 445/4, 471/2, k. ú. Rochlice u Liberce, 
na dobu existence plynárenského zařízení pro RWE GasNet, s.r.o, se sídlem Klíšská 940, Ústí 
nad Labem, IČ 272 95 567, za cenu 12.260,- Kč bez DPH. 
c) schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení STL plynovodu, příjezdu a přístupu pro 
opravy a údržbu na pozemcích p. č. 246, 433/1, 442/5,  471/2, k. ú. Rochlice u Liberce, na 
dobu existence stavby příslušné inženýrské sítě pro Teplárnu Liberec, a.s., tř. Milady 
Horákové 641/34a, 46001 Liberec 4,IČ: 62241672, za cenu 12.460,- Kč bez DPH. 
 
6. Rada města dne 28. 8. 2012 po projednání  
a) zrušuje usnesení č. 149/2012/V/1 ze dne 6. 3. 2012 
b) schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení zemních kabelů parkovacího systému, 
příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p.č. 473/1, 473/7, 483/13, 483/14, 
483/17, 483/29, 483/30, 483/43,  k. ú. Rochlice u Liberce, na dobu neurčitou ve prospěch 
vlastníka pozemků p. č. 470/1, 470/27, 472/5, 472/6, 472/7, 472/9, 472/14, 472/19, 472/20, 
483/6, 483/8, 483/31, 483/32, 483/39, 483/42, 483/44, 483/45, 484/2, 484/17, 484/15, 484/16, 
k. ú. Rochlice u Liberce, a pozemků p. č. 327/1, 327/3, 327/5, 327/7, 327/8, 327/9, 327/10, 
327/11, 327/21, 327/23, 327/24, 327/25, 327/26, 327/27, 327/33, 374/1, 377/13, k. ú. Doubí u 
Liberce, kterým je v současné době Nisa OC s. r. o., IČ: 28950941, Jiráskovo nám. 1981/6, 
Praha 2, za cenu 56,- Kč/m2 bez DPH.  
 
7. Rada města po projednání dne 28. 8. 2012 
a) zrušuje usnesení č. 251/2012IV/18 ze dne 3. 4. 2012 
b) schvaluje zřízení věcného břemene uložení vodovodního řadu a vodovodních přípojek, 
přístup a příjezd pro opravy a údržbu na pozemcích p. č. 1583/164, 1583/170, 1583/171, 
1583/174, 1583/181, 1583/183, 1583/219, k. ú. Rochlice u Liberce na dobu existence stavby 
příslušné inženýrské sítě, ve prospěch Stavebního bytového družstva SEVER, Liberec, Lipová 
596/7, PSČ: 460 31, IČ: 00042579, za cenu 4.550,- Kč/ bez DPH. 
 
8. Rada města po projednání dne 28. 8. 2012 
a) zrušuje usnesení č. 364/2012/IX/8 ze dne 22. 5. 2012 
b) schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení zemních kabelů NN a přípojkového 
pilíře, přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p. č. 708/1, k. ú. Růžodol I na dobu 
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existence stavby příslušné inženýrské sítě pro ČEZ Distribuce, a. s., Děčín 4, Teplická 874/8, 
IČ: 24729035, za podmínky složení zálohy ve výši 72.500,- Kč bez DPH. 
 
9. Rada města po projednání dne 28. 8. 2012 
a) zrušuje usnesení č. 332/2011/IV/11 ze dne 17. 5. 2011 
b) schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení plynovodních přípojek, příjezd a přístup 
pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p.č. 2184/1, 2211/22, 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 cenu 2.400,- Kč bez DPH. 

 
V. Věcná břemena 
1. Rada města dne 28. 8. 2012   schvaluje     zřízení     věcného     břemene strpění uložení  
zemních  kabelů  NN a VN, přístup pro opravy a údržbu  na pozemku/cích/ p. č. 72/4, 902, 1092/2, 
1499/1, 1499/2, 1499/3, 1499/4, 1516/1, 5786/1, 5787/1, 5787/2, 5787/3, 5788/2, 5791/1, 5819/2,  
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 83.200,- Kč bez DPH. 
 
2. Rada města dne  28.8.2012   schvaluje    zřízení    věcného    břemene strpění uložení zemního 
kabelového vedení NN, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p. č. 5839, 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 8.000,- Kč bez DPH. 
 
3. Rada města dne 28. 8. 2012 schvaluje  zřízení   věcného břemene uložení kanalizační přípojky, 
vstup a vjezd pro opravy a údržbu na pozemku   p.  č.   5994, k. ú. Liberec, na dobu existence 
příslušné inženýrské sítě, ve prospěch vlastníka pozemku  p. č. 398,  k. ú. Liberec a budovy č. p. 
298, Liberec II – Nové Město, na pozemku p. č. 398, k. ú. Liberec, jejichž vlastníkem je 
v současné  době Mgr. Jiří Bláha,  za podmínky složení zálohy ve výši 5.000.- Kč bez DPH. 
 
4. Rada města dne 28. 8. 2012  schvaluje    zřízení   věcného břemene uložení  přípojky dešťové 
kanalizace, vstup a vjezd pro opravy a údržbu na pozemku   p.  č.  6019/1, k. ú. Liberec,  na dobu  
existence příslušné inženýrské sítě, ve prospěch vlastníka pozemku  p. č. 2521,  k. ú. Liberec a 
budovy č. p. 768, Liberec I – Staré Město na pozemku p. č. 2518, k. ú. Liberec, jejichž vlastníkem 
jsou v současné  době Jitka Richtrová, Duncan Neill Scollick a Kateřina Scollicková, David 
Vyšohlíd a Jana Vyšohlídová,  za podmínky složení zálohy ve výši 8.000.- Kč bez DPH. 
 
5. Rada města dne 28. 8. 2012  schvaluje    zřízení   věcného břemene uložení  kanalizační 
přípojky, vstup a vjezd pro opravy a údržbu na pozemku   p.  č.  6137,  k. ú. Liberec,  na dobu  
existence příslušné inženýrské sítě, ve prospěch vlastníka pozemku  p. č. 4577,  k. ú. Liberec a 
budovy č. p. 686, Liberec III – Jeřáb na pozemku p. č. 4577, k. ú. Liberec, jejichž vlastníkem jsou 
v současné  době Stanislav Baďura a Ivana Baďurová, za podmínky složení zálohy ve výši 5.000.- 
Kč bez DPH. 
 
6. Rada města dne 28.8.2012  schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení  NTL 
plynovodu+přípojky,  příjezd a přístup pro opravy a údržbu  na pozemku/cích/ p. č. 1244/1, k.ú. 
Rochlice u Liberce,  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  60.000,- 
Kč bez DPH.  
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7. Rada města dne  28. 8. 2012   schvaluje     zřízení     věcného     břemene strpění uložení  
zemních  kabelů  NN,  přístup pro opravy a údržbu  na pozemku/cích/ p. č. 2200/3, 2200/4, 
2201/1, 2202/2,  k. ú. Rochlice u Liberce 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  12.000,- Kč bez DPH.  
 
8. Rada města dne 28. 8. 2012 schvaluje zřízení věcného břemene uložení  vodovodního řadu a 
kanalizační stoky  na pozemcích p. č. 2200/4, 2201/1,  k. ú. Rochlice u Liberce na dobu existence 
stavby příslušné  inženýrské sítě  pro: Severočeská vodárenská společnost a. s., Přítkovská 1689, 
41550 Teplice, IČ: 49099469 , za podmínky složení zálohy ve výši 20.000.- Kč bez DPH. 
 
9. Rada města dne  28.8.2012 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení optické sítě  
(přeložení stávajících kabelů), příjezd a přístup pro opravy a údržbu  na pozemku/cích p.č.173/8,  
k.ú. Horní Růžodol  na dobu  existence příslušné inženýrské sítě pro: ČR-HASIČSKÝ 
ZÁCHRANNÝ SBOR LIBERECKÉHO KRAJE, Barvířská 29/10, Liberec, 46001,  IČO: 
70 888 744,  za podmínky složení zálohy ve výši  6.800,- Kč bez  DPH. 
 
10. Rada města dne  28. 8. 2012   schvaluje     zřízení     věcného     břemene strpění uložení  
zemních  kabelů  NN,  přístup pro opravy a údržbu  na pozemku/cích/ p. č. 1069,  k. ú. Horní 
Růžodol 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  1.600,- Kč bez DPH. 
 
11. Rada města dne 28. 8. 2012  schvaluje  zřízení   věcného břemene uložení kanalizační 
přípojky, vstup a vjezd pro opravy a údržbu na pozemku   p.  č.   682, k. ú. Dolní Hanychov,  na 
dobu  existence příslušné inženýrské sítě, ve prospěch vlastníka pozemku  p. č. 209 ,  k. ú. Dolní 
Hanychov a budovy č. p. 55, Liberec VIII – Dolní Hanychov na pozemku p. č. 209, k. ú. Dolní 
Hanychov, jehož vlastníkem jsou v současné  době Pavel Havlík a Lenka Havlíková, za podmínky 
složení zálohy ve výši 5.000.- Kč bez DPH. 
 
12. Rada města dne  28.8.2012  schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení   plynovodní  
přípojky STL,  příjezd a přístup pro opravy a údržbu  na  pozemku/cích/ p. č. 419, k.ú. Janův Důl u 
Liberce,  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. 
 
13. Rada města dne 28.8.2012   schvaluje   zřízení   věcného   břemene strpění uložení zemního 
kabelového vedení NN,  příjezd a přístup pro opravy a údržbu  na pozemku/cích/ p. č. 575/1,  k. ú. 
Františkov u Liberce,  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  29.000,- Kč bez 
DPH.  
 
14. Rada města dne  28.8.2012  schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení   plynovodní  
přípojky,  příjezd a přístup pro opravy a údržbu  na  pozemku/cích/ p. č. 22, k.ú. Nové Pavlovice,  
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.  
 
15. Rada města dne  28.8.2012  schvaluje   zřízení   věcného   břemene strpění uložení  zemního 
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kabelového vedení NN,  příjezd a přístup pro opravy a údržbu  na pozemku/cích/ p. č. 432,  k. ú. 
Nové Pavlovice,  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  10.400,- Kč bez 
DPH.  
16. Rada města dne  28.8.2012   schvaluje    zřízení    věcného    břemene strpění uložení zemního 
kabelového vedení NN,  příjezd a přístup pro opravy a údržbu  na pozemku/cích/ p. č. 68/1,  k. ú. 
Starý Harcov  na dobu  existence stavby příslušné   inženýrské sítě pro ČEZ  Distribuce, a. s., 
Děčín 4, Teplická 874/8, 24729035, za podmínky složení zálohy ve výši  15.000,- Kč bez DPH.  
 
17. Rada města dne  28.8.2012  schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení  
elektropřípojky, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p. č. 1718, k.ú. Starý 
Harcov 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 6.800,- Kč bez DPH.  
 
18. Rada města dne 28. 8. 2012 schvaluje zřízení věcného břemene uložení splaškové kanalizace, 
přístup a příjezd pro opravy a údržbu na pozemku p. č. 2221, 2223/1, k. ú. Vesec u Liberce, a na 
pozemku p. č. 392, k. ú. Šimonovice,  na dobu existence stavby příslušné inženýrské sítě, ve 
prospěch svazku obcí  „ MIKROREGION CÍSAŘSKÝ KÁMEN“, se sídlem 46803 Rádlo, Rádlo 
252, IČ: 70200734, za podmínky složení zálohy ve výši 298.500,- Kč bez DPH a to až před 
zahájením vlastní realizace stavby. 
 
19. Rada města dne 28. 8. 2012  schvaluje     zřízení     věcného     břemene strpění uložení  
zemních  kabelů  NN,  přístup pro opravy a údržbu  na pozemku/cích/ p. č. 1138/3, 1147/1, 
1147/2, 1148/2, 1148/3, 1258/1, 1258/8, 1258/9, 1258/15, 1258/38, 1258/39, 1265/10, 1270/2, 
5806/1, 5806/8, 5807/1,  k. ú. Liberec na dobu  existence stavby příslušné   inženýrské sítě pro 
ČEZ   Distribuce,  a. s. , Děčín 4, Teplická 874/8, IČ: 24729035 a to bezúplatně. 
 
20. Rada města dne 28. 8. 2012  schvaluje zřízení věcného břemene uložení kolejového napojení 
vozovny,  přístup a příjezd pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p. č. 2465/2, 6009, k. ú. Liberec 
na dobu existence stavby příslušné inženýrské sítě, ve prospěch Dopravního podniku měst Liberce 
a Jablonce nad Nisou, a. s. Mrštíkova 3, 46171 Liberec 3, IČ: 47311975, bezúplatně. 
 
21. Rada města dne 28. 8. 2012  schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení   kabelového 
vedení VN, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p. č. 3500/1, 3501, 5780/23,  
k. ú. Liberec a na pozemcích p. č. 1453/2, 1482/1, 1482/57, 1483/1, 1483/38, 1493/4, 1495/89, 
1608/4 v k. ú. Rochlice u Liberce, na dobu  existence stavby příslušné   inženýrské sítě pro ČEZ 
Distribuce, a.s., Děčín 4, Teplická 874/8, IČ: 24729035 a to bezúplatně. 
 
22. Rada města dne 28. 8. 2012  schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení teplovodní 
přípojky,  příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p. č. 5833/1, k. ú. Liberec, na 
dobu  existence stavby příslušné  inženýrské sítě pro Teplárnu Liberec, a.s., tř. Milady Horákové 
641/34a, 46001 Liberec 4,IČ: 62241672, za  podmínky  složení zálohy ve výši 9.000,- Kč bez 
DPH.  
 
23. Rada města dne 28. 8. 2012  schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení kanalizační 
přípojky , přístup a příjezd pro opravy a údržbu  na pozemku/cích/ p. č. 5835,  k. ú. Liberec, na 
dobu  existence stavby příslušné   inženýrské sítě ve prospěch Společenství vlastníků Na Rybníčku 
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146/8, Liberec,  IČ: 25466992, se sídlem Na Rybníčku 146/8, Liberec, 460 01, za podmínky 
složení zálohy ve výši 10.800,- Kč bez DPH. 
 
24. Rada města dne 28. 8. 2012  schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení     
komunikační sítě, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p.č. 5837/1, 5864/2, k. 
ú. Liberec na dobu  životnosti stavby komunikačního zařízení pro  a-net Liberec s.r.o., Liberec, 
Liberec XXIII, Hodkovická 109,   PSČ 463 12,   IČ: 28687965, za podmínky složení zálohy ve 
výši 52.800,- Kč bez DPH. 
 
25. Rada města dne 28. 8. 2012  schvaluje zřízení věcného břemene uložení inženýrských sítí, 
vstup a vjezd pro opravy a údržbu na pozemku   p.  č.   6043, k. ú. Liberec, na dobu  existence 
příslušných inženýrských sítí, ve prospěch vlastníka pozemku  p. č. 3118/1 ,  k. ú. Liberec, jehož 
vlastníkem je v současné  době Ing. arch. Ladislav David,  za cenu 40.000,- Kč bez DPH. 
 
26. Rada města dne 28. 8. 2012 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení  kabelového 
vedení NN, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p. č. 6149  k. ú. Liberec, na 
dobu existence stavby příslušné   inženýrské sítě pro ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 4, Teplická 
874/8, IČ: 24729035,  za cenu 20.500,- Kč bez DPH. 
 
27. Rada města dne 28. 8. 2012  schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení     
komunikační sítě, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p.č. 361/7, 361/8, 361/9, 
k. ú. Rochlice u Liberce na dobu  životnosti stavby komunikačního zařízení pro  a-net Liberec 
s.r.o., Liberec, Liberec XXIII, Hodkovická 109,   PSČ 463 12,   IČ: 28687965, za podmínky 
složení zálohy ve výši 16.830.- Kč bez DPH. 
 
28. Rada města dne 28. 8. 2012  schvaluje    zřízení   věcného břemene chůze a jízdy na 
pozemcích p. č. 1171/1, 1171/3, k. ú. Rochlice u Liberce na dobu neurčitou, ve prospěch vlastníka 
pozemků p. č. 1172, 1173 k. ú. Rochlice u Liberce, jehož vlastníkem jsou v současné  době 
Čestmír Kněbort a Martina Kněbortová, za cenu 200,- Kč/ m2. 
 
29. Rada města dne 28. 8. 2012  schvaluje   zřízení   věcného břemene uložení vodovodní, 
kanalizační a plynovodní přípojky, vstup a vjezd pro opravy a údržbu na pozemku   p.  č.   685, 
703/3, k. ú. Dolní Hanychov a na pozemku p. č. 424/2, k. ú. Janův Důl u Liberce  na dobu  
existence příslušných inženýrských sítí, ve prospěch vlastníka pozemku  p. č. 441/14 ,  k. ú. 
Karlinky, jehož vlastníkem jsou v současné  době Ing. Radek Klíma a Ing. Pavlína Klímová, za 
podmínky složení zálohy ve výši 12.850,- Kč bez DPH. 
 
30. Rada města dne 28. 8. 2012  schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení  plynovodní  
přípojky,  příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p.č. 430/1, 431, k. ú. Janův Důl 
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 5.000,- Kč bez 
DPH. 
 
31. Rada města dne 28. 8. 2012  schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení  kabelového 
vedení NN, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p. č. 438, 447  k. ú. Františkov 
u Liberce, na dobu  existence stavby příslušné   inženýrské sítě pro ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 4, 
Teplická 874/8, IČ: 24729035,  za cenu 48.000,- Kč bez DPH. 
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32. Rada města dne 28. 8. 2012  schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení STL 
plynovodu, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p. č. 91/3, 462/4, 462/5, 920/8, 
k. ú. Staré Pavlovice, na dobu  existence stavby příslušné  inženýrské sítě pro Teplárnu Liberec, 
a.s., tř. Milady Horákové 641/34a, 46001 Liberec 4,IČ: 62241672, za  podmínky  složení zálohy 
ve výši 16.000,- Kč bez DPH.  
 
33. Rada města dne 28. 8. 2012  schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení horkovodu, 
kanalizační přípojky, vodovodní přípojky , příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ 
p. č. 76/21, 76/57, 603, 604/1, 605/1, 605/5, k. ú. Nové Pavlovice, a na pozemku/cích/ p. č. 35, 
70/88, 456/3, 462/15, 464/12, 464/21, 464/28, 531, 602/59, 602/60, 602/77, 920/8, k. ú. Staré 
Pavlovice na dobu  existence stavby příslušné  inženýrské sítě pro Teplárnu Liberec, a.s., tř. 
Milady Horákové 641/34a, 46001 Liberec 4,IČ: 62241672, za  podmínky  složení zálohy ve výši 
225.600,- Kč bez DPH.  
 
34. Rada města dne 28. 8. 2012  schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení horkovodu,  
příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p. č. 76/64, k. ú. Nové Pavlovice, na dobu  
existence stavby příslušné  inženýrské sítě pro Teplárnu Liberec, a.s., tř. Milady Horákové 
641/34a, 46001 Liberec 4,IČ: 62241672, za  podmínky  složení zálohy ve výši 20.250,- Kč bez 
DPH.  
 
35. Rada města dne 28. 8. 2012  schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení  kabelového 
vedení NN, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p. č. 2121  k. ú. Ruprechtice, 
na dobu  existence stavby příslušné   inženýrské sítě pro ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 4, Teplická 
874/8, IČ: 24729035,  za cenu 1.000,- Kč bez DPH. 
 
36. Rada města dne 28. 8. 2012  schvaluje    zřízení   věcného břemene uložení vodovodní 
přípojky, vstup a vjezd pro opravy a údržbu na pozemku   p.  č.   275, k. ú. Karlinky,  na dobu  
existence příslušné inženýrské sítě, ve prospěch vlastníka pozemku  p. č. 265/2,  k. ú. Karlinky, 
jehož vlastníkem je v současné  době Ing. Eva Sanyová,  za cenu 1.000,- Kč bez DPH. 
 
37. Rada města dne 28. 8. 2012  schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení  kabelového 
vedení NN, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p. č. 92/5  k. ú. Horní 
Hanychov, na dobu  existence stavby příslušné   inženýrské sítě pro ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 4, 
Teplická 874/8, IČ: 24729035,  za cenu 1.000,- Kč bez DPH. 
 
38. Rada města dne 28. 8. 2012  schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení  zemního a 
vrchního kabelového vedení NN, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p. č. 419, 
425, 755 k. ú. Horní Hanychov, na dobu existence stavby příslušné inženýrské sítě pro ČEZ 
Distribuce, a.s., Děčín 4, Teplická 874/8, IČ: 24729035,  za cenu 77.200,- Kč bez DPH. 
 
39. Rada města dne 28. 8. 2012  schvaluje    zřízení   věcného břemene uložení vodovodní  
přípojky, vstup a vjezd pro opravy a údržbu na pozemku   p.  č.   67, k. ú. Ostašov u Liberce  na 
dobu  existence příslušné inženýrské sítě, ve prospěch vlastníka pozemku  p. č. 33/1 ,  k. ú. 
Ostašov u Liberce, jehož vlastníkem jsou v současné  době Baloga Daniel, a Balogová Lenka Ing., 
za podmínky složení zálohy ve výši 27.600,- Kč bez DPH. 
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40. Rada města dne 28. 8. 2012  schvaluje    zřízení   věcného břemene uložení vodovodní  
přípojky, vstup a vjezd pro opravy a údržbu na pozemku   p.  č.   297/5, 440, k. ú. Horní Suchá u 
Liberce  na dobu  existence příslušné inženýrské sítě, ve prospěch Bc. Ondřeje Krabse a Ing. Anny 
Krabsové,  za podmínky složení zálohy ve výši 2.675,- Kč bez DPH. 
 
41. Rada města dne 28. 8. 2012  schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení  kabelového 
vedení NN, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p. č. 323/1  k. ú. Doubí u 
Liberce, 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. 
 
42. Rada města dne 28. 8. 2012  schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení  kabelového 
vedení VN a NN, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p. č. 15, 20, 22, 23/1, 24, 
26/1, 26/15, 193/4, 1355/2, 1367/2  k. ú. Vesec u Liberce, na dobu  existence stavby příslušné   
inženýrské sítě pro ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 4, Teplická 874/8, IČ: 24729035,  za cenu 
108.500,- Kč bez DPH. 
 
43. Rada města dne 28. 8. 2012  schvaluje zřízení věcného břemene uložení vodovodní přípojky, 
přístup a příjezd pro opravy a údržbu na pozemku p. č. 23/1, k. ú. Vesec u Liberce na dobu 
existence stavby příslušné inženýrské sítě, ve prospěch vlastníka pozemku p. č. 312/3, k. ú. Vesec 
u Liberce, kterým je v současné době DP REAL IMMO s.r.o., Preslova 700/76, Brno, PSČ: 60200, 
IČ: 27753816, za podmínky složení zálohy ve výši 10.200,- Kč bez DPH; 

s o u h l a s í  

s majetkoprávními operacemi pod body: 
 
I. Prodej bytové jednotky nájemníkovi   
1. Rada  města dne 28.8.2012 souhlasí s prodejem bytové jednotky č. 387/4 v budově čp. 387, ul. 
SNP, Liberec 5 včetně spoluvlastnického podílu  na  společných částech domu a na pozemku p.č. 
3507/1 vše v k.ú. Liberec. Termín podpisu KS do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace 
zastupitelstvem města. 
 
 
 
 
 

čp/č.j. podíl  vel. plocha  příjmení a jméno dat.nar. cena % 
uhr. bydliště 

387/4 219/9970 2+1 43,80 Manželé Hanna Obretska a 
Mykola Obretsky 

 415.000,- 100 

 
 
 
II. Bezúplatný převod pozemků 
1. Rada města dne 28.8.2012 souhlasí s bezúplatným převodem pozemku p.č. 791/2 v k.ú. 
Rochlice u Liberce z vlastnictví České republiky a ve správě Pozemkového fondu ČR, Husitská 
1024/11a, 130 00 Praha 3, IČ: 45797072 do vlastnictví Statutárního města Liberec, nám. Dr. E. 
Beneše 1, 460059 Liberec 1, IČ. 262978 
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2. Rada města dne 28.8.2012 souhlasí s bezúplatným převodem pozemku p.č. 587/2 v k.ú. 
Ruprechtice z vlastnictví České republiky a ve správě Pozemkového fondu ČR, Husitská 
1024/11a, 130 00 Praha 3, IČ: 45797072 do vlastnictví Statutárního města Liberec, nám. Dr. E. 
Beneše 1, 460059 Liberec 1, IČ: 262978 
 
3. Rada města dne 28.8.2012 souhlasí s bezúplatným převodem pozemku p.č. 791/21 v k.ú. Doubí 
u Liberce z vlastnictví České republiky a ve správě Pozemkového fondu ČR, Husitská 1024/11a, 
130 00 Praha 3, IČ: 45797072 do vlastnictví Statutárního města Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1, 
460059 Liberec 1, IČ: 262978 
 
4. Rada města dne 28.8.2012 souhlasí s bezúplatným převodem pozemku p.č. 1068/2 v k.ú. 
Machnín z vlastnictví České republiky a ve správě Pozemkového fondu ČR, Husitská 1024/11a, 
130 00 Praha 3, IČ: 45797072 do vlastnictví Statutárního města Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1, 
460059 Liberec 1, IČ: 262978 
 
III. Výkup pozemků 
1. Rada města dne 28.8.2012 souhlasí s výkupem pozemků p.č. 207/21 a 207/23, k.ú. Dolní 
Hanychov, oddělených z p.p.č. 207/17, k.ú. Dolní Hanychov, ve vlastnictví: 

BELCO-LIBEREC, k.s., IČ 28678737, 
Švermova 268, 460 10 Liberec 10 - podíl 20/100, 
 
GE-TRA s.r.o., IČ 25475797,  
Kašparova 1001/9, 460 06 Liberec 6 - podíl 30/100, 
 
Jan Josiek - podíl 20/100, 
 
Stanislav Záhon a Jana Záhonová - podíl 30/100, 

 
za cenu 42.000,-Kč. 
 
2. Rada města dne 28.8.2012 souhlasí s  výkupem pozemku p.č. 207/24, k.ú. Dolní Hanychov, 
odděleného z p.p.č. 207/2, k.ú. Dolní Hanychov ve vlastnictví: 

Jan Josiek,  
za cenu 43.000,-Kč. 

a   u k l á d á  

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

     T: 6.9.2012 
 

USNESENÍ Č. 634/2012 

Převod pozemků p.č. 90, 103, 104, 105, k.ú. Janův Důl u Liberce - NADACE  
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RABTEN 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s převodem pozemků p.č. 90, 103, 104, 105, k.ú. Janův Důl u Liberce na NADACI RABTEN za 
1,- Kč dle Přílohy č.1 na základě Smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy reg.č.4/08/0360 ze 
dne 6.11.2008 

a    u k l á d á  

 

1. Bc. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky, předložit majetkoprávní operaci k projednání 
zastupitelstvu města. 

           T: 6.9.2012  
 

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 

USNESENÍ Č.  635/2012 

Převod práv a závazků - změna v osobě subjektu TREI Real Estate Czech 
Republic s.r.o. 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

převod práv a závazků z nájemní smlouvy reg.č.2240/2/93/619 ze dne 23. 2. 1994 na nájemce 
TREI Real Estate Czech Republic s.r.o., IČ:257 08 261, se sídlem Praha 8 –Kobylisy, Vršní 
651/32, PSČ 182 00, dle dodatku č. 4  

s o u h l a s í  

s uzavřením trojstranných smluv mezi Statutárním městem Liberec, TREI Real Czech Republic 
s.r.o. (IČ: 257 08 261, se sídlem Praha 8 –Kobylisy, Vršní 651/32, PSČ 182 00) a Penny Market 
s.r.o. (IČ: 649 45 880, se sídlem Radonice, Počernická 257, PSČ 250 73), a to: 
 
Smlouvy o zřízení věcného břemene a zrušení věcného břemene  
Smlouvy o zřízení předkupního práva jako věcného práva a zrušení předkupního práva jako 
věcného práva 

a  u k l á d á  

Bc. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky, 
předložit návrh na uzavření trojstranných smluv na zřízení a zrušení věcného břemene a  
zřízení a zrušení  předkupního práva zastupitelstvu města k projednání 
 

            T: 6. 9. 2012  
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USNESENÍ Č.  636/2012 

Změna usnesení RM – převzetí stavby komunikace na pozemcích p.č. 605/15 a 
606/1 v k.ú. Doubí u Liberce a s tím související majetkoprávní vypořádání 
formou daru – Obilná ulice 

Rada města po projednání 

z r u š u j e  

usnesení č. 576/2011 ze dne 30.8.2011 

a  s o u h l a s í  

s přijetím daru - stavby komunikace na pozemcích p.č. 605/15 a 606/1 v k.ú. Doubí u Liberce a  
pozemku p.č. 605/15 v k.ú. Doubí u Liberce od společnosti Hoffmann a Žižák spol. s r.o., č.p. 255, 
Zápy, IČ: 62957813 a s tím souvisejícím uzavřením darovací smlouvy. 

a  u k l á d á   

Bc. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky, předložit materiál ke schválení zastupitelstvu města
      

T: 6.9.2012  

USNESENÍ Č.  637/2012 

Nevyužití předkupního práva - Wintrova 502, Liberec 2 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

nevyužití předkupního práva Statutárního města Liberec k nemovitostem: bytová jednotka č.502/3 
v budově čp. 502, ul. Wintrova, Liberec 2, spoluvlastnický podíl o velikosti 1/4 na společných 
částech budovy čp. 502, ul. Wintrova, Liberec 2 a  spoluvlastnický podíl  o velikosti  1/4 na 
pozemku p.č. 4944, k.ú. Liberec, za cenu  2,400.000,- Kč. 
 

USNESENÍ Č.  638/2012 

Návrh rozpočtového opatření č. 5 Statutárního města Liberec na rok 2012 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s návrhem rozpočtového opatření č. 5 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. 5 
Statutárního města Liberec na rok 2012 zastupitelstvu města dne 6. 9. 2012 ke schválení. 
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USNESENÍ Č.  639/2012 

Zpráva o naplňování příjmů a čerpání výdajů rozpočtu Statutárního města 
Liberec za I. pololetí 2012 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

zprávu o naplňování příjmů a čerpání výdajů Statutárního města Liberec za I. pololetí 2012 

a   u k l á d á  

Bc. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky, předložit tuto zprávu na jednání zastupitelstva města.
            
     

Termín: 6. 9. 2012 
 
 

USNESENÍ Č. 640/2012 

Protokol z kontroly hospodaření Základní umělecké školy, Liberec, Frýdlantská 
1359/19, 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 umělecká škola, Liberec, Frýdlantská 
1359/19, 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.  641/2012 

Protokol z kontroly organizace Základní škola, Liberec, U Školy 222/6, 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, U školy 222/6, 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. 
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USNESENÍ Č.  642/2012 

Protokol z kontroly hospodaření Mateřské školy "Rolnička", Liberec, 
Truhlářská 340/7, 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 „Rolnička“, Liberec, Truhlářská 340/7, 
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.  643/2012 

Jmenování ředitele Základní školy, Liberec, Oblačná 101/15, příspěvkové 
organizace 

Rada města po projednání 

j m e n u j e  

paní Ing. Alenu Routovou do funkce ředitele Základní školy, Liberec, Oblačná 101/15, 
příspěvkové organizace, ke dni 1. listopadu 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 Základní školy, Liberec, Oblačná 101/15, příspěvkové organizace. 
 

      
 T : září 2012 

 

USNESENÍ Č.  644/2012 

Odvolání a jmenování člena školské rady 

Rada města po projednání 

o d v o l á v á  

paní Mgr. Zuzanu Tachovskou z funkce členky školské rady při Základní škole, Liberec, U Soudu 
369/8, příspěvkové organizaci, s účinností k 31. 8. 2012,  

j m e n u j e  

pana Kamila Jana Svobodu do školské rady při Základní škole, Liberec, U Soudu 369/8, 
příspěvkové organizaci, s účinností k 1. 9. 2012 
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a  u k l á d á   

 
Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství a kultury, seznámit ředitelku Základní školy, 
Liberec, U Soudu 369/8 s rozhodnutím města     

T: neprodleně 
 

USNESENÍ Č.  645/2012 

Stanovení výše specializačního příplatku Mgr. Andrey Gardoňové, ředitelky 
Základní školy, Liberec, Ještědská 354/88, příspěvkové organizace 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

stanovený specializační příplatek Mgr. Andrey Gardoňové, ředitelky Základní školy, Liberec, 
Ještědská 354/88 

a  u k l á d á  

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství a kultury, zajistit vypracování nového 
platového výměru. 
                                                                                                        T: ihned 

USNESENÍ Č.  646/2012 

Stanovení výše specializačního příplatku Ing. Radka Vystrčila, ředitele Základní 
školy, Liberec, Křížanská 80, příspěvkové organizace 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

stanovený specializační příplatek Ing. Radka Vystrčila, ředitele Základní školy, Liberec, Kří-
žanská 80 

a  u k l á d á  

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství a kultury, zajistit vypracování nového pla-
tového výměru. 

                                                                                             
T: ihned 

                                                     
 

USNESENÍ Č.  647/2012 

Navýšení kapacity Základní školy, Liberec, Česká 354, příspěvkové organizace 
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Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

1. s navýšením kapacity Základní školy, Liberec, Česká 354, příspěvkové organizace na 
počet 580 žáků s účinností ke dni 1. září 2013 

2. s navýšením oboru 79-01-C/01 Základní škola na počet 580 žáků u Základní školy, 
Liberec, Česká 354, příspěvkové organizace, s účinností od 1. září  2013  

 

a  u k l á d á  

 
      Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství a kultury, požádat o změnu v rejstříku škol a  
      školských zařízení          
         T : září 2012 

 

USNESENÍ Č.  648/2012 

Souhlas s projektem - Základní škola, Liberec, Kaplického 384 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s podáním žádosti Základní školou, Liberec, Kaplického 384, příspěvkovou organizací o 
poskytnutí dotace z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osa  - 
počáteční vzdělávání, oblast  podpory -  Zvyšování kvality ve vzdělávání, číslo výzvy - 02 
 

a  u k l á d á  

 
Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství a kultury, seznámit s rozhodnutím rady města 
ředitele  základní školy    T : neprodleně   
 
 

USNESENÍ Č.  649/2012 

Souhlas s uzavřením smluv o nájmu nebytových prostor 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

1. s uzavřením dodatku ke smlouvě o nájmu nebytových prostor mezi Základní uměleckou 
 školou, Liberec, Frýdlantská 1359/19, příspěvkovou organizací a obchodní společností CMI 
 Melodia, a.s., na dobu 5 let, tj. do 31. 12. 2017 
 
2. s uzavřením dodatku ke smlouvě o nájmu nebytových prostor mezi Základní uměleckou 
 školou, Liberec, Frýdlantská 1359/19, příspěvkovou organizací a obchodní společností 
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 LIVOX, s. r. o., na dobu 5 let, tj. do 11. 9. 2017 
 

a  u k l á d á  

 
Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství a kultury , seznámit s rozhodnutím rady města 
ředitele základní umělecké školy 
          T : ihned 
 
 

USNESENÍ Č.  650/2012 

Žádost Divadla F. X. Šaldy Liberec o nerovnoměrné čerpání příspěvku na provoz  
ve 2. pololetí roku 2012 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

poskytování nerovnoměrných měsíčních příspěvků na provoz Divadlu F. X. Šaldy Liberec ve 2. 
pololetí roku 2012 dle důvodové zprávy 

a  u k l á d á  

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství a kultury, seznámit MgA. Martina Otavu s 
rozhodnutím Rady města Liberec.  

T: neprodleně 
 

USNESENÍ Č.  651/2012 

„Rekonstrukce a přestavba MŠ Čtyřlístek, odloučené pracoviště Věkova“ 
schválení zástavní smlouvy 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

předložený návrh Zástavní smlouvy mezi společností UNILEASING a.s. a Statutárním městem 
Liberec 

a  u k l á d á  

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství a kultury zajistit podepsání zástavní smlouvy. 
 

T: neprodleně 
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USNESENÍ Č.  652/2012 

Schválení smlouvy o poskytnutí dotace a schválení přijetí dotace na projekt 

Centrum aktivního odpočinku – Lidové sady v rámci IPRM Liberec - zóna 
"Lidové sady" 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

1. s uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace na projekt Centrum aktivního odpočinku – Lidové 
sady s číslem LB/1203/S z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod. 
 
2. s přijetím dotace na projekt Centrum aktivního odpočinku – Lidové sady z Regionálního 
operačního programu NUTS II Severovýchod. Poskytnutá dotace bude činit 85% z celkových 
způsobilých výdajů projektu, nejvýše však 112 198 591,30,- Kč. 

a  u k l á d á  

Lukáši Martinovi, náměstkovi primátorky, předložit schválení uzavření předmětné smlouvy a 
přijetí dotace ke schválení zastupitelstvu města. 

T: 6.9.2012 
 

USNESENÍ Č.  653/2012 

Schválení smlouvy o poskytnutí dotace a schválení přijetí dotace na projekt 
"Revitalizace vícefunkčních hřišť pří ZŠ Švermova a ZŠ Aloisina Výšina" 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

1. s uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace na projekt „Revitalizace vícefunkčních hřišť při ZŠ 
Švermova a ZŠ Aloisina Výšina“ s číslem LB/1174/S z Regionálního operačního programu NUTS 
II Severovýchod,  
 
2. s přijetím dotace na projekt „Revitalizace vícefunkčních hřišť při ZŠ Švermova a ZŠ Aloisina 
Výšina“ z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod. Poskytnutá dotace bude 
činit 85% z celkových způsobilých výdajů projektu, nejvýše však 19,019.548,32 Kč. 

a  u k l á d á  

Lukášovi Martinovi, náměstkovi primátorky, předložit uzavření předmětné Smlouvy a přijetí 
dotace ke schválení Zastupitelstvu města.  
           T: 6.9.2012 
 

USNESENÍ Č.  654/2012 
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Schválení smlouvy o poskytnutí dotace a schválení přijetí dotace na projekt 

Parky Lidové sady II. v rámci IPRM Liberec - zóna "Lidové sady" 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

1. s uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace na projekt Parky Lidové sady II. s číslem 
LB/1175/S z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod. 
 
2. s přijetím dotace na projekt Parky Lidové sady II. z Regionálního operačního programu NUTS 
II Severovýchod. Poskytnutá dotace bude činit 85% z celkových způsobilých výdajů projektu, 
nejvýše však 7 748 730,51,- Kč. 

a  u k l á d á  

Lukáši Martinovi, náměstkovi primátorky, předložit schválení uzavření předmětné Smlouvy a 
přijetí dotace ke schválení zastupitelstvu města. 

T: 6.9.2012 
 

USNESENÍ Č.  655/2012 

Revitalizace Rochlice - ul. Haškova - přijetí dotace 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s přijetím dotace na projekt Revitalizace Rochlice – ul. Haškova v max. výši dotace  
17,599.250,-Kč   

a  u k l á d á  

Lukášovi Martinovi, náměstkovi primátorky, předložit tento materiál k projednání v zastupitelstvu 
města. 

T: 9/2012 
 

USNESENÍ Č.  656/2012 

REAL SPACE s.r.o. – žádost o úpravu smluvních podmínek 

Rada města po projednání 

n e s o u h l a s í  

s níže navrženými úpravami Smlouvy o nájmu a koupi najaté věci reg. č. 6/08/003 ve znění 
Dodatku č. 1 ze dne 23.9.2010 uzavřené mezi Statutárním městem Liberec a společností REAL 
SPACE s.r.o. : 
 
a) s prominutím platby nájemného za pronájem pozemků parc. č. 2335/1, 2336/1, 2337/1 a 
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2337/2  vše v k.ú. Liberec za období 1.7.2011 do 30.06.2012 v celkové výši 125.400,- Kč z 
důvodu omezení možnosti užívání pozemků ke sjednanému účelu, 
 
b) zproštěním povinnosti platit nájemné za pronájem pozemků parc. č. 2335/1, 2336/1, 2337/1 a 
2337/2  vše v k.ú. Liberec od 1.7.2012 do nabytí právní moci územního rozhodnutí na výstavbu 
bytového domu na předmětných pozemcích  

a  u k l á d á  

Lukáši Martinovi, náměstkovi primátorky, 
předložit návrh na úpravu Smlouvy o nájmu o nájmu a koupi najaté věci reg. č. 6/08/0033 
uzavřené s REAL SPACE s.r.o. se sídlem Moskevská 28, 460 01 Liberec IV, IČ 273 24 648 k 
projednání zastupitelstvu města. 

    
             Termín: 9/2012 

USNESENÍ Č.  657/2012 

Dodatek č. 8 ke smlouvě o dílo č. H147/11/25001 na akci "Bazén Liberec" 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

dodatek č. 8 ke smlouvě o dílo č. H147/11/25001 na akci „Bazén Liberec“   

a  u k l á d á   

Ing. Michalu Vereščákovi, vedoucímu odboru strategického rozvoje a dotací, zajistit uzavření 
dodatku č. 8 ke smlouvě o dílo č. H147/11/25001 na akci „Bazén Liberec“ s dodavatelem stavby  
SYNER s.r.o., Dr. Milady Horákové 580/7, 460 01 Liberec, IČ: 482 92 516. 
 

T: neprodleně 

USNESENÍ Č.  658/2012 

Vyhodnocení výběrového řízení na dodavatele softwaru v rámci projektu 
"Administrativní zajištění IPRM" z IPRM Liberec - Atraktivní a kvalitní život 
v Liberci 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

výsledek výběrového řízení na dodavatele softwaru v rámci projektu „Administrativní zajištění 
IPRM“ z IPRM Liberec - Atraktivní a kvalitní život v Liberci 

a  u k l á d á  

Ing. Michalu Vereščákovi, vedoucímu odboru strategického rozvoje a dotací, zajistit uzavření 
příslušné smlouvy na dodavatele softwaru s vybraným uchazečem Liberecká IS, a.s. 
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T: ihned 
 

USNESENÍ Č.  659/2012 

Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytování služeb uzavřené v souvislosti 
s veřejnou zakázkou, části B - Zavedení SW nástroje pro tvorbu a správu 
procesního modelu včetně zajištění provozu této služby v rámci produktivního 
provozu - I. etapa 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytování služeb č.7/12/0019, uzavřený se společností Liberecká IS, 
a.s. (Mrštíkova 3, 461 71 Liberec 3, IČ 25450131)  

a  u k l á d á  

Ing. Michalu Vereščákovi, vedoucímu odboru strategického rozvoje a dotací, 
zajistit uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o poskytování služeb 7/12/0019 se společností Liberecká 
IS, a.s. (Mrštíkova 3, 461 71 Liberec 3, IČ 25450131). 
           
           T: ihned 
 

USNESENÍ Č.  660/2012 

Hasičské vybavení 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

výsledek výběrového řízení na dodávku hasičské techniky 

a  u k l á d á  

Ing. Michalu Vereščákovi, vedoucímu odboru strategického rozvoje a dotací, 
zajistit uzavření smluvního vztahu s vítězným uchazečem (Továrna hasicí techniky, s.r.o., IČ: 465 
08 147, se sídlem: Starohradská 316, 572 01 Polička) veřejné zakázky na dodávku v režimu 
zjednodušeného podlimitního řízení. 
          T: ihned 
 

USNESENÍ Č.  661/2012 

Přidělení bytů ve vlastnictví SML 

Rada města po projednání 
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s c h v a l u j e  

1. Přidělení bytů v domě zvláštního určení (DPS) – jednotlivec  
- Vtípilové Marii, byt č. 103 o velikosti 1+kk, v ulici Krejčího 1174, 
   náhradníkem je paní Gribová Helena, pan Klajl František 
 - Vedralové Miluši, byt č. 502 o velikosti 1+kk, v ulici Krejčího 1173 
    náhradníkem je paní Gribová Helena, pan Klajl František 
  
 -  Blažkové Vlastě, byt č. 55 o velikosti 1+0, v ulici Burianova 1070 
 -  Šimůnkovi Jiřímu, byt č. 47 o velikosti 1+0, v ulici Burianova 969 

  
  2. Přidělení bytu startovacího 

          - Kančiové Vlastě, byt č. 17 o velikosti 1+kk, v ulici Krajní 1578, 
           náhradníkem je paní Ing. Hejnová Monika 

         
  3. Přidělení bytů standardních  

         - Mrázovi Janovi, byt č. 3 o velikosti 1+1, v ulici Vrchlického 785, 
            náhradníkem je paní Kanalošová Olga 
           - Bajzové Jolaně, byt č. 2 o velikosti 3+1, v ulici Orlí 139 
              náhradníkem je paní Forerová Mariam S. 

      

a  u k l á d á  

 
Jaroslavě Nývltové, pověřené zastupováním vedoucí odboru humanitního, 
 
1. Uzavřít nájemní smlouvy na byt v domě zvláštního určení (DPS): 
    s jednotlivci:  
    paní Vtípilovou Renatou, náhradníkem je paní Gribová Helena, pan Klajl František 
    paní Vedralovou Miluší, náhradníkem je paní Gribová Helena, pan Klajl František, 
    paní Blažkovou Vlastou a panem Šimůnkem Jiřím. 

                                                                                             
   T: říjen 2012 

     
 
      2. Uzavřít nájemní smlouvu na byt startovací: 
          s Kančiovou Vlastou, náhradníkem je paní Ing. Hejnová Monika 

  T: říjen 2012 
 
    
    3. Uzavřít nájemní smlouvy na byty standardní: 
        s Mrázem Janem, náhradníkem je paní Kanalošová Olga 
     s Bajzovou Jolanou, náhradníkem je paní Forerová Mariam S.  
   

                                                                                            
   T: říjen 2012 
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USNESENÍ Č.  662/2012 

Rozhodnutí akcionáře při výkonu působnosti valné hromady obchodní 
společnosti Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s. - projednání 
zprávy o stavu hospodaření a majetku společnosti k 30. 6. 2012 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

Zprávu o hospodaření a stavu majetku společnosti Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad 
Nisou, a.s. k datu 30. 6. 2012. 

USNESENÍ Č.  663/2012 

Změna jízdních řádů od 1. 9. 2012 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

      Změnu jízdních řádů MHD od 1. 9. 2012. 

USNESENÍ Č.  664/2012 

Informace – vztah Dopravního podniku měst Liberce a Jablonce n. N. a 
společnosti BusLine, a. s. 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í   

informaci o vztahu Dopravního podniku měst Liberce a Jablonce n. N. a společnosti BusLine, a. s. 
 

USNESENÍ Č.  665/2012 

„Bánskobystrická – Kubelíkova, Zřízení přechodu pro pěší a chodník“   

Smlouva o budoucí smlouvě zřízení věcného břemene 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

předložený návrh  „Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene“  pro stavbu 
„Bánskobystrická – Kubelíkova, zřízení přechodu pro pěší a chodník, v k.ú. Dolní Hanychov“,  
mezi budoucím povinným tj. Libereckým krajem, se sídlem U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2,  IČ 
70891508, DIČ CZ70891508, který je vlastníkem p.p.č.  649/5, ostatní plocha, způsob využití jiná 
plocha, v katastrálním území Dolní Hanychov, obec Liberec, a evidované na listu vlastnictví č. 
625 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Liberec  a budoucím 
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oprávněným tj. Statutárním městem Liberec,  se sídlem Náměstí Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 
1, IČ 00262978, DIČ CZ00262978 

a  u k l á d á  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
 
po schválení předloženého návrhu  „Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene“  pro 
stavbu „Bánskobystrická – Kubelíkova, zřízení přechodu pro pěší a chodník, v k.ú. Dolní 
Hanychov“,  mezi budoucím povinným, tj. Libereckým krajem, se sídlem U Jezu 642/2a, 461 80 
Liberec 2,  IČ 70891508, DIČ CZ70891508, který je vlastníkem p.p.č.  649/5, ostatní plocha, 
způsob využití jiná plocha, v katastrálním území Dolní Hany-chov, obec Liberec, a evidované na 
listu vlastnictví č. 625 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Liberec  a 
budoucím oprávněným tj. Statutárním městem Liberec,  se sídlem Náměstí Dr. E. Beneše 1, 460 
59 Liberec 1, IČ 00262978, DIČ CZ00262978 zajistit uzavření příslušného smluvního dokumentu.  
 

T: 10/2012 – kontrolní 

USNESENÍ Č.  666/2012 

Cyklostezka Jungmannova – majetkoprávní vypořádání 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s předloženým návrhem „Směnné smlouvy“  s doplatkem pro Statutární město Liberec ve výši  
53.580,- Kč:  tj. směna p.p.č. 25/14  o výměře 1m2, ostatní plocha a komuni-kace a p.p.č. 25/12  o 
výměře 8 m2 ostatní plocha a komunikace oba v k.ú. Františkov u Liberce, obec Liberec,  které 
jsou ve vlastnictví Ředitelství silnic a dálnic ČR, které budou směněny za p.p.č. 5977/20  o 
celkové výměře 74 m2  ostatní plocha a komuni-kace v k.ú. Liberec, obec Liberec, který je ve 
vlastnictví Statutárního města Liberec,      

b e r e  n a  v ě d o m í  

 
předložený návrh textu „Směnné smlouvy“,  

a  u k l á d á  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
1. zajistit předložený návrh majetkoprávní operace směna p.p.č.  25/14  o výměře 1m2, ostatní 
plocha a komunikace a p.p.č. 25/12  o výměře 8 m2 ostatní plocha a komunikace oba v k.ú. 
Františkov u Liberce, obec Liberec,  které jsou ve vlastnictví Ředitelství silnic a dálnic ČR, které 
budou směněny za p.p.č. 5977/20  o celkové výměře 74 m2  ostatní plocha a komunikace v k.ú. 
Liberec, obec Liberec, který je ve vlastnictví Statutárního města Liberec, ke schválení 
zastupitelstvu města,  

T:09/2012 
 
2. po schválení směny pozemků p.p.č.  25/14  o výměře 1m2, ostatní plocha a komunikace a p.p.č. 
25/12  o výměře 8 m2 ostatní plocha a komunikace oba v k.ú. Františkov u Liberce, obec Liberec,  
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které jsou ve vlastnictví Ředitelství silnic a dálnic ČR, které budou směněny za p.p.č. 5977/20  o 
celkové výměře 74 m2  ostatní plocha a komunikace v k.ú. Liberec, obec Liberec, který je ve 
vlastnictví Statutárního města Liberec, zastupitelstvem města zajistit uzavření příslušného 
smluvního dokumentu.  
 

T: 10/2012 – kontrolní 
 
 

USNESENÍ Č.  667/2012 

Hromadný podnět ve věci navrácení kontejnerů na tříděný odpad do ul. Boženy 
Němcové 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

Hromadnou žádost ve věci navrácení kontejnerů na tříděný odpad do ul. Boženy Němcové ze dne 
9.7.2012, CJ MML 094236/12, 

a  u k l á d á  

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

Termín: 09/2012, 

 

USNESENÍ Č.  668/2012 

"Odtah a úschova vozidel a ekologická likvidace autovraků" 

Schválení výsledku výběrového řízení 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

výsledek otevřeného nadlimitního řízení na veřejnou zakázku - "Odtah a úschova vozidel a 
ekologická likvidace autovraků“, vítěze tohoto řízení,  společnost  HELICAR a.s.,  IČ: 254 05 969, 
se sídlem: Doubská 997, 460 06 Liberec s nabídkovou cenou 1 859 208,- Kč bez DPH,  
 
2) vyloučení uchazeče z otevřeného nadlimitního řízení na veřejnou zakázku - "Odtah a úschova 
vozidel a ekologická likvidace autovraků“ společnost Profi-Glanc s.r.o., se síd-lem Ostašovská 
576/29, 460 01 Liberec, IČ 254 12 582,     
  

a  u k l á d á  
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Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
 
1. prostřednictvím společnosti Vyber s.r.o. předložit k podpisu a následně zajistit odeslání 
rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky v rámci otevřeného nadlimitního zadávacího 
řízení na veřejnou zakázku, "Odtah a úschova vozidel a ekologická likvidace autovraků“ a to vítězi 
řízení, společnosti HELICAR a.s. IČ: 254 05 969, se sídlem: Doubská 997, 460 06 Liberec, 

T: ihned 
 
2. prostřednictvím společnosti Vyber s.r.o. zajistit odeslání rozhodnutí zadavatele o výběru 
nejvhodnější nabídky v rámci otevřeného nadlimitního zadávacího řízení na veřejnou zakázku 
"Odtah a úschova vozidel a ekologická likvidace autovraků“ všem účastníků výběrového řízení, 

   T: ihned 
 
3. předložit k podpisu a následně prostřednictvím společnosti Vyber s.r.o. zajistit odeslání 
příslušného rozhodnutí zadavatele o vyloučení  uchazeče Profi-Glanc s.r.o., se sídlem Ostašovská 
576/29, 460 01 Liberec, IČ 254 12 582,     

T: ihned 
 
4. po naplnění všech náležitostí souvisejících s vyhlášením a vyhodnocením otevřeného 
nadlimitního zadávacího řízení na veřejnou zakázku "Odtah a úschova vozidel a ekologická 
likvidace autovraků“, předložit k podpisu příslušnou smlouvu s vítězem tohoto řízení, se 
společností  HELICAR a.s. IČ: 254 05 969, se sídlem: Doubská 997, 460 06 Liberec. 

T: 09/2012 
 
 

USNESENÍ Č.  669/2012 

Opravy havarijních stavů komunikací - lokality Březová alej a Červeného 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

1. Realizaci akce „Opravy havarijních stavů komunikací - lokality Březová alej a  
 Červeného“ 
2. Výběr dodavatele stavebních prací přímým oslovením a to firmy Technické služby města 
Liberce a.s., Erbenova 376, Liberec 8, 460 08, IČ: 250 07 017;  

a  u k l á d á  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
 
1. na akci „Opravy havarijních stavů komunikací - lokality Březová alej a Červeného“ zajistit 
odeslání výzvy k předložení návrhu smlouvy o dílo a na realizaci výše uvedené akce firmě 
Technické služby města Liberce a.s., Erbenova 376, Liberec 8, 460 08, IČ: 250 07 017, 
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T: 7. 9. 2012  
 
2. po obdržení a vyhodnocení předloženého návrhu zajistit oboustranný podpis příslušného 
smluvního dokumentu – smlouvy o dílo a následně zajistit realizaci akce „Opravy havarijních 
stavů komunikací - lokality Březová alej a Červeného“. 

T: 21. 9. 2012  

USNESENÍ Č.  670/2012 

Plánovací smlouva – Hynaisova 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s uzavřením „Plánovací smlouvy“, a to mezi Ing. Radkem Klímou a Ing. Pavlínou Klímovou, a 
Statutárním městem Liberec,  

b e r e  n a  v ě d o m í  

předložený návrh textu „Plánovací smlouvy“  

a  u k l á d á  

Bc. Davidovi Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,  
1. „Plánovací smlouvu“ předložit zastupitelstvu Statutárního města Liberec ke schválení,   
 

T: 09/2012 
 
2. „Plánovací smlouvu“ před podpisem předložit na odbor právní a veřejných zakázek ke kontrole,   

                                                                                            
            T: 10/2012 

 
3. zajistit oboustranný podpis výše uvedeného smluvního dokumentu, 

T: 10/2012 
 
 
4.  po kolaudaci stavby a splnění všech podmínek daných smlouvou plánovací předložit „Darovací 
smlouvu“ radě města a následně zastupitelstvu města ke schválení. 

  KT: 6/2015 
  
 

USNESENÍ Č.  671/2012 

Pořízení znaleckého posudku na vybrané dodávky a služby realizované 
společností ELTODO-CITELUM, s.r.o. 
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Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

pořízení znaleckého posudku na ocenění a posouzení z hlediska funkčnosti a rozsahu   vybraných 
dodávek a prací provedených společností ELTODO CITELUM s.r.o. v rámci provedené obnovy 
veřejného osvětlení a světelných signalizačních zařízení v rámci plnění  smlouvy o poskytování 
služeb, nájmu veřejného, slavnostního a speciálního osvětlení a světelného signalizačního zařízení 
a úpravě dalších práv a povinností číslo TE 4210/06/0013 ze dne 31.5.2006 se společností 
ELTODO CITELUM s.r.o. přímým oslovením znalce, 

a  u k l á d á  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
ve spolupráci s odborem právním a veřejných zakázek a Heřmánek & Černý advokátní kancelář, 
s.r.o., se sídlem Praha 2 - Nové Město, Dřevná 382/2, PSČ 128 00 zajistit přímé oslovení znalce 
včetně zajištění veškerých souvisejících právních úkonů a administrace. 

Termín: září 2012 

USNESENÍ Č.  672/2012 

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 paní Žanetu Kančiovou 
 
2.  zřízení vyhrazeného parkovacího stání a realizaci svislého dopravního značení IP12  
„P reservé“ na komunikaci Šlikova pro držitele ZTP/P paní Marii Wölfelovou 
 
3. prodloužení stávajícího vyhrazeného parkovacího stání na p.p.č.88/2 pro držitele   
    ZTP pana Jiřího Hamouze 
 
4.  zřízení vyhrazeného parkovacího stání a realizaci svislého dopravního značení IP12  
„P reservé“ na komunikaci Rychtářská pro držitele ZTP/P paní Irenu Kučerovou 

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 paní Žanetu Kančiovou a to včetně realizace svislého 
dopravního značení IP 12 na komunikaci Krejčího 
         Termín: září 2012 
 
2. vydat souhlasné stanovisko odboru správy veřejného majetku se zřízením vyhrazeného 
parkovacího stání pro držitele ZTP/P paní Marii Wölfelovou a to včetně realizace svislého 
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dopravního značení IP 12 na komunikaci Šlikova 
 
         Termín: září 2012 
 
 
3. vydat souhlasné stanovisko odboru správy veřejného majetku s prodloužením stávajícího 
vyhrazeného parkovacího stání pro držitele ZTP pana Jiřího Hamouze na p.p.č.88/2 
 
         Termín: září 2012 
 
 
4. vydat souhlasné stanovisko odboru správy veřejného majetku se zřízením vyhrazeného 
parkovacího stání pro držitele ZTP/P paní Irenu Kučerovou a to včetně realizace svislého 
dopravního značení IP 12 na komunikaci Rychtářská. 
 

 Termín: září 2012 
 

USNESENÍ Č.  673/2012 

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

Věcný harmonogram převodů hřbitovů 

Rada města po projednání  

s c h v a l u j e  

věcný harmonogram převodu hřbitovů uvedeným v důvodové zprávě 

a  u k l á d á  

1. Ing. Otakaru Kyptovi, řediteli společnosti TSML a.s. a představenstvu společnosti TSML a.s., 
 
a) Přípravu převodu majetku - vytvoření soupisu majetku hřbitovů na základě provedené inventury       
    za přítomnosti pracovníka odboru správy veřejného majetku,   
b) Podat žádost k obchodnímu soudu ke jmenování znalce ve smyslu ustanovení § 196 a) OZ na  
    stanovení ceny předmětu převodu a následné zajištění znaleckého posudku,  

Termín: průběžně – kontrolní termín 10/2012, 
   
 
 
 
2.  Lukášovi Martinovi, náměstkovi primátorky, Bc. Davidovi Novotnému, vedoucímu odboru 
správy veřejného majetku, Mgr. Janu Audymu, vedoucímu odboru právního a veřejných zakázek, 
Ing. Otakaru Kyptovi, řediteli společnosti TSML a.s. a představenstvu společnosti TSML a.s., 
 
zpracovat návrh kupní smlouvy o prodeji majetku hřbitovů mezi prodávajícím TSML a.s. a 
kupujícím Statutárním městem Liberec a předložit ho radě města ke schválení, 
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Termín: průběžně – kontrolní termín 10/2012. 
 
 

USNESENÍ Č.  674/2012 

Podchod pod mostem v ulici Norská - postoupení práv a povinností 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

záměr převést a postoupit projektovou dokumentaci SO 150 - „Mimoúrovňové překonání 
komunikace – podchod v ulici Norská“ včetně stavebního povolení a z něj vyplývajících práv a 
povinností týkajících se SO 150 na Jezdecký klub Liberec jako na nového stavebníka 

a  u k l á d á  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku 
 
1. Předložit návrh smlouvy o postoupení práv a povinností a návrh dodatku č.1 dohody o 
vzájemném postupu a součinnosti k oboustrannému podpisu 

T: neprodleně 
2. Zahájit činnosti a kroky směřující k naplnění zbývajících smluvních povinností města 
uvedených ve výše uvedené smlouvě ve smluvených termínech 

KT: 31.12.2012 
 

 

USNESENÍ Č.  675/2012 

Žádost o zřízení chodníku mezi ulicemi Melantrichova a Šlikova 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

Hromadnou žádost o zřízení chodníku mezi ulicemi Melantrichova a Šlikova přijatou dne 9. 7. 
2012 podatelnou Statutárního města Liberce 

s c h v a l u j e  

provedení běžné údržby k zajištění bezpečné schůdnosti a to zpevněným kamenivem 

a  u k l á d á  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
písemně informovat autora hromadné stížnosti o přijatém usnesení rady města Liberce. 

Termín: 09/2012, 
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USNESENÍ Č.  676/2012 

Žádost o zřízení přechodu přes ulici Krejčího 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

Žádost o zřízení přechodu na ulici Krejčího 

s c h v a l u j e  

variantu řešení B: 
- Odbor správy veřejného majetku zpracuje v roce 2013 projektovou dokumentaci na zřízení 
přechodu pro chodce a to po schválení příslušné výdajové položky zastupitelstvem města Liberce, 
následně bude akce zahrnuta do návrhu investic; 
a ukládá 
Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, písemně informovat autora 
hromadné stížnosti o přijatém usnesení rady města Liberce, 

Termín: 09/2012, 
 

USNESENÍ Č.  677/2012 

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - VYDIS a.s. 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

uzavření „Smluv o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene“, a to mezi společností VYDIS 
a.s., Statutárním městem Liberec a vlastníky dotčených pozemků v rámci stavby „Propojení 
zájmových bodů T-Mobile v Liberci – OK“ v rámci realizace bezplatné pokládky 2 HDPE pro 
město Liberec v celé trase, instalace mikrotrubiček do HDPE a dodávky požadovaného množství 
kabelových komor,   

a  u k l á d á  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
zajistit ve spolupráci s odborem právním a veřejných zakázek pro úspěšnou realizaci akce uzavření 
„Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene“ mezi společností VYDIS a.s., 
Statutárním městem Liberec a ostatními vlastníky dotčených pozemků.   
 

Termín: průběžně 

USNESENÍ Č.  678/2012 

Návrh na přidělení dotací na podporu recyklace odpadů z rozpočtu Odboru 
správy veřejného majetku SML pro rok 2012 

Rada města po projednání 
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s o u h l a s í  

s přidělením dotací v celkové výši 171.534,-Kč z rozpočtu odboru správy veřejného majetku, 
položky recyklace odpadu, následujícím žadatelům: 
 
1. Dům dětí a mládeže Větrník, p.o., Riegrova16, Liberec, ve výši 38.534,-Kč 
2. ZO ČSOP Armillaria, ve výši 46.000,-Kč 
3. Mgr. Květoslava Morávková, ve výši 48.000,-Kč 
4. ČSOP ZO Kateřinky, ve výši 39.000,-Kč 
 
 
 

a  u k l á d á  

Lukášovi Martinovi, náměstkovi primátorky, předložit návrh na přidělení dotací z rozpočtu odboru 
správy veřejného majetku pro rok 2012 na jednání zastupitelstva dne 6.9.2012. 

USNESENÍ Č.  679/2012 

Oprava opěrné zdi – Oblačná ul. 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

Informace o stavu opěrné zdi pod komunikací Oblačná 

s c h v a l u j e  

odstranění stávající opěrné zdi a zbudování nové gabionové zdi s možností zřízení nových 10 
parkovacích míst nad touto zdí 

a  u k l á d á  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
v souladu s přijetým usnesením rady města Liberce realizovat projektovou dokumentaci opravy 
opěrné zdi na ul. Oblačné. 

Termín: 12/2012 
 

USNESENÍ Č.  680/2012 

Vyhodnocení zimní údržby komunikací 2011-2012 ve městě Liberci 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

„Vyhodnocení zimní údržby komunikací ve městě Liberci“ zpracované společností TSML a.s. ze 
dne 30.4.2012 

a  u k l á d á  

Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

35

ve spolupráci s TSML a.s. zpracovat operační plán zimní údržby 2012 – 2013 místních 
komunikací ve vlastnictví města Liberce a předložit ho ke schválení radě města 

 Termín : 15.10.2012 

USNESENÍ Č.  681/2012 

Smlouva o smlouvě budoucí darovací - dětské hřiště Jáchymovská 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

uzavření „Smlouvy o smlouvě budoucí darovací - dětské hřiště Jáchymovská“, a to mezi 
Teplárnou Liberec a.s. a Statutárním městem Liberec. 

a  u k l á d á  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
po schválení předloženého návrhu „Smlouvy o smlouvě budoucí darovací - dětské hřiště 
Jáchymovská“, a to mezi Teplárnou Liberec a.s. a Statutárním městem Liberec ve spolupráci s 
odborem právním a veřejných zakázek zajistit uzavření příslušného smluvního dokumentu a 
zajistit realizaci akce.  
 

T: 10/2012 – kontrolní 
 

 

USNESENÍ Č.  682/2012 

Externí pronájem volebních místností 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

uzavření nájemních smluv, souvisejících se zajištěním volebních místností pro volby do 
zastupitelstev krajů se subjekty a za podmínek uvedených v důvodové zprávě 

a  u k l á d á  

Ing. Jindřichu Fadrhoncovi, tajemníkovi MML, podepsat tyto nájemní smlouvy. 

    
         Termín:  ihned 

USNESENÍ Č.  683/2012 

Prominutí platby p. Wieserovi za změnu územního plánu č. 52A vedenou jako 
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podnět č. 52A/12 

Rada města po projednání 

n e s c h v a l u j e  

prominutí platby p. Wieserovi za změnu územního plánu č. 52A vedenou jako podnět č. 52A/12 

a  u k l á d á  

Ing. Jiřímu Rutkovskému, náměstkovi primátorky, zajistit zaslání odpovědi p. Wieserovi o 
zamítnutí jeho žádosti o prominutí platby za změnu územního plánu. 
 

Termín: ihned 

USNESENÍ Č.  684/2012 

Přijetí dotace na částečné pokrytí nákladů spojených se zajištěním předávání 
informací pro monitorování a řízení veřejných financí dle usnesení vlády č. 
159/2012 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s přijetím dotace ve výši 475.000,- Kč (z toho částka žádaná pro obec je 150.000,- Kč a pro 
příspěvkové organizace je 325.000,- Kč) na základě „Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze státního 
rozpočtu“ vydaného Ministerstvem financí ČR dne 26. 6. 2012.  

a  u k l á d á  

Bc. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky, předložit materiál na zasedání zastupitelstva města. 
 

Termín: 6. 9. 2012 
 

USNESENÍ Č.  685/2012 

Přijetí dotace z Ministerstva dopravy ČR na úhradu části nákladů za výpočetní 
techniku pořízenou pro zajištění kompatibility agend s Centrálním registrem 
vozidel v roce 2012 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s přijetím dotace ve výši 145.179,- Kč na základě „Rozhodnutí o poskytnutí účelové dotace obci s 
rozšířenou působností obce Liberec na úhradu části nákladů za výpočetní techniku pořízenou pro 
zajištění kompatibility agend s Centrálním registrem vozidel v roce 2012“ vydaného 
Ministerstvem dopravy ČR dne 11. 6. 2012 

a  u k l á d á  
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Bc. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky, předložit materiál na zasedání zastupitelstva města. 
 

Termín: 6. 9. 2012 

USNESENÍ Č.  686/2012 

Odvolání a jmenování členů v komisi pro výběrová řízení a prodej majetku a ve 
finančním výboru 

Rada města po projednání 

o d v o l á v á  

Ing. Rudolfa Jágra, z funkce člena komise pro výběrová řízení a prodej majetku;  

j m e n u j e  

Radku Kotoučkovou, do funkce členky komise pro výběrová řízení a prodej majetku;  

s o u h l a s í  

1. s odvoláním Ing. Jana Majznera, z funkce člena finančního výboru; 
2. se jmenováním Miriam Pěničkové, do funkce členky finančního výboru; 

a  u k l á d á  

Bc. Martině Rosenbergové, primátorce města, zajistit odvolání původního člena a jmenování člena 
nového. 

T: ihned 
 

USNESENÍ Č.  687/2012 

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 na historickém městském autobuse Karosa B 732 č. 317 

a  u k l á d á  

Pavlíně Stránské, pověřené zastupováním funkce vedoucího kanceláře primátorky informovat 
Boveraclub o. s. o rozhodnutí Rady města Liberce. 

USNESENÍ Č.  688/2012 

Uzavření smlouvy s Českou poštou, s.p. o kompletaci zásilek a jejich doručení 
prostřednictvím služby „Zásilky s obsahem hlasovacích lístků“ pro volby do 
zastupitelstev krajů ve dnech 12. a 13.10.2012 
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Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

všeobecnou výjimku ze Směrnice Rady města č. 2/2012  RM v souladu s bodem 3. článku VIII. 
této směrnice a uzavření smlouvy o kompletaci zásilek a jejich doručení prostřednictvím služby 
„Zásilky s obsahem hlasovacích lístků“ s Českou poštou, s.p.  

a  p o v ě ř u j e  

Ing. Jindřicha Fadrhonce, tajemníka MML, k podpisu smlouvy. 
 

                                                                             
        T: 14. 9. 2012 

USNESENÍ Č.  689/2012 

Návrh na úpravu platu ředitele příspěvkové organizace Komunitní středisko 
KONTAKT Liberec 

Rada města po projednání 
s c h v a l u j e  
platový postup ředitele p. o. Komunitní středisko KONTAKT Liberec, Michaela Dufka, do 
vyššího platového stupně spolu s navrženou úpravou jeho měsíčního platu s účinností od 1. září 
2012 ve výši dle důvodové zprávy 

a  u k l á d á  

1. Ing. Jindřichu Fadrhoncovi, tajemníkovi MML, zajistit vypracování příslušného dodatku ke 
smlouvě o odměňování ředitele příspěvkové organizace Komunitní středisko KONTAKT Liberec; 

                                                                          
        T: neprodleně 
 
2. Jaroslavě Nývltové, pověřené řízením odboru humanitního, seznámit Michaela Dufka s 
příslušným usnesením rady města.  
                                                                                        T: neprodleně 
 

USNESENÍ Č.  690/2012 

Hodnocení 6. zasedání zastupitelstva města konaného dne 28. 6. 2012 

Rada města po projednání 

p o v ě ř u j e  

vyřízením podnětů, dotazů a připomínek z 6. zasedání Zastupitelstva města Liberce, které se 
konalo dne 28. června 2012, primátorku a náměstky primátorky. 
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USNESENÍ Č.  691/2012 

Hodnocení 2. mimořádného zasedání zastupitelstva města konaného dne 9. 8. 
2012 

Rada města po projednání 

p o v ě ř u j e  

vyřízením podnětů, dotazů a připomínek z 2. mimořádného zasedání Zastupitelstva města Liberce, 
které se konalo dne 9. srpna 2012, primátorku, náměstky primátorky a tajemníka MML. 

USNESENÍ Č.  692/2012 

Organizační zajištění 7. řádného zasedání zastupitelstva města konaného   
dne 6. září 2012 

Rada města po projednání 
schvaluje 
konání 7. řádného zasedání zastupitelstva města ve čtvrtek 6. září 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. Majetkoprávní operace 
4. Převod pozemků p. č. 90, 103, 104, 105, k. ú. Janův Důl u Liberce 
5. Převod práv a závazků – změna v osobě subjektu TREI Real Estate Czech Republic, s. r. o. 
6. Změna usnesení ZM – převzetí stavby komunikace na pozemcích p. č. 605/15 a 606/1 v k. ú. 
 Doubí u Liberce a s tím související majetkoprávní vypořádání formou daru – Obilná ulice 
7. Návrh rozpočtového opatření č. 5 Statutárního města Liberec na rok 2012 
8. Zpráva o naplňování příjmů a čerpání výdajů rozpočtu Statutárního města Liberec za I. 
 pololetí 2012 
9. Změna členů ve finančním výboru 
10. Schválení smlouvy o poskytnutí dotace a schválení přijetí dotace na projekt Centrum aktivního 
 odpočinku – Lidové sady v rámci IPRM Liberec – zóna „Lidové sady“ 
11. Schválení smlouvy o poskytnutí dotace a schválení přijetí dotace na projekt „Revitalizace 
 vícefunkčních hřišť při ZŠ Švermova a ZŠ Aloisina Výšina“ 
12. Schválení smlouvy o poskytnutí dotace a schválení přijetí dotace na projekt Parky Lidové 
 sady II. v rámci IPRM Liberec – zóna „Lidové sady“ 
13. Revitalizace Rochlice – ul. Haškova – přijetí dotace 
14. Přijetí dotace na částečné pokrytí nákladů spojených se zajištěním předávání informací pro 
 monitorování a řízení veřejných financí dle usnesení vlády č. 159/2012 
15. Přijetí dotace z Ministerstva dopravy ČR na úhradu části nákladů za výpočetní techniku 
 pořízenou pro zajištění kompatibility agend s Centrálním registrem vozidel v roce 2012 
16. Návrh na přidělení dotací na podporu recyklace odpadů z rozpočtu Odboru správy veřejného 
 majetku SML pro rok 2012 
17. REAL SPACE, s. r. o. – žádost o úpravu smluvních podmínek 
18. Cyklostezka Jungmannova – majetkoprávní vypořádání 
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19. Plánovací smlouva Hynaisova 
20. Vyřízení podnětů, dotazů a připomínek z 6. řádného zasedání a z 2. mimořádného za-sedání 
 zastupitelstva města  
21. Informace, dotazy a podněty zastupitelů 
 
Přílohy: k usnesení č. 634/2012 
             k usnesení č. 635/2012 
              
 
 
V Liberci dne 30. srpna 2012 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



Příloha k usnesení č.634/2012 

 



 
 



 
 



Příloha k usnesení č.635/2012 
        Dodatek č. 4 nájemní smlouvy 

 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



      Smlouva o zřízení a zrušení věcného břemene 

 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



     Smlouva o zřízení a zrušení předkupního práva 

 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 

 


