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U S N E S E N Í  
ZE 4. MIMOŘÁDNÉ SCHŮZE  

RADY MĚSTA LIBEREC,  
KONANÉ DNE 30. 5. 2012 

USNESENÍ Č. 443/2012 

Žádost o výjimku ze Směrnice Rady města Liberec č. 2/2012 RM k zadávání 
veřejných zakázek - nákup propagačních materiálů 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

žádost o výjimku ze Směrnice Rady města Liberec č. 2/2012 RM k zadávání veřejných zakázek - 
nákup propagačních materiálů 

a  u k l á d á   

Ing. Jindřichu Fadrhoncovi, tajemníkovi MML, zajistit objednání propagačních materiálů. 

T: neprodleně 

USNESENÍ Č. 444/2012 

Veřejná zakázka "MŠ Čtyřlístek, odloučené pracoviště Věkova" - souhlas se 
zřízením zástavního práva 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

se zřízením zástavního práva ve prospěch banky zhotovitele, která zhotoviteli, společnosti AWEA 
s.r.o. poskytne úvěr na financování předmětu díla plnění v rámci veřejné zakázky "MŠ Čtyřlístek, 
odloučené pracoviště Věkova", a to k pozemkovým parcelám dle geometrického plánu č. 2375 - 
23/012, p. p. č. 1243/1 o výměře 3974 m2 - ostatní plocha, p.p.č.1242/5 o výměře 235 m2 - 
zastavěná plocha, p. p. č. 1242/4 o výměře 235 m2 - zastavěná plocha, p. p. č. 1242/3 o výměře 
246 m2 - ostatní plocha, p. p. č. 1243/3 o výměře 32 m2 - zastavěná plocha a budoucí budově 
(včetně spojovacího krčku) postavené na p.p.č.1242/5 a 1242/4, to vše pro k. ú. Ruprechtice, okres 
a obec Liberec, zajišťujícího pohledávku do max. výše 30,282.240,- Kč. Po splacení závazku SML 
vůči zhotoviteli - společnosti AWEA s.r.o., bude zástavní právo k předmětným nemovitostem 
vymazáno 

a  u k l á d á  

Kamilu Janu Svobodovi, náměstkovi primátorky, 
předložit zastupitelstvu města ke schválení zřízení zástavního práva ve prospěch banky 
zhotovitele, která zhotoviteli, společnosti AWEA s.r.o. poskytne úvěr na financování předmětu 
díla plnění v rámci veřejné zakázky "MŠ Čtyřlístek, odloučené pracoviště Věkova", a to 
k pozemkovým parcelám dle geometrického plánu č. 2375 - 23/012, p. p. č. 1243/1 o výměře 3974 
m2 - ostatní plocha, p. p. č. 1242/5 o výměře 235 m2 - zastavěná plocha, p. p. č. 1242/4 o výměře 
235 m2 - zastavěná plocha, p. p. č. 1242/3 o výměře 246 m2 – ostatní plocha, p. p. č. 1243/3 o 
výměře 32 m2 - zastavěná plocha a budoucí budově (včetně spojovacího krčku) postavené na p. p. 
č.1242/5 a 1242/4, to vše pro k. ú. Ruprechtice, okres a obec Liberec, zajišťujícího pohledávku do 
max. výše 30,282.240,- Kč. Po splacení závazku SML vůči zhotoviteli - společnosti AWEA s.r.o., 
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bude zástavní právo k předmětným nemovitostem vymazáno. 

Termín: neprodleně 

USNESENÍ Č. 445/2012 

Návrh sportovní komise na celoroční rozdělení finančních prostředků 
Sportovního fondu Statutárního města Liberce v roce 2012 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s návrhem sportovní komise na celoroční rozdělení finančních prostředků sportovního fondu 
v roce 2012. 

 
 
 
 
 
 
Přílohy: k usnesení č. 444/2012 
             k usnesení č. 445/2012 
 
 
 
V Liberci dne 6. června 2012 

 
 
 
 
 
 
 

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

 



Příloha k usnesení č. 444/2012
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Zápis č. 2/2012 
z jednání sportovní komise sportovního fondu 

konané dne 15. května 2012 
 
Přítomni: R. Šotola, R. Jungwirth, P. Samšiňák,  Bc. D. Vízková, K. Hampl, A. Švejdová, M. Bošek, Ing. V. 
Vojtíšek, M. Kvíčala, D. Doležal, T. Erben, B. Svatošová  
Omluveni: Ing. J. Veselka, M. Kvíčala, M. Bošek  
Host: Ing. Jiří Rutkovský, náměstek primátorky pro územní plánování, sport a cestovní ruch, Ing. Vladimír 
Boháč, předseda ČSTV 
 
1. Zahájení 
Předseda sportovní komise se přivítal se všemi členy a seznámil je s programem jednání. 
 
2. Finanční zdroje sportovního fondu v roce 2012 
Ing. Jiří Rutkovský, seznámil přítomné členy s návrhem klíče pro přidělení „finančních prostředků z loterií“ 
na podporu sportu ve vazbě na novelu zákona č. 202/1990 Sb., schváleno vládou ČR v roce 2011, který byl 
projednán dne 13. 4. 2012: 
 
1) Celoroční rozdělení finančních prostředků na podporu sportu: 
a) činnosti oddílů TJ/SK; 
b) správa (údržba a provoz) majetku ve vlastnictví TJ/SK a drobná investiční činnost; 
c) sportovní akce. 
 
2/ Administrace a rozhodování o přidělení finančních prostředků: 
a) ČSTV zajistí administraci rozdělení prostředků dle kritérií dlouhodobě užívaných v organizaci ČSTV za 
cenu do 10% rozdělované částky; 
b) ČSTV zajistí administraci 15% za stejných podmínek jako v bodě a). Sportovní komise zajistí 
administraci 15%; 
c) Sportovní komise města – vyhlášené další kolo nebo posílení prostředků pro připravované 2. a 3. kolo. 
Způsob je v pravomoci komise.  
 
3) Poměr rozdělení celkové částky na rok (údaje v procentech) 
 
a/b/c v poměru 40/30/30 
 
Členové sportovní komise se v diskusi shodli, že souhlasí pouze s návrhem č. 1 a č. 3. S návrhem č. 2 
jednomyslně nesouhlasili.  
 
Předseda nechal o návrhu hlasovat: pro:        10 hlasů 
             proti:        0 hlasů 
             zdržel se:  0 hlas  
 
 
Sportovní komise doporučuje radě města následující usnesení: 
Celoroční rozdělení finančních prostředků sportovního fondu na:  
a) činnost oddílu ve výši 40% 
b) správa majetku ve vlastnictví TJ/SK a drobná investiční činnost ve výši 30%  
c) sportovní akce ve výši 30%. 
 
V Liberci dne 15. května 2012 
 
Zapsala:        
Renata Sobotková 
tajemnice sportovní komise         
    

             Roman Šotola, v. r.       
předseda sportovní komise 

Příloha k usnesení č. 445/2012
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