
U S N E S E N Í  
Z 1. SCHŮZE  

RADY MĚSTA LIBEREC,  
KONANÉ DNE 8. 1. 2013 

USNESENÍ Č. 1/2013 

Program prevence kriminality na rok 2013 pro město Liberec      

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

předložený Program prevence kriminality na rok 2013 pro město Liberec 

a  u k l á d á  

Bc. Martině Rosenbergové, primátorce města, předložit Program prevence kriminality na rok 2013 
pro město Liberec ke schválení na jednání zastupitelstva dne 31. 1. 2013 

USNESENÍ Č. 2/2013 

Majetkoprávní operace 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

I. Záměr bezúplatného převodu pozemku 
Rada města dne 8.1.2013 schvaluje záměr převodu pozemku p. č. 392, k. ú. Šimonovice 
z vlastnictví: 
Statutární město Liberec, nám Dr. E. Beneše 1, Liberec 1, IČ: 00262978 
do vlastnictví: 
Obec Šimonovice, Šimonovice 70, IČ: 00671886 
formou daru. 
 
II. Záměr směny pozemků 
Rada města dne 8.1.2013  
a) neschvaluje záměr směny částí pozemků p. č. 223 a 224, k. ú. Starý Harcov  
    ve vlastnictví: 
    GLOBAL OFFICE MANAGEMENT s r.o., IČ: 27305082, 
    Opatovická 160/18, Praha 1 
    za pozemek p. č. 217 a část pozemku p. č. 218, k. ú. Starý Harcov  
    ve vlastnictví:  
    Statutární město Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec 1, IČ: 00262978. 
b) schvaluje záměr výkupu částí pozemků p. č. 223 a 224, k. ú. Starý Harcov 
    ve vlastnictví: 
    GLOBAL OFFICE MANAGEMENT s r.o., IČ: 27305082, 
    Opatovická 160/18, Praha 1 
    za cenu stanovenou na základě znaleckého posudku. 
 
III. Pronájem pozemků 
1. Rada města dne 8.1.2013  schvaluje pronájem pozemků p. č. 1712 a 1713 - 296m2 (zahrada), k. 
ú. Liberec na dobu neurčitou za roční nájemné 2.960,- Kč pro paní MUDr. Simonu Ježkovou,  
2. Rada města dne 8.1.2013  schvaluje pronájem části pozemku p. č. 5127/2 - 25 m2 (zahrada), k. 
ú. Liberec na dobu neurčitou za roční nájemné 250,-Kč pro paní Libuši Úradníkovou,  
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3. Rada města dne 8.1.2013  schvaluje pronájem části pozemku p. č. 5310/1 - 160 m2 (zahrada), 
141m2 (údržba zeleně- výpůjčka), k. ú. Liberec na dobu neurčitou za roční nájemné 1.600,- Kč pro 
pana Jaroslava Šťastného,  
4. Rada města dne 8.1.2013  schvaluje pronájem části pozemku p. č. 5310/1 - 160 m2 (zahrada), 
140 m2 (údržba zeleně - výpůjčka), k. ú. Liberec na dobu neurčitou za roční nájemné 1.600,- Kč 
pro pana Milana Vojtíška,  

 
IV. Změna usnesení RM 
Rada města dne 8.1.2013 po projednání  
a) zrušuje usnesení č. 395/2011/VIII/9 ze dne 7.6.2011 
b) schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení kabelového vedení NN, příjezd a přístup pro 
opravy a údržbu na pozemku/cích/ p. č. 541, 574/1 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 96.400,- Kč bez DPH.  
 
V. Věcná břemena 
1. Rada města dne 8.1.2013 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení komunikační sítě, 
příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p. č. 546/1, 593/2, 5754, 5755, 5757/1, 
5757/2, 5760, 5762, 5763/1, 5763/2, 5763/3, 6007/4, 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 1.000,- Kč bez DPH. 
2. Rada města dne 8.1.2013  schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení komunikační sítě, 
příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p. č. 1112/2, 1151/2, 1243/1, 1243/2, 
1258/1, 1258/8, 1258/9, 1258/38, 1258/39, 1265/10, 1270/2, 5788/2, 5788/7, 5806/1, 5807/1, 
5807/12, 5807/13, 5816/1, 5816/2, 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, a to bezúplatně. 
3. Rada města dne 8.1.2013 schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene, ve které bude specifikováno budoucí zřízení věcného břemene chůze a jízdy na 
pozemcích  p. č. 3110, 3114, k. ú. Liberec na dobu neurčitou, ve prospěch vlastníka pozemku p. č. 
3118/1 k. ú. Liberec, jehož vlastníkem je v současné době David Ladislav Ing. arch., za cenu 200,- 
Kč/ m2 bez DPH. 
4. Rada města dne 8.1.2013 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení plynovodní 
přípojky, přístup a příjezd pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p. č. 5780/19, k. ú. Liberec na 
dobu existence stavby příslušné inženýrské sítě ve prospěch vlastníka pozemků p. č. 945/5, 945/6, 
 k. ú.  Liberec, jehož vlastníkem je v současné době LIF, a. s., Jablonecká 7/22, 460 01 Liberec V, 
IČ: 40232751, za podmínky složení zálohy ve výši 10.000,- Kč bez DPH. 
5. Rada města dne 8.1.2013 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení kabelového vedení 
VN, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p. č. 5786/1,  k. ú. Liberec, na dobu 
existence stavby příslušné inženýrské sítě pro ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 4, Teplická 874/8, IČ: 
24729035, za cenu 80.000,- Kč bez DPH. 
6. Rada města dne 8.1.2013 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení vodovodní 
přípojky, přístup a příjezd  pro opravy a údržbu  na pozemku/cích/ p. č. 5790,  k. ú. Liberec na 
dobu existence stavby příslušné inženýrské sítě ve prospěch vlastníka pozemků p. č. 945/5, 945/6, 
k. ú.  Liberec, jehož vlastníkem je v současné době LIF, a. s., Jablonecká 7/22, 460 01 Liberec V, 
IČ: 40232751, za podmínky složení zálohy ve výši 10.000,- Kč bez DPH. 
7. Rada města dne 8.1.2013 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení kanalizační 
přípojky, přístup a příjezd  pro opravy a údržbu  na pozemku/cích/ p. č. 5790,  k. ú. Liberec na 
dobu existence stavby příslušné inženýrské sítě ve prospěch vlastníka pozemků p. č. 945/5, 945/6, 
 k. ú.  Liberec, jehož vlastníkem je v současné době LIF, a. s., Jablonecká 7/22, 460 01 Liberec V, 
IČ: 40232751, za podmínky složení zálohy ve výši 10.000,- Kč bez DPH. 
8. Rada města dne 8.1.2013 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení plynovodní sítě a 
přípojek, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p. č. 5978/15, 5978/2, 5978/12, 
5978/1, 5978/11, 5978/13, 1880, 1883/1, 6107, 6074/1 , k. ú. Liberec, na dobu existence stavby 
příslušné inženýrské sítě pro RWE Gas Net, s.r.o., Klíšská 940, Ústí nad Labem, IČ: 27295567, za 
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podmínky složení zálohy ve výši 170.000,- Kč bez DPH.  
9. Rada města dne 8.1.2013 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení kabelového vedení 
NN, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p. č. 1016/1, k. ú. Horní Růžodol, 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. 
10. Rada města dne 8.1.2013 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení komunikační sítě, 
příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p. č. 53/8, 564/1, 565, 576/9, k. ú. 
Františkov u Liberce na dobu životnosti stavby komunikačního zařízení pro Telefónicu Czech 
Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4 - Michle, IČ: 60193336, za podmínky složení 
zálohy ve výši 8.400,- Kč bez DPH. 
11. Rada města dne 8.1.2013 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení vodovodní, 
kanalizační a plynovodní přípojky, přístup a příjezd  pro opravy a údržbu  na pozemku/cích/ p. č. 
329, k. ú. Staré Pavlovice na dobu existence stavby příslušné inženýrské sítě ve prospěch vlastníka 
pozemku p. č. 328/3, k. ú. Staré Pavlovice, jehož vlastníkem je v současné době Helikar Aleš, za 
podmínky složení zálohy ve výši 15.000,- Kč bez DPH. 
12. Rada města dne 8.1.2013 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení plynovodní 
přípojky, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p. č. 301/7, 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.  
13. Rada města dne 8.1.2013 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení telekomunikační 
sítě, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemcích p. č. 1569/211, 1569/176, 1569/237, k. ú. 
Starý Harcov, na dobu životnosti stavby komunikačního zařízení pro UPC Česká republika, a.s., 
Závišova 5, Liberec 4, IČ: 00562262, za podmínky složení zálohy ve výši 25.080,- Kč bez DPH 
14. Rada města dne  8.1.2013 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení zemního kabelu 
NN, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p. č. 38/1, 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 1.000,- Kč bez DPH.  
15. Rada města dne 8.1.2013 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení plynovodní 
přípojky, přístup a příjezd pro opravy a údržbu  na pozemku/cích/ p. č. 742/1, 744/33,  k. ú. Doubí 
u Liberce na dobu existence stavby příslušné inženýrské sítě, zřízení věcného břemene strpění 
uložení  přípojky dešťové kanalizace, přístup a příjezd  pro opravy a údržbu  na pozemku/cích/ p. 
č. 742/1, 742/15,  744/21, k. ú. Doubí u Liberce na dobu existence stavby příslušné inženýrské sítě, 
obě ve prospěch ACL Technology, s.r.o., Newtonova 596, 46206 Liberec 23 - Doubí, IČ: 
22772774, za podmínky složení zálohy ve výši 2.100,- Kč bez DPH, zřízení věcného břemene 
chůze a jízdy na pozemku/cích/ p. č. 744/21, k. ú. Doubí u Liberce na dobu neurčitou ve prospěch 
vlastníka pozemků p. č. 742/14, 742/16, 744/29,  k. ú.  Doubí u Liberce, jejich vlastníkem je 
v současné době Investorsko - inženýrská, a. s., Gorkého 658/15, Liberec I - Staré Město, 460 01 
Liberec, IČ: 25047183, za cenu 500,- Kč/ m2. 
16. Rada města dne 8.1.2013 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení  kabelového 
vedení NN, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p. č. 2164,  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 podmínky složení zálohy ve výši 1.000,- Kč bez DPH. 
17. Rada města dne 8.1.2013  schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení vodovodní 
přípojky, přístup a příjezd pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p. č. 851,  k. ú. Vesec u Liberce 
na dobu existence stavby příslušné inženýrské sítě ve prospěch vlastníka pozemku p. č. 804,  k. ú. 
Vesec u Liberce, jehož vlastníkem je v současné době NISA REALITY, s.r.o., 1. Máje 342, 460 
01 Liberec III - Jeřáb, IČ: 26728206, za podmínky složení zálohy ve výši 28.000,- Kč bez DPH. 

USNESENÍ Č. 3/2013 

Změna rozsahu nájemní smlouvy reg. č. 4/11/0131 - Vlčková Lenka 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  
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změnu rozsahu uvedenou v nájemní smlouvě reg. č. 4/11/0131: ruší se pronájem části pozemku p. 
č.1260/11, k. ú. Starý Harcov o výměře 357 m2 a schvaluje se pronájem na část pozemku p. č. 
1260/18, k. ú. Starý Harcov o výměře 366 m2, tímto se mění i cena nájemného, a to z původních 
5.075,- Kč/rok na částku 5.165,- Kč/rok, ostatní podmínky nájemní smlouvy zůstávají v platnosti.  

USNESENÍ Č. 4/2013 

Nevyužití předkupního práva - Pekárkova 322, Liberec 15 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

nevyužití předkupního práva Statutárního města Liberec k nemovitostem: k bytové jednotce č. 
322/2 v budově čp. 322, ul. Pekárkova, Liberec 15 postavené na pozemku p. č. 643, k. ú. Starý 
Harcov a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti 10996/34432 na společných částech této budovy 
a na pozemku p. č. 643, k. ú. Starý Harcov, za celkovou cenu 2,200.000,- Kč. 

USNESENÍ Č. 5/2013 

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. Věcné břemeno 
Rada města po projednání schvaluje zřízení věcného břemene vrchního vedení NN, přístupu a 
příjezdu pro opravy a údržbu na p.p.č. 553 v k. ú. Vratislavice nad Nisou na dobu existence stavby 
příslušné inženýrské sítě pro ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín 4, IČ: 24729035 za 
podmínky úhrady předpokládané ceny ve výši 31.200,- Kč bez DPH a za podmínek stanovených 
technickým odborem 
 
II. Změna usnesení 
Rada města po projednání:   
a)  zrušuje usnesení č. 126/07/VII/3a) ze dne 13.3.2007 
b) schvaluje zřízení věcného břemene vedení zemního kabelového vedení NN, přístupu pro 
opravy a údržbu na p.p.č. 1135 v k. ú. Vratislavice nad Nisou za cenu 56,- Kč bez DPH /1m2, na 
p.p.č. 1160/4 a 1177/2 v k. ú. Vratislavice nad Nisou za cenu 40,- Kč bez DPH/1 m2, na dobu 
existence stavby příslušné inženýrské sítě pro ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín 4, IČ: 
24729035 

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. 2564/2, oddělené z p.p.č. 2564 dle GP č. 
3260 - 12072/2012 ze dne 27.6.2012, při ul. Východní, v k. ú. Vratislavice nad Nisou, společnosti 
SYNTEZ - CZ, s.r.o., Tovaryšský vrch 1358/3, 460 01 Liberec I, IČ: 25418394, za kupní cenu 
19.000,- Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu do 45 dnů ode dne schválení 
majetkoprávní operace Zastupitelstvem města Liberec 

a  u k l á d á   

Bc. Martině Rosenbergové, primátorce města, předložit návrh majetkoprávní operace pod bodem 
III. ke schválení zastupitelstvu města. 



 5

USNESENÍ Č. 6/2013 

Protokol z kontroly hospodaření MŠ Jeřmanická 487/27 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, Liberec, Jeřmanická 487/27, 
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. 7/2013 

Protokol z kontroly hospodaření Základní školy, Liberec, Kaplického 384 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, Kaplického 384, 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. 8/2013 

Protokol z následné kontroly zaměřené na plnění opatření k nápravě nedostatků 
zjištěných v roce 2011 na ZŠ a ZUŠ, Jabloňová 564/43, Liberec 12 

Rada města po projednání:  

s c h v a l u j e  

protokol z následné kontroly zaměřené na plnění opatření k nápravě nedostatků zjištěných 
při veřejnosprávní kontrole organizace Základní škola a Základní umělecká škola, Liberec, 
Jabloňová 564/43, příspěvková organizace, uskutečněné v roce 2011. 

USNESENÍ Č. 9/2013 

Plán kontrolní činnosti odboru kontroly a interního auditu na rok 2013 

Rada města po projednání:  

s c h v a l u j e  

předložený plán kontrolní činnosti odboru kontroly a interního auditu Statutárního města Liberec 
na rok 2013. 

USNESENÍ Č. 10/2013 

Poskytnutí finančních prostředků na mzdy pedagogických pracovníků  

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

poskytnutí částky 161.668,- Kč z rozpočtu odboru školství a kultury na mzdy pedagogických 
pracovníků Mateřské školy Nad přehradou, Liberec, Klášterní 149/16, Liberec 5, Mateřské školy 
Jizerka, Liberec, Husova 184/72, Liberec 5 a Mateřské školy Delfínek, Liberec, Nezvalova 
661/20, Liberec 15 dle důvodové zprávy 

a  u k l á d á   

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství a kultury, zajistit převod finančních prostředků 
uvedeným mateřským školám. 

T: neprodleně 

USNESENÍ Č. 11/2013 

Nerovnoměrné čerpání příspěvku na provoz Divadla F. X. Šaldy Liberec v roce 
2013 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

poskytování nerovnoměrných měsíčních příspěvků na provoz Divadla F. X. Šaldy Liberec, 
příspěvkové organizace, v roce 2013 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. 12/2013 

Jmenování ředitele Základní školy, Liberec, Ještědská 354/88, příspěvkové 
organizace 

Rada města po projednání  

j m e n u j e  

pana Mgr. Lukáše Houdu na vedoucí pracovní místo ředitele Základní školy, Liberec, Ještědská 
354/88, příspěvkové organizace, ke dni 1. 2. 2013 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 řediteli Základní školy, Liberec, Ještědská 354/88, příspěvkové organizace. 

T: leden 2013 

USNESENÍ Č. 13/2013 

IPRM Rochlice 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

stav realizace Integrovaného plánu rozvoje města Liberec – Regenerace sídliště Rochlice, 

s c h v a l u j e  

1. ukončení kontinuální výzvy č. 2 směřující do IOP 5.2 a), 
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2. změnu dokumentu IPRM a změnu složení Řídícího výboru IPRM dle důvodové zprávy,  
3. výsledek výzvy č. 6 dle důvodové zprávy, 
4. vyhlášení výzvy č. 7 na regeneraci bytových domů s alokací ve výši 10 mil. Kč z ERDF  

a  u k l á d á   

Ing. Michalu Vereščákovi, vedoucímu odboru strategického rozvoje a dotací, 
1. Ukončit příjem žádostí v rámci kontinuální výzvy č. 2 

T: ihned 
2. Oznámit Ministerstvu pro místní rozvoj ČR změny dokumentu IPRM 

T: 1/2013 
3. Oznámit výsledky výzvy č. 6 poskytovateli dotací a jednotlivým žadatelům 

T: 1/2013 
4. Vyhlásit výzvu pro předkládání žádostí o podporu na regeneraci bytových domů s alokací ve 

výši 10 mil. Kč z ERDF 

T: 10/2013 

USNESENÍ Č. 14/2013 

Schválení Dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. LB/1140/S na projekt 
"Bazén Liberec" realizovaný v rámci IPRM Liberec - zóna "Lidové sady" 

Rada města po projednání:  

s o u h l a s í  

s uzavřením Dodatku č. 2 Smlouvy o poskytnutí dotace č.  LB/1140/S na projekt „Bazén Liberec“ 
realizovaný v rámci IPRM Liberec - zóna „Lidové sady“ 

a  u k l á d á   

Bc. Martině Rosenbergové, primátorce města, předložit předmětný dodatek dotační smlouvy ke 
schválení zastupitelstvu města. 

Termín: 31.1.2013 

USNESENÍ Č. 15/2013 

Pohledávka Statutárního města Liberec za nájemným od společnosti REAL 
SPACE, s.r.o. 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

udělení plné moci pro advokátní kancelář JUDr. Petr Tandler k zastupování Statutárního města 
Liberec ve věci vymáhání pohledávky za nájemným dle Smlouvy o nájmu a koupi najaté věci reg. 
č. 6/08/003 uzavřené se společnosti REAL SPACE, s.r.o., za období 1.7.2011 - 30.10.2012 
v celkové výši 188.100,- Kč   

a  u k l á d á  

Bc. Martině Rosenbergové, primátorace města, podepsat plnou moc k zastupování Statutárního 
města Liberec ve věci vymáhání pohledávky za nájemným od společnosti REAL SPACE, s.r.o., 
pro advokátní kancelář JUDr. Petra Tandlera se sídlem Barvířská 125, 460 01 Liberci 3. 

Termín: 01/2013 
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USNESENÍ Č. 16/2013 

Oprava komunikace Puškinova 

Dodatek. č. 3 ke smlouvě o dílo na zpracování projektové dokumentace 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

prodloužení termínu předání územního rozhodnutí do 16.3.2013 a stavebního povolení do 
16.6.2013 

a  u k l á d á  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, uzavřít se zhotovitelem 
díla (CR Project s.r.o. Mladá Boleslav) dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo (prodloužení termínu 
předání potřebných povolení). 

Termín: 01/2013 

USNESENÍ Č. 17/2013 

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  

prodloužení stávajícího vyhrazeného parkovacího stání na p.p.č. 5858/3 v k. ú. Liberec pro držitele 
ZTP pana Jiřího Kozára 

a  u k l á d á  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, vydat souhlasné stanovisko 
odboru správy veřejného majetku s prodloužením stávajícího vyhrazeného parkovacího stání pro 
držitele ZTP pana Jiřího Kozára na p.p.č.5858/3 v k. ú. Liberec. 

Termín: leden 2013 

USNESENÍ Č. 18/2013 

Žádost o zřízení nástupního místa zastávky MHD Zahrádky ve Starém Harcově 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

hromadnou žádost o zřízení nástupního místa zastávky MHD Zahrádky přijatou dne 9.11.2012 
podatelnou Statutárního města Liberce 

a  s c h v a l u j e  

provádění běžné údržby k zajištění bezpečného pohybu chodců a cestujících, a to zpevněním 
nástupní plochy kamenivem v rámci běžné údržby komunikací zastávky MHD ve Starém Harcově, 

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: 01/2013 
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USNESENÍ Č. 19/2013 

1. zpráva o činnosti rady architektů města Liberce 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

obsah a výsledky z jednání Rady architektů města Liberce. 
 
 

 
 
 
               
 
V Liberci dne 15. ledna 2013 

 
 
 
 
 
 
 

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



 

 


