
U S N E S E N Í  
Z 4. SCHŮZE  

RADY MĚSTA LIBEREC,  
KONANÉ DNE 19. 2. 2013 

USNESENÍ Č. 121/2013 

Odsouhlasení veřejnoprávní smlouvy mezi Statutárním městem Liberec a 
Městem Frýdlant o plnění úkolů při zabezpečování místních záležitostí veřejného 
pořádku Městskou policií Liberec na území města Frýdlant pro rok 2013 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

Veřejnoprávní smlouvu o plnění úkolů při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku 
Městskou policí Liberec na území města Frýdlant 

a  u k l á d á  

1. Bc. Martině Rosenbergové, primátorce města, 
a) podepsat veřejnoprávní smlouvu 

T: bezodkladně 
 b) předložit informaci k projednání zastupitelstvu města 

                                                                                            T: nejbližší zasedání zastupitelstva města 
 

2. Ing. Zbyňku Karbanovi, vedoucímu odboru ekonomiky a majetku, při rozpočtovém opatření, 
navýšit rozpočet městské policie o příjmy z veřejnoprávní smlouvy 

                                                                          T: v rámci předložení nejbližšího rozpočtového opatření 
 
3. Mgr. Ladislavu Krajčíkovi, řediteli městské policie, realizaci smlouvy. 

T: bezodkladně 

USNESENÍ Č. 122/2013 

Schválení záměru fúze Krajské nemocnice Liberec, a. s., a Panochovy nemocnice 
Turnov, s. r. o. 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

se záměrem fúze Krajské nemocnice Liberec, a. s., a Panochovy nemocnice Trunov, s. r. o., 
j m e n u j e   
člena projektového týmu Ing. Jaroslava Bureše, MBA 

a  u k l á d á  

Bc. Martině Rosenbergové, primátorce města, předložit záměr fúze ke schválení zastupiteltsvu 
města.  
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USNESENÍ Č. 123/2013 

Návrh rozpočtového opatření č. 1 Statutárního města Liberec na rok 2013     

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s návrhem rozpočtového opatření č. 1 Statutárního města Liberec na rok 2013 dle důvodové 
zprávy 

a  u k l á d á  

Bc. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky, předložit návrh rozpočtového opatření č. 1 
Statutárního města Liberec na rok 2013 zastupitelstvu města dne 28.2.2013 ke schválení. 

USNESENÍ Č. 124/2013 

Dodatek č. 2 ke smlouvě o revolvingovém úvěru reg. č. 077/2012 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s uzavřením dodatku č.2  ke Smlouvě o revolvingovém úvěru reg. č. 077/2012 uzavřené dne 
26.11.2012 mezi Statutárním městem Liberec a  Equa bank a.s., IČ: 47116102, se sídlem: 
Karolinská 661/4, 186 00 Praha 8 

a  u k l á d á  

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

Termín: 28.2.2013 

USNESENÍ Č. 125/2013 

Prodloužení kontokorentního úvěru do výše 40 milionů Kč u České spořitelny, a. 
s.   -  Dodatek č. 3      

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s prodloužením Smlouvy o kontokorentním úvěru č. 259/10/LCD  mezi SML a  ČS, a. s.,  
uzavřené  25.3.2010,  podle níž bude ČS, a. s., poskytovat  Statutárnímu  městu  Liberec  
kontokorentní úvěr až do limitu 40,000.000,- Kč do 28.2.2014, a to formou Dodatku č. 3 
ke smlouvě  

a  u k l á d á  

Bc. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky, předložit návrh na uzavření dodatku ke smlouvě  
zastupitelstvu města dne 28.2.2013 ke schválení. 

USNESENÍ Č. 126/2013 

Majetkoprávní operace 

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

VI. Pronájem pozemků  
Rada města dne 19.2.2013 schvaluje pronájem části pozemku p. č. 1583/215 - 7,5m2 - trvalý 
stánek, k. ú. Rochlice u Liberce na dobu neurčitou za roční nájemné 22.500,- Kč a každoroční 
zvýšení růstu indexu cen v závislosti na růst inflace pro paní Petru Tůmovou. 
 
VII. Pronájem nebytového prostoru 
Projednávání tohoto bylo přerušeno. 
 
VIII. Změna usnesení RM 
1. Změna stanoviska k záměru směny pozemků 
Rada města dne 19.2.2013  
a) zrušuje usnesení č. 2/2013/II. ze dne 8.1.2013 
b) schvaluje 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 části pozemků p. č. 217 a 218, k. ú. Starý Harcov  
ve vlastnictví:  
Statutární město Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec 1, IČ: 00262978. 
 
2. Úprava předmětu a ceny věcného břemene     
1. Rada města dne 19.2.2013  
a) zrušuje usnesení č. 829/2011/VIII/1 ze dne 6.12.2011 
b) schvaluje zřízení věcného břemene uložení kanalizační přípojky, příjezd a přístup pro opravy a 
údržbu, na pozemku p. č. 6074/1, k. ú. Liberec na dobu existence stavby příslušné inženýrské sítě 
ve prospěch Společenství Pavlovická1267/2 a Ruprechtická 1268/13 a 1269/13A, se sídlem 
Ruprechtická 1268/13, 460 01 Liberec, IČ: 25429396, za cenu 10.000,- Kč bez DPH. 
 
2. Rada města dne 19.2.2013  
a) zrušuje usnesení č. 967/2012/VI/2 ze dne 4. 12. 2012 
b) schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení kanalizační přípojky, příjezdu a přístupu pro 
opravy a údržbu na pozemku/cích/ p. č. 361/9,  373/2, k. ú. Rochlice u Liberce, na dobu existence 
stavby ve prospěch vlastníka pozemků p. č. 377, 376, k. ú. Rochlice u Liberce a stavby č. p. 131, 
Liberec VI - Rochlice na pozemku p. č. 376, k. ú. Rochlice u Liberce, kterými jsou v současné 
době Mgr. Michal a Lucie Mazáčovi, podmínky složení zálohy ve výši 5.000,- Kč bez DPH. 
 
3. Rada města dne 19.2.2013  
a) zrušuje usnesení č. 499/2012/XII/7 ze dne 19.6.2012 
b) schvaluje zřízení věcného břemene uložení vodovodní a kanalizační přípojky, vstup a vjezd pro  
opravy a údržbu na pozemku/cích p. č.1016/1, k. ú. Horní Růžodol na dobu existence stavby 
příslušných inženýrských sítí ve prospěch vlastníka pozemku p. č. 39, k. ú. Horní Růžodol, jehož 
vlastníky jsou v současné době Milan a Hana Balcarovi, za podmínky složení zálohy ve výši 
20.000,- Kč bez DPH. 
 
4. Rada města dne 19.2.2013  
a) zrušuje usnesení č. 499/2012/XII/10 ze dne 19.6.2012 
b) schvaluje zřízení věcného zřízení věcného břemene strpění uložení plynovodní přípojky,  
příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p. č. 338, k. ú. Staré Pavlovice na dobu 
existence stavby plynárenského zařízení pro RWE GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940, Ústí nad 
Labem, IČ: 27295567, za cenu 5.000,- Kč bez DPH. 
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5. Rada města dne 19.2.2013  
a) zrušuje usnesení č. 97/2012/VII/5 ze dne 14.2.2012 
b) schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení kabelového vedení NN, přístup a příjezd pro 
opravy a údržbu na pozemku/cích/ p. č. 1189/2, k. ú. Ruprechtice na dobu existence stavby 
příslušné inženýrské sítě pro ČEZ Distribuce, a. s., Děčín 4, Teplická 874/8, IČ: 24729035, za 
cenu 10.000,- Kč bez DPH. 
 
6. Rada města dne 19.2.2013 po projednání  
a) zrušuje usnesení č. 499/2012/XII/15 ze dne 19.6.2012 
b) schvaluje zřízení věcného břemene uložení kanalizační přípojky, přístup a příjezd pro opravy a 
údržbu na pozemku p. č. 685, k. ú. Starý Harcov na dobu existence stavby příslušné inženýrské 
sítě, ve prospěch vlastníka pozemků p. č. 311, 312, k. ú. Starý Harcov a budovy č. p. 321, Liberec 
XV - Starý Harcov na pozemku p. č. 312, k. ú. Starý Harcov, kterým je v současné době Dědek 
Václav, za cenu 5.000,- Kč bez DPH. 
7. Rada města dne 19.2.2013 po projednání  
a) zrušuje usnesení č. 97/2012/VII/5 ze dne 14.2.2012 
b) schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení kabelového vedení NN, příjezd a přístup pro 
opravy a údržbu na pozemku/cích/ p. č. 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 10.000,- Kč bez DPH.  
8. Rada města dne 19.2.2013 po projednání  
a) zrušuje usnesení č. 67/2012/I/11 ze dne 31.1.2012 
b) schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení STL plynovodní přípojky, příjezd a přístup 
pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p. č. 1182/1, k. ú. Doubí u Liberce na dobu existence 
stavby plynárenského zařízení pro RWE GasNet, s.r.o, se sídlem Klíšská 940, Ústí nad Labem, IČ:  
27295567, za cenu 1375,- Kč bez DPH. 
 
IX. Věcná břemena 
1. Rada města dne 19.2.2013 po projednání schvaluje zřízení věcného břemene uložení 
kanalizační stoky, vodovodu a  čerpací stanice odpadních vod  na pozemcích p. č. 1643/1, 1643/4, 
1646, 5839, 5847, 5848,  k. ú. Liberec na dobu existence stavby příslušné inženýrské sítě pro: 
Severočeská vodárenská společnost, a. s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice, IČ: 49099469, za 
podmínky složení zálohy ve výši 526.000,- Kč bez DPH. 
 
2. Rada města dne 19.2.2013 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení NTL, STL 
plynovodní sítě + přípojek, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p. č.1883/1, 
1883/6, 1887/8, 5947, 5974, 5975, 5976/1, 5976/2, 6103/1, 6110, 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 podmínky složení zálohy ve výši 498.600,- Kč bez DPH.  
 
3. Rada města dne 19.2.2013 schvaluje zřízení  věcného  břemene strpění uložení  optického 
kabelu, příjezd a přístup pro opravy a údržbu  na pozemku/cích/ p. č. 2513, 6009,  k. ú. Liberec na 
dobu existence stavby příslušné inženýrské sítě pro: Liberecká IS, a.s., Liberec - Liberec III, 
Mrštíkova 3, PSČ 461 71,IČ: 25450131 a to bezúplatně.  
 
4. Rada města dne 19.2.2013 schvaluje  zřízení  věcného břemene chůze a jízdy na pozemcích  p. 
č. 2922, 2923/4, 2923/5, k. ú. Liberec ve prospěch vlastníka pozemků p. č. 2923/1, 2923/2, 2923/3, 
k. ú. Liberec, kterým je v současné době DP REAL IMMO, s.r.o., Preslova 700/76, 60200 Brno, 
IČ: 27753816 a to bezúplatně a zároveň zřízení věcného břemene chůze a jízdy na pozemku p. č. 
2923/2, k. ú. Liberec, který je ve vlastnictví DP REAL IMMO, s.r. o., Preslova 700/76, 602 00 
Brno, IČ: 27753816, ve prospěch vlastníka pozemků p. č. 2922, 2923/4, 2923/5, 2923/6, k. ú. 
Liberec, kterým je v současné době Statutární město Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1/1, Liberec 



 
 
 
 
 

5

(nečleněné město) - Liberec I - Staré Město, 46059 Liberec, IČ: 262978 a to bezúplatně. 
 

5. Rada města dne 19.2.2013 schvaluje zřízení věcného břemene uložení vodovodu a vodovodní 
přípojky a kanalizační přípojky, přístup a příjezd pro opravy a údržbu na pozemcích p. č. 5905, 
3838/20, 5786/2, k. ú. Liberec na dobu existence stavby příslušné inženýrské sítě, ve prospěch 
vlastníka pozemků p. č. 3838/2, 3838/23, k. ú. Liberec, kterým je v současné době DP REAL 
IMMO, s.r.o., Těšnov 1163/5, Praha 1 - Nové Město, 110 00 Praha, IČ: 27753816, za podmínky 
složení zálohy ve výši 126.650,- Kč bez DPH. 
 
6. Rada města dne 19.2.2013 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení veřejné 
komunikační sítě - optického kabelu, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p. č. 
5755, 5757/1, 5757/2, 5760, 5763/1, 5763/2, k. ú. Liberec na dobu životnosti stavby 
komunikačního zařízení pro T- Mobile Czech Republic a. s., Praha 4, Tomíčkova 2144/1, PSČ 149 
00, IČ: 64949681, za cenu 140.600,- Kč bez DPH. 
 
7. Rada města dne 19.2.2013 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení kabelového 
vedení NN, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p. č. 5838,  k. ú. Liberec, 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. 
 
8. Rada města dne 19.2.2013 schvaluje zřízení  věcného  břemene strpění uložení  optického 
kabelu, příjezd a přístup pro opravy a údržbu  na pozemku/cích/ p. č. 6009, 6053,  k. ú. Liberec na 
dobu existence stavby příslušné inženýrské sítě pro: Liberecká IS, a.s., Liberec - Liberec III, 
Mrštíkova 3,  PSČ 461 71, IČ: 25450131 a to bezúplatně.  

 
9. Rada města dne 19.2.2013 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení plynovodu + 
přípojek, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p. č.1134/1, 1189, 
1220/1,1220/2,1220/3, 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 1.000,- Kč bez DPH.  

 
10. Rada města dne 19. 2. 2013 schvaluje zřízení věcného břemene uložení vodovodního řadu a 
vodovodních přípojek na pozemcích p. č. 1583/143, 1583/145, 1583/149, 1583/150, 1583/221, 
1586/303, 1586/306, 1586/307, 1586/341, 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 cenu 33.750,- Kč bez DPH. 
11. Rada města dne 19.2.2013 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení vodovodní a 
kanalizační přípojky, přístup a příjezd pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p. č. 1612/1, k. ú. 
Rochlice u Liberce na dobu existence stavby příslušné inženýrské sítě ve prospěch vlastníka 
pozemku p. č. 1023/1,  k. ú. Rochlice 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 20.000,- Kč bez DPH. 
 
12. Rada města dne 19.2.2013 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení  kabelového 
vedení NN, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p. č. 1010, 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. 
 
13. Rada města dne dne 19.2.2013 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení kanalizační 
přípojky, příjezdu a přístupu pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p. č. 670, k. ú. Vesec u 
Liberce, na dobu existence stavby ve prospěch vlastníka pozemku p. č. 1116/5, k. ú. Vesec u 
Liberce, kterým je v současné době Janečková Libuše, za podmínky složení zálohy ve výši 5.000,- 
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Kč bez DPH. 
 
14. Rada města dne 19.2.2013 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení  kabelového 
vedení NN, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p. č. 1813,  k. ú. Ruprechtice, 
na dobu existence stavby příslušné inženýrské sítě pro ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 4, Teplická 
874/8, IČ: 24729035, za cenu 10.000,- Kč bez DPH. 
 
15. Rada města dne 19.2.2013 schvaluje zřízení věcného břemene chůze a jízdy na pozemku p. č. 
1260/6, k. ú. Starý Harcov na dobu neurčitou, ve prospěch vlastníků pozemků p. č. 1249/6, 
1260/10,  k. ú. Starý Harcov, jejichž vlastníky jsou v současné době Fajstavr Jan Ing. a Fajstavrová 
Eva Mgr., a ve prospěch vlastníka pozemků p. č. 1248/4, 1259/3,  k. ú. Starý Harcov, jejichž 
vlastníkem je v současné  době Fajstavr Jan Ing. za podmínky složení zálohy ve výši 10.800,- Kč 
bez DPH. 
 
16. Rada města dne 19.2.2013 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení  kabelového 
vedení NN, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p. č. 1891/4,  k. ú. Starý 
Harcov, na dobu existence stavby příslušné inženýrské sítě pro ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 4, 
Teplická 874/8, IČ: 24729035, za cenu 10.000,- Kč bez DPH. 
 
17. Rada města dne 19.2.2013 neschvaluje  zřízení  věcného břemene uložení vodovodního 
potrubí - přivaděče vody na malou vodní elektrárnu, vstup a vjezd pro opravy a údržbu na 
pozemku/cích p. č. 756, 768, 769, k. ú. Kateřinky u Liberce, na dobu existence příslušných 
inženýrských sítí, ve prospěch vlastníka pozemku p. č. 754,  k. ú. Kateřinky u Liberce a stavby na 
tomto pozemku, jejichž vlastníkem je v současné době pan Milan Hynek, za podmínky složení 
zálohy ve výši 64.080,- Kč bez DPH 
a ukládá Bc. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky, informovat žadatele o tom, že pozemky jsou 
k prodeji. 
 
18. Rada města dne 19.2.2013 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení plynovodní 
přípojky,  příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p. č. 102, k. ú. Karlinky na dobu  
existence  stavby plynárenského zařízení pro RWE GasNet, s.r.o, se sídlem Klíšská 940, Ústí nad 
Labem, IČ: 27295567, za cenu 5.000,- Kč bez DPH. 
 
19. Rada města dne 19.2.2013 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení vodovodní a  
kanalizační přípojky, přístup a příjezd pro opravy a údržbu  na pozemku/cích/ p. č. 128, k. ú. Horní 
Suchá u Liberce na dobu existence stavby příslušné inženýrské sítě ve prospěch vlastníka pozemku 
p. č. 110/1, k. ú. Horní Suchá u Liberce, jehož vlastníkem je v současné době Valtr Richard, za 
podmínky složení zálohy ve výši 10.000,- Kč bez DPH. 
 
20. Rada města dne 19.2.2013 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 3.600,- Kč bez DPH. 
 
21. Rada města dne 19. 2. 2013 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení inženýrských 
sítí (vodovod, splašková a dešťová kanalizace, plyn), příjezdu a přístupu pro opravy a údržbu na 
pozemku/cích/ p. č. 782/99,  791/30, k. ú. Doubí u Liberce, na dobu existence stavby ve prospěch 
vlastníka pozemků p. č. 782/190, 782/166, k. ú. Doubí u Liberce, kterým je v současné době 
Sigmaplast a.s., se sídlem Chrastavská 273/30, 46001 Liberec II - Nové Město, IČ: 27340341, za 
podmínky složení zálohy ve výši 15.600,- Kč bez DPH. 
 
22. Rada města dne 19.2.2013 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. 1158/1, 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 podmínky složení zálohy ve výši 10.000,- Kč bez DPH.  
 
23. Rada města dne 19.2.2013 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení kabelového 
vedení NN, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p. č. 257/76, k. ú. Radčice u 
Krásné Studánky, na dobu existence stavby příslušné inženýrské sítě pro ČEZ Distribuce, a. s., 
Děčín 4, Teplická 874/8, IČ: 24729035, za cenu 1.000,- Kč bez DPH. 
 
24. Rada města dne 19.2.2013 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení kabelového 
vedení NN, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p. č. 1017/1,  k. ú. Machnín, 
na dobu existence stavby příslušné inženýrské sítě pro ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 4, Teplická 
874/8, IČ: 24729035, za cenu 1.200,- Kč bez DPH 

s o u h l a s í  

s majetkoprávními operacemi pod body: 
I. Prodej pozemků 
1. Rada města dne 19.2.2013 souhlasí s prodejem nemovitosti: 
pozemek p. č. 3588/2, k. ú. Liberec 
kupujícím:  
manželé František Hůza 
Danuta Hůzová,  
ideální podíl ¼  nemovitosti 
manželé Hana Jáčová,  
Jaroslav Jáč,  
ideální podíl  ¼  nemovitosti  
Jindřich Mach,  
ideální podíl  ¼  nemovitosti   
Jitka Malá,  
ideální podíl  ¼  nemovitosti   
za kupní cenu 36.000,- Kč 
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne 
schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města 
 
2. Rada města dne 19.2.2013 souhlasí s prodejem nemovitosti: 
pozemek p. č. 3735/6, k. ú. Liberec 
kupující:  
Simona Zlatníková,  
za kupní cenu 4.000,- Kč 
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne 
schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města 

 
II. Prodej budovy 
Rada města dne 19.2.2013 souhlasí s prodejem nemovitostí: 
budova čp. 83, ul. Na Žižkově, Liberec 6 na pozemku p. č. 857 a pozemek p. č. 857, vše v k. ú.  
Rochlice u Liberce 
kupujícímu:  
Michal Suchý,  
za kupní cenu 1,919.000,- Kč 
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne 
schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města 
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III. Záměr prodeje pozemků 
1. Rada města dne 19.2.2013 souhlasí se záměrem  prodeje pozemku p. č. 565, k. ú. Liberec 
formou výběrového řízení s právem přednosti vlastníků bytových jednotek v budově na pozemku 
p. č. 562, k. ú. Liberec, za cenu 113.000,- Kč, za předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky  
2. Rada města dne 19.2.2013 souhlasí se záměrem prodeje pozemků p. č. 4810/1, 4810/2,4810/3, 
k. ú. Liberec formou výběrového řízení s právem přednosti vlastníka budovy na těchto pozemcích 
za cenu 382.000,- Kč za předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky. 
3. Rada města dne 19.2.2013 souhlasí se záměrem prodeje pozemku p. č. 170/2, k. ú. Rochlice u 
Liberce formou výběrového řízení s právem přednosti vlastníka stavby na tomto pozemku za cenu 
7.000,- Kč za předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky. 
4. Rada města dne 19.2.2013 souhlasí se záměrem prodeje části pozemku p. č. 1492/1, k. ú. 
Rochlice u Liberce formou výběrového řízení s právem přednosti nájemce pozemku za cenu cca 
104.000,- Kč za předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky. 
5. Rada města dne 19.2.2013 souhlasí se záměrem  prodeje části pozemku p. č. 1087/15, k. ú. 
Horní Růžodol formou výběrového řízení s právem přednosti vlastníka pozemku p. č. 1087/42, k. 
ú. Horní Růžodol, za cenu cca 31.000,- Kč, za předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky. 
6. Rada města  dne 19.2.2013 souhlasí se záměrem prodeje části pozemku p. č. 1361/2, k. ú.  
Růžodol I formou výběrového řízení za cenu cca 352.000,- Kč. 
7. Rada města dne 19.2.2013 souhlasí se záměrem prodeje pozemku st. č. 42/2, k. ú. Krásná 
Studánka formou výběrového řízení za cenu 63.000,- Kč.  
8. Rada města dne 19.2.2013 neschvaluje záměr prodeje části pozemku p. č. 6451/1, k. ú. Liberec 
formou výběrového řízení za cenu cca 227.000,- Kč 
9. Rada města dne 19.2.2013 neschvaluje záměr prodeje části pozemku p. č. 116/9, k. ú. 
Františkov u Liberce formou výběrového řízení za cenu cca 253.000,- Kč.  
10. Rada města dne 19.2.2013 neschvaluje záměr prodeje části pozemku p. č. 379 a), k. ú. 
Rudolfov formou výběrového řízení za cenu cca 22.000,- Kč.  
11. Rada města dne 19.2.2013 neschvaluje záměr prodeje části pozemku p. č. 379 b), k. ú. 
Rudolfov formou výběrového řízení za cenu cca 22.000,- Kč.  
12. Rada města dne 19.2.2013 neschvaluje záměr prodeje pozemku p. č. 159/1, k. ú. Kunratice u 
Liberce, do doby schválení nového ÚP. 

 
IV. Bezúplatný převod pozemku 
Rada města dne 19.2.2013 souhlasí s převodem 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. 
 
V. Záměr směny pozemků 
1. Rada města dne 19.2.2013 souhlasí se záměrem směny pozemku p. č. 1318, k. ú. Růžodol I  
ve vlastnictví: 
Městská rozvojová, a. s., IČ: 61539520, 
Na Mlýnku 743, Liberec 12, 
za část pozemku p. č. 1439/1, k. ú. Růžodol I   
ve vlastnictví:  
Statutární město Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec 1, IČ: 00262978, 
s doplatkem městu ve výši cca 557.960,- Kč. Podmínkou realizace směny je privatizace 
Libereckého letiště a schválení konečné majetkoprávní operace zastupitelstvem města.  
2. Rada města dne 19.2.2013 souhlasí se záměrem směny části pozemku p. č. 606, k. ú. Starý 
Harcov  
ve vlastnictví: 
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manželé Ing. Petr Turek,  
a Mgr. Naděžda Turková,  
za část pozemku p. č. 1439/1, k. ú. Růžodol I  
ve vlastnictví:  
Statutární město Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec 1, IČ: 00262978, 
s doplatkem městu ve výši cca 933.750,- Kč. Podmínkou realizace směny je privatizace 
libereckého letiště a schválení konečné majetkoprávní operace zastupitelstvem města.  

a  u k l á d á  

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

T: 28.2.2013 

USNESENÍ Č. 127/2013 

Zpráva o činnosti komise pro občanské obřady a záležitosti za rok 2012 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

zprávu o činnosti komise pro občanské obřady a záležitosti za rok 2012. 

USNESENÍ Č. 128/2013 

Vyhlášení konkurzů na vedoucí pracovní místa ředitelů základních a mateřských 
škol 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

vyhlášení konkurzů na vedoucí pracovní místa ředitelů: 
1. Základní škola, Liberec, U Školy 222/6, příspěvková organizace, 
2. Základní škola, Liberec, U Soudu 369/8, příspěvková organizace, 
3. Základní škola, Liberec, Česká 354, příspěvková organizace 
4. Mateřská škola „Sedmikráska“, Liberec, Vzdušná 509/20, příspěvková organizace 
5. Mateřská škola „Motýlek“, Liberec, Broumovská 840/7, příspěvková organizace 

j m e n u j e   

složení konkurzních komisí:  
1. Základní škola, Liberec, U Školy 222/6, příspěvková organizace 

Zástupce určený zřizovatelem - předseda  Kamil Jan Svoboda  
Zástupce určený zřizovatelem    Ing. Mgr. Petr Černý 
Zástupce krajského úřadu    JUDr. Helena Vašková  
Zástupce České školní inspekce    PaedDr. Dana Rozkovcová 
Odborník v oblasti státní správy    Mgr. Blanka Reindlová  
Zástupce pedagogických pracovníků základní školy  Mgr. Jitka Vojčiniaková 
Zástupce školské rady      Ctibor Jech 

 
2. Základní škola, Liberec, U Soudu 369/8, příspěvková organizace 

Zástupce určený zřizovatelem - předseda  Kamil Jan Svoboda  
Zástupce určený zřizovatelem    Ing. Mgr. Petr Černý  
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Zástupce krajského úřadu    JUDr. Helena Vašková  
Zástupce České školní inspekce    PaedDr. Dana Rozkovcová  
Odborník v oblasti státní správy    Mgr. Blanka Reindlová  
Zástupce pedagogických pracovníků základní školy Mgr. Andrea Havlová 
Zástupce školské rady     Michaela Schneiderová 

 
3. Základní škola, Liberec, Česká 354, příspěvková organizace 

Zástupce určený zřizovatelem - předseda  Kamil Jan Svoboda  
Zástupce určený zřizovatelem    Ing. Mgr. Petr Černý   
Zástupce krajského úřadu    JUDr. Helena Vašková  
Zástupce České školní inspekce    PaedDr. Dana Rozkovcová  
Odborník v oblasti státní správy    Mgr. Blanka Reindlová  
Zástupce pedagogických pracovníků základní školy  Mgr. Jana Čepičková 
Zástupce školské rady     PhDr. Jaromír Baxa 

 
 

4. Mateřská škola „Sedmikráska“, Liberec, Vzdušná 509/20, příspěvková organizace 
Zástupce určený zřizovatelem - předseda  Kamil Jan Svoboda  
Zástupce určený zřizovatelem    Bc. Jiří Šolc   
Zástupce krajského úřadu    JUDr. Helena Vašková  
Zástupce České školní inspekce    PaedDr. Dana Rozkovcová 
Odborník v oblasti státní správy    Bc. Dana Jeništová    
Zástupce pedagogických pracovníků mateřské školy  Dana Vojtíšková 

  
 

5. Mateřská škola „Motýlek“, Liberec, Broumovská 840/7, příspěvkové organizace 
Zástupce určený zřizovatelem - předseda  Kamil Jan Svoboda  
Zástupce určený zřizovatelem    Bc. Jiří Šolc   
Zástupce krajského úřadu    JUDr. Helena Vašková  
Zástupce České školní inspekce    PaedDr. Dana Rozkovcová  
Odborník v oblasti státní správy    Bc. Dana Jeništová   
Zástupce pedagogických pracovníků mateřské školy  Jana Řípová 

a  u k l á d á  

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství a kultury, zajistit realizaci konkurzních řízení 
dle Vyhlášky MŠMT č. 54/2005 Sb.         

T: duben 2012 

 
Určení mateřské školy ke vzdělávání dětí jiného zaměstnavatele 

Předložený návrh usnesení nebyl schválen. 

 

USNESENÍ Č. 129/2013 

Stanovení kapacity Základní školy, Liberec, Dobiášova 851/5, příspěvkové 
organizace a Základní školy, Liberec, Aloisina výšina 642, 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, Dobiášova 851/5, příspěvkové organizace na 
počet 780 žáků a s navýšením oboru 79-01-C/01 Základní škola na počet 780 žáků u Základní 
školy, Liberec, Dobiášova 851/5, příspěvkové organizace, s účinností od 1. září 2013 

2. se snížením kapacity Základní školy, Liberec, Aloisina výšina 642, příspěvkové organizace na 
počet 480 žáků a se snížením oboru 79-01-C/01 Základní škola na počet 480 žáků u Základní 
školy, Liberec, Aloisina výšina 642, 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: neprodleně 

USNESENÍ Č. 130/2013 

Žádost o převod finančních prostředků z Fondu pro financování rozvoje 
kulturních příspěvkových oraganizací do Fondu pro financování rozvoje 
školských příspěvkových organizací  

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s převodem finančních prostředků z Fondu pro financování rozvoje kulturních příspěvkových 
organizací do Fondu pro financování rozvoje školských příspěvkových organizací ve výši 
6,056.448,- Kč 

a  u k l á d á   

Kamilu Janu Svobodovi, náměstkovi primátorky, předložit odsouhlasený mimořádný převod 
finančních prostředků do Fondu pro financování rozvoje školských příspěvkových organizací ke 
schválení Zastupitelstvu města Liberec. 

T: 28.2.2013  

USNESENÍ Č. 131/2013 

Návrh na čerpání Fondu pro financování rozvoje kulturních příspěvkových 
organizací 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s návrhem čerpání Fondu pro financování rozvoje kulturních příspěvkových organizací ve výši 
1,869.391,- Kč na kofinancování projektu dotovaného ze SFŽP ČR, výstavby stanice pro 
handicapované živočichy Zoologickou zahradou Liberec  

a  u k l á d á   

Kamilu Janu Svobodovi, náměstkovi primátorky, předložit návrh na čerpání Fondu pro 
financování rozvoje kulturních příspěvkových organizací ve výši 1,869.391,- Kč zastupitelstvu 
města ke schválení. 

T: 28.2.2013  
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USNESENÍ Č. 132/2013 

Návrh na čerpání Fondu pro financování rozvoje školských příspěvkových 
organizací 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s návrhem na čerpání Fondu pro financování rozvoje školských příspěvkových organizací ve výši 
6,056.448,- Kč na akci: Rekonstrukce a dostavba MŠ Čtyřlístek, odloučené pracoviště Věkova - 
platba DPH 

a  u k l á d á   

Kamilu Janu Svobodovi, náměstkovi primátorky, předložit návrh na čerpání Fondu pro 
financování rozvoje školských příspěvkových organizací ve výši 6,056.448,- Kč zastupitelstvu 
města ke schválení. 

T: 28.2.2013  

USNESENÍ Č. 133/2013 

Přidělení bytů ve vlastnictví SML 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

1.   Prodloužení smlouvy o ubytování nízkého standardu 
      Hušlové Jaroslavě, prostor č. 14, v ulici Kateřinská 156 
 
2.   Přidělení bytu v domě zvláštního určení (DPS)- jednotlivci 
      Matysové Márii, byt č. 101, o velikosti 1+kk, v ulici Krejčího 1174 
      Havránkové Marii, byt č. 401, o velikost 1+kk, v ulici Krejčího 1174 
      Mrázkové Ireně, byt č. 56, o velikosti 1+0, v ulici Burianova 1070 
      Petko Petkovovi Dimitrovovi, byt č. 36, o velikosti 1+0, v ulici Burianova 1071 
      náhradníky: Hojdová Jiřina, Ropek Václav 
 
3.   Přidělení bytu v domě zvláštního určení (DPS)- dvojice 
      manželům Pavlíčkovým Jaromíru a Miloslavě, byt č. 508, o velikosti 2+kk, v ulici Krejčího        
     1172 
     manželům Hamanovým Josefu a Haně, byt č. 49, o velikosti 1+1, v ulici Burianova 1071 
     manželům Bláhovým Janu a Marii, byt č. 20, o velikosti 1+1, v ulici Burianova 1070 
     náhradníky: manželé Hessovi Jiří a Božena a Radoušovi Stanislav (syn) a Hana (matka) 
 
4.   Přidělení bytů startovacích 
      Soukalovi Josefu, byt č. 1, o velikosti 1+kk, v ulici Krajní 1576 
      Teichmanové Kateřině, byt č. 14, o velikosti 2+kk v ulici Krajní 1575 
      náhradník: Milcová Andrea 
 
5.  Přidělení bytu standardního – do úpravy 
     Bartošové Zuzaně, byt č. 3, o velikosti 4+1, v ulici Kubelíkova 77 
 
6.  Přidělení bytu pro příjmově vymezené osoby 
     Kubálkové Iloně, byt č. 206, o velikosti 2+kk, v ulici Krejčího 1176 
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     náhradník: Najmonová Lucie 
 
7.  Humanitní komise doporučuje udělení výjimky z pravidel, pro byt zvláštního určení DPS –        
     jednotlivci paní: 
     Vackové Evě 

a  u k l á d á  

 Ing. Janě Kopačíkové, vedoucí odboru humanitního, 
 
1. Uzavřít dodatek ke smlouvě o ubytování nízkého standardu o 3 měsíce: 
      s Hušlovou Jaroslavou          

T: březen 2013 
 
2. Uzavřít nájemní smlouvu na byt v domě zvláštního určení (DPS) - jednotlivci: 

s Matysovou Márií, Havránkovou Marií, Mrázkovou Irenou, Petko Petkovem Dimitrovem,  
náhradníky: Hojdová Jiřina, Ropek Václav      
  

T: březen 2013 
 
3. Uzavřít nájemní smlouvu na byt v domě zvláštního určení (DPS) - dvojice: 

s manželi Pavlíčkovými Jaromírem a Miloslavou, Hamanovými Josefem a Hanou, Bláhovými 
Janem a Marií  
náhradníky: manželé Hessovi Jiří a Božena a Radoušovi Stanislav (syn) a Hana (matka) 

T: březen 2013 
 
4. Uzavřít nájemní smlouvu na byt startovací 

se Soukalem Josefem,  
Teichmanovou Kateřinou 
náhradník: Milcová Andrea 

T: březen 2013 
 
5. Uzavřít nájemní smlouvu na byt standardní  

s Bartošovou Zuzanou 

T: březen 2013 
 
 
6. Uzavřít nájemní smlouvu na byt pro příjmově vymezené osoby 

s Kubálkovou Ilonou  
                                                                                  T: březen 2013 
 
7. Informovat paní Vackovou Evu o udělení výjimky v DPS    

                    T: březen 2013 

USNESENÍ Č. 134/2013 

Poskytnutí příspěvků o. s. Naděje a o. p. s. Návrat 

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

s poskytnutím příspěvků občanskému sdružení Naděje ve výši 708.000,- Kč a obecně prospěšné 
společnosti Návrat ve výši 1.000.000,- Kč z prostředků vedených v Rezervě na fondy 

a  u k l á d á  

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

T: 28.2.2013 

USNESENÍ Č. 135/2013 

Nové názvy ulic 2/2013 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

návrh na pojmenování nové ulice ve městě, a to v lokalitě Nová Ruda - sever, k. ú. Vratislavice 
nad Nisou, ve smyslu obsahu důvodové zprávy. 
 
Jedná se tento název: 
1. Na Skalce  -  slepá odbočka vpravo z ulice Východní, obsluha lokality soustředěné výstavby 

rodinných domů, k. ú. Vratislavice nad Nisou 

u k l á d á   

Ing. Jiřímu Rutkovskému, náměstkovi primátorky, předložit materiál „Nové názvy ulic 2/2013“ ke 
schválení do zastupitelstva města.  

Termín: neprodleně 

USNESENÍ Č. 136/2013 

Schválení pořízení strategické změny č. 71 územního plánu města Liberec a 
zařazení podnětů do strategické změny č. 71 územního plánu města Liberec 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

      s předložením materiálu „Pořízení strategické změny č. 71 územního plánu města Liberec a   
      zařazení podnětů do strategické změny č. 71 územního plánu města Liberec“ do Zastupitelstva  
      města Liberec, 

d o p o r u č u j e  

a) zastupitelstvu města Liberec schválit pořízení strategické změny č. 71 územního plánu města 
Liberec  

b) zastupitelstvu města schválit podněty k pořízení strategické změny č. 71 územního plánu 
města Liberec. Jednotlivé podněty jsou vedeny pod č. 71/1, 71/2, 71/3, 71/4, 71/5, 71/6 a 71/7  

a  u k l á d á  

Ing. Jiřímu Rutkovskému, náměstkovi primátorky,předložit materiál na zasedání Zastupitelstva 
města Liberec.  

Termín: do 28.2.2013 
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USNESENÍ Č. 137/2013 

Nařízení rady města, kterým se vydává tržní řád  

Rada města po projednání 

v y d á v á  

nařízení Statutárního města Liberec č. 1/2013, kterým se vydává tržní řád. 

USNESENÍ Č. 138/2013 

Protokol z následné kontroly Základní školy s rozšířenou výukou jazyků, 
Liberec, Husova 142/44 

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 s rozšířenou výukou jazyků, Liberec, Husova 
142/44, příspěvková organizace, uskutečněné v roce 2011 

a  u k l á d á  

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství a kultury, zabývat se zjištěnými nedostatky a 
zajistit jejich nápravu. 

USNESENÍ Č. 139/2013 

Zpráva o využití zadavatelem přidělených hodin veřejné služby sportovním 
jednotám, klubům a školám v areálu Městského stadionu Liberec za období 
červenec až prosinec 2012 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

zprávu o využití zadavatelem přidělených hodin veřejné služby za období červenec až prosinec 
2012. 

USNESENÍ Č. 140/2013 

Vypsání podlimitního výběrového řízení pro projekt "Rozvoj využití interaktivní 
techniky na ZŠ města Liberec" 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

1. vypsání podlimitního výběrového řízení pro projekt "Rozvoj využití interaktivní techniky na 
ZŠ města Liberec" v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 
s registračním číslem CZ.1.07/1.1.22/02.0037 na dodávku zařízení a služeb 

 
2. složení komise pro otevírání obálek: 

Ing. Michal Vereščák   vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací 
Veronika Fialová   odbor strategického rozvoje a dotací 
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zástupce právního oddělení 
 

návrh náhradníků členů komise: 
Pavel Smarž    odbor strategického rozvoje a dotací 
Ing. Hana Josefíková   odbor strategického rozvoje a dotací 
zástupce právního oddělení 

 
3. složení hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek: 

Martin Lukáš    náměstek primátorky 
Kamil Jan Svoboda   náměstek primátorky 
Ing. Michal Vereščák   vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací 
zástupce právního oddělení    
Mgr. Věra Skřivánková               člen komise pro veřejné zakázky 

 
návrh náhradníků členů komise: 
Ing. Jiří Rutkovský   náměstek primátorky 
Bc. Jiří Šolc    náměstek primátorky 
Veronika Fialová   referent strategického rozvoje a dotací 
zástupce právního oddělení   
Ing. Petr Šourek   člen komise pro veřejné zakázky 

a  u k l á d á  

Ing. Michalu Vereščákovi, vedoucímu odboru strategického rozvoje a dotací, zajistit vypsání a 
vyhodnocení výše uvedeného podlimitního výběrového řízení. 

T: březen 2013 

USNESENÍ Č. 141/2013 

Vypsání veřejné zakázky malého rozsahu na pronájem nebytových prostor pro 
projekt „Rozvoj využití interaktivní techniky na ZŠ města Liberec“ 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

1. vypsání veřejné zakázky malého rozsahu pro projekt "Rozvoj využití interaktivní techniky na 
ZŠ města Liberec" v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 
s registračním číslem CZ.1.07/1.1.22/02.0037 na pronájem nebytových prostor pro vzdělávání 

 
 
2. složení komise pro otevírání obálek: 

Ing. Michal Vereščák   vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací 
Veronika Fialová   odbor strategického rozvoje a dotací 
zástupce právního oddělení 

 
návrh náhradníků členů komise: 
Pavel Smarž    odbor strategického rozvoje a dotací 
Ing. Hana Josefíková   odbor strategického rozvoje a dotací 
zástupce právního oddělení 

 
3. složení hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek: 

Martin Lukáš    náměstek primátorky 
Kamil Jan Svoboda   náměstek primátorky 
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Ing. Michal Vereščák   vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací 
Ing. Martin Čech   vedoucí oddělení přípravy a realizace projektů  
zástupce právního oddělení 

 
 

návrh náhradníků členů komise: 
Ing. Jiří Rutkovský   náměstek primátorky 
Bc. Jiří Šolc    náměstek primátorky 
Veronika Fialová   referent strategického rozvoje a dotací 
Ing. Hana Josefíková   referent strategického rozvoje a dotací 
zástupce právního oddělení 

a  u k l á d á  

Ing. Michalu Vereščákovi, vedoucímu odboru strategického rozvoje a dotací, zajistit vypsání a 
vyhodnocení výše uvedené veřejné zakázky malého rozsahu na pronájem prostor pro vzdělávání. 

T: březen 2013 

USNESENÍ Č. 142/2013 

Roční monitorovací zpráva 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   

Roční monitorovací zprávu o postupu realizace IPRM za rok 2012, 

u k l á d á  

Ing. Michalovi Vereščákovi, vedoucímu odboru strategického rozvoje a dotací, odevzdat Roční 
monitorovací zprávu o postupu realizace IPRM za rok 2012 Řídícímu orgánu IOP. 

T: 03/2013 

USNESENÍ Č. 143/2013 

Pokračování v přípravě a realizaci vybraných investičních akcí SML 
v indikativním seznamu projektů IPRM Liberec - Atraktivní a kvalitní život 
v Liberci 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

Pokračování v přípravě a realizaci vybraných investičnch akcí SML v indikativním seznamu 
projektů IPRM Liberec - Atraktivní a kvalitní život v Liberci dle důvodové zprávy 

a  u k l á d á  

1. Ing. Michalu Vereščákovi, vedoucímu odboru strategického rozvoje a dotací, pokračovat v 
přípravě a realizaci předmětných akcí 

 
2. Ing. Zbyňku Karbanovi, vedoucímu odboru ekonomiky a majetku, zajistit v rámci 

rozpočtového opatření do rozpočtu odboru strategického rozvoje a dotací částku ve výši 
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7.500,- Kč na pokrytí činností vybraných dodavatelů v roce 2013 a zároveň zajistit adekvátní 
finanční zdroje sloužící k předfinancování předmětných akcí 

 T: ihned 

USNESENÍ Č. 144/2013 

Schválení Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. LB/1174/S na projekt 
"Revitalizace vícefunkčních hřišt při ZŠ Švermova a ZŠ Aloisina výšina" 

Rada měśta po projednání 

s o u h l a s í  

s uzavřením Dodatku č. 1 Smlouvy o poskytnutí dotace č.  LB/1174/S na projekt „Revitalizace 
vícefunkčních hřišť při ZŠ Švermova a ZŠ Aloisina výšina“ realizovaný v rámci IPRM Liberec - 
Atraktivní a kvalitní život v Liberci  

a  u k l á d á  

Lukášovi Martinovi, náměstkovi primátorky, předložit předmětný dodatek dotační smlouvy ke 
schválení zastupitelstvu města. 

T: 28.2.2013 

USNESENÍ Č. 145/2013 

Klicperova, Svatoplukova, nám. Pod Branou - oprava komunikací  

Založení projektu, vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele projektové 
dokumentace 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

1. založení projektu „Klicperova, Svatoplukova, nám. Pod Branou – oprava komunikací“, dále 
jen projektu 

2. vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele projektové dokumentace ve stupni DSP a PDPS 
včetně zajištění související inženýrské činnosti vedoucí k vydání stavebního povolení 
(ohlášení) a to v souladu s platnými interními předpisy Statutárního města Liberce  

3. návrh způsobu financování projektu - zaplacení projektu po dokončení v roce 2014 

a  u k l á d á   

Bc. Davidovi Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
 
1. v souladu s interními předpisy a nařízeními zajistit vyhlášení výběrového řízení na výběr 

zhotovitele projektové dokumentace ke stavebnímu povolení včetně zajištění inženýrské 
činnosti související s vydáním stavebního povolení a dokumentace pro provádění stavby, 
zveřejnění výběrového řízení v systému E - ZAK a vyhodnocení předložených nabídek 

T: květen 2013 - kontrolní 
 
2. po vyhodnocení výše uvedeného výběrového řízení zajistit oboustranný podpis smluvního 

dokumentu a realizaci projektové dokumentace projektu ve stupni DSP a PDPS včetně 
zajištění související inženýrské činnosti vedoucí k vydání stavebního povolení (ohlášení) akce 
„Klicperova, Svatoplukova, nám. Pod Branou - oprava komunikací“ 
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T: leden 2014 - kontrolní 

USNESENÍ Č. 146/2013 

"Lokalita Lesní ulice - oprava komunikací" 

II. etapa 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

1. Zadávací podmínky pro výběr zhotovitele stavebních prací souvisejících s realizací II. etapy 
akce „Lokalita Lesní ulice - oprava komunikací“ v rozsahu ulic Lesní, Gorkého, Dvořákovy, 
Škroupovy, Sukova náměstí, části Purkyňovy a Zborovské 

2. Udělení plné moci pro společnost VYBER, s.r.o., se sídlem Venušina 3, 466 06 Jablonec nad 
Nisou, IČ: 27261972 k zastupování statutárního města Liberec při zajišťování podkladů pro 
organizování veřejné zakázky  

 
3. složení komisí pro otevírání a posouzení nabídek v rámci výběru dodavatele stavby, a to: 
 
Komise pro otevírání obálek: 
Jmenovaní členové: 
Bc. David Novotný                                   vedoucí odboru správy veřejného majetku 
Ing. Václav Bahník                                     referent oddělení investic a oprav 
zástupce odboru právního a veřejných zakázek 
Ing. František Hruša                     zástupce komise pro veřejné zakázky   
 
Náhradníci: 
Ing. Jitka Píšová                                specialista odboru správy veřejného majetku 
David Studený                               referent oddělení investic a oprav 
zástupce odboru právního a veřejných zakázek 
Ing. Petr Šourek                              zástupce komise pro veřejné zakázky   

 
Hodnotící komise: 
Jmenovaní členové: 
Lukáš Martin                  náměstek primátorky 
Bc. Jiří Šolc                  náměstek primátorky 
David Novotný                             vedoucí odboru správy veřejného majetku 
Ing. Václav Bahník                                    vedoucí odboru správy veřejného majetku 
zástupce odboru právního a veřejných zakázek 
Ing. František Hruša                 zástupce komise pro veřejné zakázky   
 
Náhradníci: 
Roman Šotola                  člen rady města 
Ing. Jiří Rutkovský                             náměstek primátorky 
Ing. Jitka Píšová                                 specialista odboru správy veřejného majetku 
David Studený                             referent oddělení investic a oprav 
zástupce odboru právního a veřejných zakázek 
Ing. Petr Šourek                             zástupce komise pro veřejné zakázky   

a  u k l á d á  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku 
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1. Zajistit vyhlášení, administraci a vyhodnocení otevřeného výběrového řízení na zhotovitele 
stavebních prací souvisejících s realizací II. etapy akce „Lokalita Lesní ulice - oprava 
komunikací“ v rozsahu ulic Lesní, Gorkého, Dvořákovy, Škroupovy, Sukova náměstí, části 
Purkyňovy a Zborovské prostřednictvím externí firmy - společnosti VYBER, s.r.o., se sídlem 
Venušina 3, 466 06 Jablonec nad Nisou, IČ: 27261972 

T: 03/2013 
2. Předložit odboru právnímu a veřejných zakázek podklady pro udělení plné moci pro 

společnost VYBER, s.r.o., k zastupování statutárního města Liberec při zajišťování podkladů 
pro organizování veřejné zakázky  

T: ihned 
 
3. po vyhodnocení výše uvedeného výběrového řízení předložit radě města ke schválení výsledek 

výběrového řízení a vítězného uchazeče 

T: 05/2013 
 
4. Uzavřít s vítězem výběrového řízení smlouvu o dílo a zajistit řádnou realizaci akce včetně 

zajištění technického dozoru investora a koordinátora BOZP 

T: 05/2013 

 
5. Zařadit realizaci II. etapy akce v rozsahu ulic Lesní, Gorkého, Dvořákovy, Škroupovy, Sukova 

náměstí, části Purkyňovy a Zborovské do plánu odboru správy veřejného majetku na roky 
2013 a 2014 a nárokovat z rozpočtu města Liberce na rok 2014 a 2015 (doplatek) finanční 
prostředky 

KT: 12/2013 

USNESENÍ Č. 147/2013 

Havarijní opravy opěrných zdí 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

1. Realizaci akce „Havarijní opravy opěrných zdí“ 
2. Výběr dodavatele stavebních prací přímým oslovením a to společnosti Technické služby města 

Liberce, a. s., Erbenova 376, Liberec 8, 460 08, IČ: 25007017   
3. Uzavření smlouvy na realizaci akce „Havarijní opravy opěrných zdí“ mezi Statutárním 

městem Liberec a společností Technické služby města Liberce, a. s., a to na základě „Směrnice 
rady města Liberce č. 02/2012 RM k zadávání veřejných zakázek Statutárním městem 
Liberce“, článkem VIII. Výjimky z věcné působnosti, bodem 3. Všeobecná výjimka pro radu 
města 

a  u k l á d á  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 

1. na akci „Havarijní opravy opěrných zdí“ 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: 25007017 

T: 03/2013  
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2. po obdržení a vyhodnocení předloženého návrhu zajistit oboustranný podpis příslušného 
smluvního dokumentu - smlouvy o dílo a následně zajistit realizaci akce „Havarijní opravy 
opěrných zdí“ 

T: 10/2013  

USNESENÍ Č. 148/2013 

Havarijní opravy schodišť 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

1. Realizaci akce „Havarijní opravy schodišť“ 
2. Výběr dodavatele stavebních prací přímým oslovením a to společnosti Technické služby města 

Liberce, a. s., Erbenova 376, Liberec 8, 460 08, IČ: 25007017 
3. Uzavření smlouvy na realizaci akce „Havarijní opravy schodišť“ mezi Statutárním městem 

Liberec a společností Technické služby města Liberce, a. s., a to na základě „Směrnice rady 
města Liberce č. 02/2012 RM k zadávání veřejných zakázek Statutárním městem Liberce“, 
článkem VIII. Výjimky z věcné působnosti, bodem 3. Všeobecná výjimka pro radu města 

a  u k l á d á  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
 
1. na akci „Havarijní opravy schodišť“ 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: 25007017 

T: 03/2013  
 

2. po obdržení a vyhodnocení předloženého návrhu zajistit oboustranný podpis příslušného 
smluvního dokumentu - smlouvy o dílo a následně zajistit realizaci akce „Havarijní opravy 
schodišť“ 

T: 10/2013  

USNESENÍ Č. 149/2013 

Oprava komunikace Jedlová 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

1. Realizaci akce „Oprava komunikace Jedlová“ 
2. Výběr dodavatele stavebních prací přímým oslovením a to společnosti Technické služby města 

Liberce, a. s., Erbenova 376, Liberec 8, 460 08, IČ: 25007017  
3. Uzavření smlouvy na realizaci akce „Oprava komunikace Jedlová“ mezi Statutárním městem 

Liberec a společností Technické služby města Liberce, a. s., a to na základě „Směrnice rady 
města Liberce č. 02/2012 RM k zadávání veřejných zakázek Statutárním městem Liberce“, 
článkem VIII. Výjimky z věcné působnosti, bodem 3. Všeobecná výjimka pro radu města 

a  u k l á d á  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,  
 
1. na akci „Oprava komunikace Jedlová“ zajistit odeslání výzvy k předložení návrhu smlouvy o 
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dílo a na realizaci výše uvedené akce firmě Technické služby města Liberce, a. s., Erbenova 
376, Liberec 8, 460 08, IČ: 25007017 

T: 03/2013  
 
2. po obdržení a vyhodnocení předloženého návrhu zajistit oboustranný podpis příslušného 

smluvního dokumentu - smlouvy o dílo a následně zajistit realizaci akce „Oprava komunikace 
Jedlová“ 

T: 10/2013  
3. vyčkat s realizací akce „Oprava komunikace Jedlová“ k nejzazšímu možnému termínu 

USNESENÍ Č. 150/2013 

Výměna automatických vstupních dveří budovy Nového magistrátu 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

1. Realizaci akce „Výměna automatických vstupních dveří budovy Nového magistrátu“ 
2. Výběr dodavatele přímým oslovením a to společnosti LIBRAX, s.r.o., Ještědská 85, Liberec 8, 

460 08, IČ: 40231976 
3. Uzavření smlouvy na realizaci akce „Výměna automatických vstupních dveří budovy Nového 

magistrátu“ mezi Statutárním městem Liberec a společností LIBRAX, s.r.o., a to na základě 
„Směrnice rady města Liberce č. 02/2012 RM k zadávání veřejných zakázek Statutárním 
městem Liberce“, článkem VIII. Výjimky z věcné působnosti, bodem 3. Všeobecná výjimka 
pro radu města 

a  u k l á d á  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
 
1. na akci „Výměna automatických vstupních dveří budovy Nového magistrátu“ zajistit odeslání 

výzvy k předložení návrhu smlouvy o dílo a na realizaci výše uvedené akce firmě LIBRAX, 
s.r.o., Ještědská 85, Liberec 8, 460 08, IČ: 40231976 

T: 28.2.2013  
 
2. po obdržení a vyhodnocení předloženého návrhu zajistit oboustranný podpis příslušného 

smluvního dokumentu - smlouvy o dílo a následně zajistit realizaci akce „Výměna 
automatických vstupních dveří budovy Nového magistrátu“ 

T: 03/2013 

USNESENÍ Č. 151/2013 

"Revitalizace sídliště Rochlice  - lokalita Žitná" - dodatek k SOD  

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

ukončení smluvního vztahu dohodou na zpracování projektové dokumentace a zajištění inženýrské 
činnosti vedoucí k získání příslušného povolení k realizaci akce „Revitalizace sídliště Rochlice - 
lokalita Žitná“ se společností MAXI Group s.r.o., IČ: 242202 a to schválením výjimky ze 
směrnice o zadávání veřejných zakázek, kdy zbývající část zakázky bude zadána společnosti Ing. 
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Zbyněk Nýdrle, IČ: 61316733, U Sila 1328, 463 11 Liberec  s termínem plnění předání projektové 
dokumentace do 15.5.2013 a předání příslušného povolení k realizaci akce  do 30.6.2013. 

a  u k l á d á  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
 
1. ve spolupráci s oborem právním a veřejných zakázek připravit a uzavřít dodatek č. 1 

ke smlouvě o dílo - ukončení smluvního vztahu dohodou na vypracování projektové 
dokumentace a zajištění inženýrské činnosti vedoucí k získání příslušného povolení k realizaci 
akce „Revitalizace sídliště Rochlice - lokalita Žitná“ se společností MAXI Group, s.r.o.,  IČ: 
24220299, Slavníkova 2357/9, 169 00 Praha 6 a následně s právní legislativou uzavřít dodatek 
č. 1 ukončení smlouvy o dílo 

 
2. ve spolupráci s odborem právním a věřených zakázek zajistit schválením výjimky ze směrnice 

o zadávání veřejných zakázek uzavření smluvního dokumentu na zpracování projektové 
dokumentace a zajištění inženýrské činnosti vedoucí k získání příslušného povolení k realizaci 
akce „Revitalizace sídliště Rochlice - lokalita Žitná“ se společností Ing. Zbyněk Nýdrle, IČ: 
61316733, U Sila 1328, 463 11 dle důvodové zprávy 

KT 03/2013 

USNESENÍ Č. 152/2013 

Smlouva o budoucí smlouvě darovací „Páteřní cyklotrasa ODRA - NISA 
Machnín - Chrastava úsek 0,000 - 0,771 “ 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s uzavřením „Smlouvy o budoucí smlouvě darovací“ pro akci    
„Páteřní cyklotrasa ODRA - NISA Machnín - Chrastava  úsek 0,000 - 0,771“ 
 
a to mezi Libereckým krajem, U Jezu 642/2a, Liberec II, 461 80, IČ: 70891508 a Statutárním 
městem Liberec 

b e r e  n a  v ě d o m í  

předložený návrh textu Smlouvy o budoucí smlouvě darovací „Páteřní cyklotrasa ODRA - NISA 
Machnín - Chrastava úsek 0,000 - 0,771“ 

a  u k l á d á   

Bc. Davidovi Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,  
 

a) Smlouvu o budoucí smlouvě darovací „Páteřní cyklotrasa ODRA - NISA Machnín - Chrastava 
úsek 0,000 - 0,771“ předložit zastupitelstvu Statutárního města Liberec ke schválení  

T: 03/2013 
 
b) Smlouvu o budoucí smlouvě darovací „Páteřní cyklotrasa ODRA - NISA Machnín - Chrastava  

úsek 0,000 - 0,771“ před podpisem předložit odboru právnímu a veřejných zakázek ke 
schválení   

T: 03/2013 
 
c) zajistit oboustranný podpis uvedeného smluvního dokumentu 
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T: 04/2013 
 

d) po kolaudaci stavby a splnění všech podmínek daných Plánovací smlouvou a Smlouvou o 
budoucí smlouvě darovací předložit „Darovací smlouvu“ radě města a následně zastupitelstvu 
města ke schválení  

KT: 12/2013 

USNESENÍ Č. 153/2013 

Dohoda o ukončení smlouvy o budoucí smlouvě o zajištění přeložky zařízení 
distribučního zařízení „Nová Pastýřská“  

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

pro stavbu „Výstavba komunikace Nová pastýřská“ 
předložený návrh „Dohody o ukončení smlouvy o budoucí smlouvě o zajištění přeložky zařízení 
distribuční soustavy“ se společností ČEZ Distribuce, a. s., Děčín IV - Podmokly, Teplická 874/8, 
405 02 Děčín, IČ: 24729035 

a  u k l á d á   

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
po schválení předloženého návrhu „Dohody o ukončení smlouvy o budoucí smlouvě o zajištění 
přeložky zařízení distribuční soustavy“ ve spolupráci s odborem právním a veřejných zakázek 
zajistit uzavření příslušného smluvního dokumentu se se společností ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 
IV - Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ: 24729035 

KT: 03/2013 - kontrolní 

USNESENÍ Č. 154/2013 

Vyúčtování dotace přidělené na podporu recyklace odpadů v roce 2012 

Rada města po projednání 

z r u š u j e  

Usnesení č. 66/2013 ze dne 22.1.2013 

s o u h l a s í  

s předloženým vyúčtováním dotace na podporu recyklace odpadů od příjemce dotace 
1. Dům dětí a mládeže Větrník, p. o. 
2. ČSOP ZP Kateřinky 

b e r e  n a  v ě d o m í  

Vyúčtování dotace na podporu recyklace dopadů od příjemce dotace 
 
1. ZO ČSOP Armillaria 
2. Mgr. Květoslava Morávková, 
které bylo odevzdáno v rozporu s článkem V, Všeobecné podmínky, bodu 4, Smlouvy o 
poskytnutí dotace na podporu recyklace odpadů z rozpočtu Statutárního města Liberec 

s o u h l a s í  

s uplatněním sankce dle Smlouvy o poskytnutí dotace pro příjemce dotace ZO ČSOP Armillaria a 
příjemce dotace Mgr. Květu Morávkovou, a sice že uvedeným příjemcům nebude poskytnuta 
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dotace z žádného účelového fondu města po dobu následujících 24 měsíců 

a  u k l á d á  

náměstkovi primátorky, Lukášovi Martinovi, předložit vyúčtování dotace na podporu recyklace 
odpadů na jednání zastupitelstva dne 28.2.2013. 

USNESENÍ Č. 155/2013 

"Bezpečný přechod 2012"  

1. Liberec - Zhořelecká 

2. Liberec - Sokolská souhlas se stavbou 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

předložený návrh „Smlouvy o právu provedení stavby“ pro akce bezpečný přechod (1) Liberec - 
Zhořelecká, (2) Liberec - Sokolovská  uzavírané mezi  SML a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR se 
sídlem na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4 - Nusle, IČ: 65993390 

a  u k l á d á  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,  
ve spolupráci s odborem právním a veřejných zakázek zajistit uzavření „Smlouvy o právu 
provedení stavby“ a to mezi SML a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR pro akce bezpečný přechod (1) 
Liberec - Zhořelecká, (2) Liberec - Sokolovská   

KT: 03/2013 

USNESENÍ Č. 156/2013 

Základnová vysílací stanice pro síť TETRA (BTS), 

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

Rada města po projednání  

s c h v a l u j e  

Uzavření smlouvy o dílo se společností AZET KONZULT - znalecký ústav s.r.o., IČ: 29310652, 
se sídlem Zlín - Louky, Pod Šternberkem 306, PSČ 763 02, jejímž předmětem je zpracování 
znaleckého posudku pro Statutární město Liberec ohledně základnové vysílací stanice pro síť 
TETRA (BTS) v celkové finanční výši 185.000,- Kč bez DPH, a to v souladu s článkem VIII. 
(Výjimky z věcné působnosti), bod 3. (Všeobecná výjimka pro radu města) „Směrnice rady města 
Liberce č. 02/2012 RM k zadávání veřejných zakázek Statutárním městem Liberce“ 

a  u k l á d á   

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,  
 
1. Ve spolupráci s odborem právním a veřejných zakázek a advokátní kanceláří Heřmánek & 

Černý advokátní kancelář, s.r.o., zajistit uzavření příslušného smluvního dokumentu 

Termín: neprodleně 
 
2. Zajistit zpracování znaleckého posudku ohledně základnové vysílací stanice pro síť TETRA 



 
 
 
 
 

26

(BTS) a vhodným způsobem informovat Radu města Liberce o jeho závěrech 

Kontrolní termín: 05/2013 

USNESENÍ Č. 157/2013 

Servis veřejného osvětlení včetně nákupu materiálů ve městě Liberci po převzetí 
správy veřejného osvětlení 

Rada města po projednání  

z r u š u j e   

část usnesení č. 107/2013 a to: 
1. Uzavření smlouvy o dílo se společností Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, 

a. s., Mrštíkova 3, Liberec 3, 461 71, IČO: 47311975, za účelem zajištění servisu a opravy a 
opravy veřejného, světelného signalizačního zařízení a slavnostního osvětlení  ve vlastnictví 
Statutárního města Liberec v celkové maximální finanční výši 990.000,- Kč bez DPH,  
v termínu plnění od 9.2.2013 do 10.6.2013 a to v souladu s článkem VIII. (Výjimky z věcné 
působnosti), bod 3. (Všeobecná výjimka pro radu města) „Směrnice rady města Liberce č. 
02/2012 RM k zadávání veřejných zakázek Statutárním městem Liberce“ 

 

a dále část ukládací podmínky předmětného usnesení a to: 
ukládá  
Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,  
 
1. Ve spolupráci s odborem právním a veřejných zakázek a Heřmánek & Černý advokátní 

kanceláří, s.r.o. a společností Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a. s., 
zajistit po schválení příslušnými orgány společnosti uzavření příslušných smluvních 
dokumentů za účelem zajištění servisu a opravy veřejného a slavnostního osvětlení, ve 
vlastnictví Statutárního Města Liberec, a to na období od 9.2.2013 do 10.6.2013 

Termín: neprodleně 
 
2. Vhodným způsobem informovat vedení města o průběhu realizace předmětné zakázky 

Termín: duben 2013  

s c h v a l u j e  

1. Uzavření smlouvy o dílo mezi Statutárním městem Liberec se společností ELMOS Liberec 
s.r.o., Ševčíkova 982, Liberec 6, IČO 47780126, jejímž předmětem plnění je „Servis, provoz a 
údržba veřejného a slavnostního osvětlení,  světelného signalizačního zařízení ve vlastnictví 
STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC“ v celkové ceně za provedené činnosti výši 
767.800,00 Kč bez DPH, s dobou plnění šesti měsíců od převzetí správy veřejného osvětlení 
Statutárním městem Liberec a to v souladu s článkem VIII. (Výjimky z věcné působnosti), 
bod 3. (Všeobecná výjimka pro radu města) „Směrnice rady města Liberce č. 02/2012 RM k 
zadávání veřejných zakázek Statutárním městem Liberce“, 

 

2. Uzavření kupní smlouvy mezi Statutárním městem Liberec se společností MONTEL s.r.o, 
Krásná Studánka 118, Liberec 31, IČO 48588903, jejímž předmětem plnění je „Dodávka 
materiálů pro servis veřejného osvětlení a světelného signalizačního zařízení ve vlastnictví 
STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC“ v celkové ceně za provedené činnosti výši 
843.373,00 Kč bez DPH, s dobou plnění šesti měsíců od převzetí správy veřejného osvětlení 
Statutárním městem Liberec, a to v souladu s článkem VIII. (Výjimky z věcné působnosti), 
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bod 3. (Všeobecná výjimka pro radu města) „Směrnice rady města Liberce č. 02/2012 RM k 
zadávání veřejných zakázek Statutárním městem Liberce“, 

b e r e  n a  v ě d o m í  

1. předložený návrh smlouvy o dílo mezi Statutárním městem Liberec se společností ELMOS 
Liberec, s.r.o., Ševčíkova 982, Liberec 6, IČO 47780126, jejímž předmětem plnění je „Servis, 
provoz a údržba veřejného a slavnostního osvětlení,  světelného signalizačního zařízení ve 
vlastnictví STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC“, 

2. předložený návrh kupní smlouvy mezi Statutárním městem Liberec se společností MONTEL, 
s.r.o, Krásná Studánka 118, Liberec 31, IČO 48588903, jejímž předmětem plnění je „Dodávka 
materiálů pro servis veřejného osvětlení a světelného signalizačního zařízení ve vlastnictví 
STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC“, 

a  u k l á d á   

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,  
ve spolupráci s odborem právním a veřejných zakázek a advokátní kanceláří Heřmánek & 
Černý advokátní kancelář, s.r.o., zajistit uzavření příslušných smluvních dokumentů. 

Termín: neprodleně 

USNESENÍ Č. 158/2013 

Návrhy variantních postupů města Liberce při zajišťování dlouhodobého servisu 
a oprav veřejného osvětlení, slavnostního osvětlení, světelných signalizačních 
zařízení a dodávek materiálů ve městě Liberci 

Rada města po projednání  

b e r e  n a  v ě d o m í  

sdělení odboru správy veřejného majetku ze dne 15.2.2013, CJ MML 026883/13 vyzývající 
společnost Eltodo Citelum s.r.o.  k předání majetku Statutárního města Liberec dle Smlouvy o 
poskytování služeb, nájmu veřejného, slavnostního a speciálního osvětlení a světelného 
signalizačního zařízení a úpravě dalších práv a povinností TE 4210/06/0013  ze dne 31. května 
2006, vyjádření ke sdělení společnosti ELTODO - CITELUM, s.r.o., ze dne 7. února 2013, 

s c h v a l u j e  

zahájení příprav dlouhodobého řešení zajištění servisu a oprav veřejného a slavnostního osvětlení 
a světelného signalizačního zařízení a dodávek materiálů po ukončení dočasného řešení, jež bylo 
přijato v důsledku vydání rozhodnutí Krajského soudu v Ústí nad Labem - pobočka v Liberci dne 
22.1.2013, a to jak variantou zřízení příspěvkové organizace městem, tak variantou výběru 
dodavatelů v souladu se se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, s tím, že o tom, která 
z variant bude realizována, bude rozhodnuto na základě podrobnějších informací, které budou po 
zahájení příprav obou variant k dispozici 

a  u k l á d á   

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,  
 
1. ve spolupráci s odborem právním a veřejných zakázek zajistit realizaci přijatých usnesení rady 

města Liberce 

Kontrolní termín: červen 2013 
2. ve spolupráci s odborem právním a veřejných zakázek a advokátní kanceláří Heřmánek & 

Černý advokátní kancelář, s.r.o. zajistit převzetí a výkon správy a realizace servisu veřejného 
osvětlení a světelných signalizačních zařízení ve městě Liberci  



 
 
 
 
 

28

Termín: neprodleně 
3. ve spolupráci s odborem právním a veřejných zakázek a advokátní kanceláří Heřmánek & 

Černý advokátní kancelář, s.r.o. zajistit vracení faktur vystavovaných společností Eltodo dle 
smlouvy o poskytování služeb, nájmu veřejného, slavnostního a speciálního osvětlení a 
světelného signalizačního zařízení a úpravě dalších práv a povinností (dále jen „Smlouva“) se 
společností ELTODO - CITELUM, s.r.o., IČ: 257 51 018, se sídlem Praha 4, Novodvorská 
1010/14, PSČ 142 01,  po jejím ukončení dne 31.12.2012, (např. fakturu č. 3213340577 za 
měsíc únor 2012) 

 Termín: průběžně 

USNESENÍ Č. 159/2013 

Servis světelných signalizačních zařízení ve městě Liberci 

Smluvní vztah se společností SWARCO TRAFFIC CZ, s.r.o. 

Rada města po projednání  

s c h v a l u j e  

1. Uzavření smlouvy o dílo mezi Statutárním městem Liberec se společností SWARCO 
TRAFFIC CZ, s.r.o., Pod Višňovkou 1661/37, 140 00 Praha 4, IČO 25680595, jejímž 
předmětem plnění je zajištění servisu a údržby světelně signalizačních zařízení ve městě 
Liberci v maximálním celkovém finančním limitu za provedené činnosti výši 990.000,- Kč bez 
DPH, a to v souladu s článkem VIII. (Výjimky z věcné působnosti), bod 3. (Všeobecná 
výjimka pro radu města) „Směrnice rady města Liberce č. 02/2012 RM k zadávání veřejných 
zakázek Statutárním městem Liberce“ 

 
2. Uzavření kupní smlouvy mezi Statutárním městem Liberec se společností SWARCO 

TRAFFIC CZ, s.r.o., Pod Višňovkou 1661/37, 140 00 Praha 4, IČO 25680595, jejímž 
předmětem plnění je zajištění dodávek materiálů pro světelně signalizační zařízení ve městě 
Liberci v maximálním celkovém finančním limitu za provedené činnosti výši 990.000,- Kč bez 
DPH, a to v souladu s článkem VIII. (Výjimky z věcné působnosti), bod 3. (Všeobecná 
výjimka pro radu města) „Směrnice rady města Liberce č. 02/2012 RM k zadávání veřejných 
zakázek Statutárním městem Liberce“ 

b e r e  n a  v ě d o m í   

1. předložený návrh smlouvy o dílo mezi Statutárním městem Liberec se společností SWARCO 
TRAFFIC CZ, s.r.o., Pod Višňovkou 1661/37, 140 00 Praha 4, IČO 25680595, jejímž 
předmětem plnění je zajištění servisu a údržby světelně signalizačních zařízení ve městě 
Liberci 

2. předložený návrh kupní smlouvy mezi Statutárním městem Liberec se společností SWARCO 
TRAFFIC CZ, s.r.o., Pod Višňovkou 1661/37, 140 00 Praha 4, IČO 25680595, jejímž 
předmětem plnění je zajištění dodávek materiálů pro světelně signalizačních zařízení ve městě 
Liberci 

a  u k l á d á   

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,  
 
1. Ve spolupráci s odborem právním a veřejných zakázek a advokátní kanceláří Heřmánek & 

Černý advokátní kancelář, s.r.o., zajistit uzavření příslušných smluvních dokumentů 

Termín: neprodleně 
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2. Ve spolupráci s odborem právním a veřejných zakázek a advokátní kanceláří Heřmánek & 
Černý advokátní kancelář, s.r.o., zajistit zpracování právního stanoviska možných způsobů 
zadání dlouhodobé zakázky pro další období na zajištění servisu, údržby a oprav světelně 
signalizačních zařízení ve městě Liberci a vhodným způsobem informovat Radu města Liberce 
o jeho závěrech 

Kontrolní termín: 05/2013 

USNESENÍ Č. 160/2013 

Rumjancevova - úprava vnitrobloku 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

1. založení projektu ,,Rumjancevova - úprava vnitrobloku“ jeho obsahový a finanční 
rámec, který obsahuje rekonstrukci vnitroblok 

2. financování projektu „Rumjancevova - úprava vnitrobloku“ 
3. časový harmonogram akce „Rumjancevova - úprava vnitrobloku“ 
 
4. předložený návrh „Zadávací dokumentace“ ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 

zakázkách v platném znění, pro realizaci akce „Rumjancevova - úprava vnitrobloku“, 
 
5. vyhlášení výběrového řízení - podlimitního otevřeného zadávacího řízení na zhotovitele    
      stavebních prací pro akci „Rumjancevova - úprava vnitrobloku“, dle zákona č.     
      137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění 
6. složení komisí pro otevírání a posouzení nabídek v rámci výběru dodavatele stavby, a to: 
 
Jmenovaní členové komisí: 
 
Komise pro otevírání obálek: 
Jmenovaní členové: 
Bc. David Novotný            vedoucí odboru správy veřejného majetku 
David Studený                        referent oddělení investic a oprav 
Mgr. Zuzana Zelenková           právník veřejných zakázek 
Ing. František Hruša                    zástupce komise pro veřejné zakázky 
Náhradníci: 
Ing. Jitka Píšová                           specialista odboru správy veřejného majetku 
Ing. Václav Bahník                        referent oddělení investic a oprav 
Bc. Bláhová Alena    referent veřejných zakázek 
Ing. Petr Šourek                            zástupce komise pro veřejné zakázky 
 
Hodnotící komise: 
Jmenovaní členové: 
Lukáš Martin   náměstek primátorky 
Bc. Jiří Šolc   náměstek primátorky 
Bc. David Novotný       vedoucí odboru správy veřejného majetku 
David Studený   referent oddělení investic a oprav 
Mgr. Zuzana Zelenková  právník veřejných zakázek 
Ing. František Hruša                      zástupce komise pro veřejné zakázky 
 
Náhradníci: 
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Ing. Jiří Rutkovský  náměstek primátorky 
Kamil Jan Svoboda                       náměstek primátorky 
Ing. Jitka Píšová   specialista odboru správy veřejného majetku 
Ing. Václav Bahník      referent oddělení investic a oprav 
Mgr. Jan Audy   vedoucí odboru právního a veřejných zakázek 
Ing. Petr Šourek                             zástupce komise pro veřejné zakázky                                             

a  u k l á d á  

Bc. Davidovi Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
1. v souladu s přijatým návrhem „Zadávacích podmínek“ ve spolupráci s odborem právním a 

veřejných zakázek zajistit vyhlášení, administraci a vyhodnocení předložených nabídek 
výběrového řízení na výběr dodavatele stavebních prací na akci „Rumjancevova - úprava 
vnitrobloku“ 

Termín: 04/2013 
 
2. po vyhodnocení výše uvedeného výběrového řízení na akci „Rumjancevova - úprava 

vnitrobloku“, předložit radě města ke schválení výsledek výběrového řízení a vítězného 
uchazeče 

Termín: 05/2013 

USNESENÍ Č. 161/2013 

Puškinova - zřízení chodníku a celoplošná oprava komunikace 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e   

 

1. založení projektu ,,Puškinova - zřízení chodníku a celoplošná oprava komunikace“ jeho 
obsahový a finanční rámec, který obsahuje rekonstrukci stávající komunikace 

2. financování projektu „Puškinova - zřízení chodníku a celoplošná oprava komunikace“ 
3. časový harmonogram akce „Puškinova - zřízení chodníku a celoplošná oprava komunikace“ 
4. předložený návrh „Zadávací dokumentace“ ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 

zakázkách v platném znění, pro realizaci akce „Puškinova - zřízení chodníku a celoplošná 
oprava komunikace“ 

5. vyhlášení výběrového řízení - podlimitního otevřeného zadávacího řízení na zhotovitele    
       stavebních prací pro akci „Puškinova - zřízení chodníku a celoplošná oprava komunikace“,    
      dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění 
6. složení komisí pro otevírání a posouzení nabídek v rámci výběru dodavatele stavby, a to: 
 
Jmenovaní členové komisí: 
Komise pro otevírání obálek: 
Jmenovaní členové: 
1. Bc. David Novotný  vedoucí odboru správy veřejného majetku 
2. David Studený referent oddělení investic a oprav 
3. Mgr. Zuzana Zelenková  právník veřejných zakázek 
4. Ing. František Hruša                zástupce komise pro veřejné zakázky 
Náhradníci: 
1. Ing. Jitka Píšová  specialista odboru správy veřejného majetku 
2. Ing. Václav Bahník             referent oddělení investic a oprav 
3. Bc. Bláhová Alena              referent veřejných zakázek 
4. Ing. Petr Šourek                      zástupce komise pro veřejné zakázky 
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Hodnotící komise: 
Jmenovaní členové: 
1. Lukáš Martin   náměstek primátorky 
2. Bc. Jiří Šolc   náměstek primátorky 
3. Bc. David Novotný  vedoucí odboru správy veřejného majetku 
4. David Studený   referent oddělení investic a oprav 
5. Mgr. Zuzana Zelenková  právník veřejných zakázek 
6. Ing. František Hruša                zástupce komise pro veřejné zakázky 
 
Náhradníci: 
1. Ing. Jiří Rutkovský  náměstek primátorky 
2. Kamil Jan Svoboda                 náměstek primátorky 
3. Ing. Jitka Píšová  specialista odboru správy veřejného majetku 
4. Ing. Václav Bahník             zástupce odb. SM 
5. Mgr. Jan Audy   referent oddělení investic a oprav 
6. Ing. Petr Šourek                      zástupce komise pro veřejné zakázky                                         

a  u k l á d á  

Bc. Davidovi Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
 
1. v souladu s přijatým návrhem „Zadávacích podmínek“ ve spolupráci s odborem právním a 

veřejných zakázek zajistit vyhlášení, administraci a vyhodnocení předložených nabídek 
výběrového řízení na výběr dodavatele stavebních prací na akci „Puškinova - zřízení chodníku 
a celoplošná oprava komunikace“ 

Termín: 03/2013 
 
2. po vyhodnocení výše uvedeného výběrového řízení na akci „Puškinova - zřízení chodníku a 

celoplošná oprava komunikace“, předložit radě města ke schválení výsledek výběrového řízení 
a vítězného uchazeče 

Termín: 04/2013 
 
3. v nejbližším rozpočtovém opatření uplatňovat převod finančních prostředků na realizaci akce 

z položky (číslo rozpočtové položky 2212-5171-210420950092) havarijní opravy komunikací 
na nově založenou zakázku (číslo rozpočtové položky 2212 – 6121 - 2104209600XX) 
,,Puškinova - zřízení chodníku a celoplošná oprava komunikace“ 

Termín: 05/2013 

USNESENÍ Č. 162/2013 

Nové statuty fondů Statutárního města Liberec 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

1. s návrhem nového znění Statutu Ekofondu Statutárního města Liberec 
2. s návrhem nového znění Statutu Fondu prevence Statutárního města Liberec 
3. s návrhem nového znění Statutu Fondu pro partnerskou spolupráci Statutárního města Liberec, 
4. s návrhem nového znění Statutu Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání Statutárního města 

Liberec 
5. s návrhem nového znění Statutu Fondu zdraví Statutárního města Liberec 
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6. s návrhem nového znění Statutu Kulturního fondu Statutárního města Liberec 
7. s návrhem nového znění Statutu Sportovního fondu Statutárního města Liberec 

a  u k l á d á  

Ing. Jindřichu Fadrhoncovi, tajemníkovi MML, předložit tento materiál ke schválení zastupitelstvu 
města. 

T: 28.2.2013 

 
Návrh na úpravu výše měsíčních odměn s účinností od 1. března 2013 
neuvolněným členům Zastupitelstva města Liberec a občanům, kteří nejsou členy 
Zastupitelstva města Liberec, za výkon funkce předsedy nebo člena komise rady 
města a za výkon funkce předsedy nebo člena výboru zastupitelstva města 

Předložený návrh usnesení nebyl schválen. 

USNESENÍ Č. 163/2013 

Žádosti o poskytnutí příspěvků na rok 2013 z Fondu požární ochrany 
Libereckého kraje 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e   

1. finanční a obsahový rámec žádostí: 
č. 1 - vybavení výjezdové jednotky sboru dobrovolných hasičů města Liberec- Růžodol       
        dopravním automobilem 
č. 2 - rozšíření garážových vrat v hasičské zbrojnici v Růžodole 
č. 3 - vybavení výjezdové jednotky sboru dobrovolných hasičů města Liberec-Pilínkov lanovým  
         navijákem 
č. 4 - vybavení výjezdových jednotek sboru dobrovolných hasičů města  Liberec - H. Hanychov     
         a Liberec - Karlinky elektrocentrálou o výkonu 4,5kW 

 
2. předložení žádostí o poskytnutí příspěvku na rok 2012 z Fondu požární ochrany Libereckého     
    kraje (dále jen FPO LK)      

a  u k l á d á  

Lubomíru Poppovi, vedoucímu oddělení krizového řízení, předložit zpracované žádosti  
Krajskému úřadu Libereckého kraje. 

Termín: 02/2012 

USNESENÍ Č. 164/2013 

Plnění usnesení rady města za měsíc leden 2013 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

předloženou zprávu 

a  s o u h l a s í  

s prodloužením termínů sledování usnesení a s vypuštěním ze sledování usnesení tak, jak jsou 
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navrženy v předložené zprávě. 

USNESENÍ Č. 165/2013 

Delegace zástupce obce na řádnou valnou hromadu Honebního společenstva 
Liberec - Radčice 

Rada města po projednání 

z r u š u j e   

část usnesení č. 206/07 ve znění: 
 

a  p o v ě ř u j e   

pana Milana Šíra, náměstka primátora, a pana Jiřího Blimla, referenta oddělení veřejné 
zeleně a lesů, zastupováním Statutárního města Liberec v honebních společenstvech 
„Liberec - Vesec“, „Liberec - Radčice“ a „Liberec - Machnín“. 

 

d o p o r u č u j e  

delegovat Ing. Bohuslava Kabátka jako zástupce Statutárního města Liberec na nejbližší jednání 
valné hromady Honebního společenstva Liberec - Radčice, se sídlem Liberec 1, Gorkého 685/15, 
IČO: 71189335,  

a  u k l á d á  

Lukáši Martinovi, náměstkovi primátorky, podat písemnou žádost honebnímu společenstvu 
Liberec - Radčice o přeložení termínu valné hromady.  

USNESENÍ Č. 166/2013 

Delegace zástupce obce na řádnou valnou hromadu společnosti Krajská 
nemocnice Liberec, a. s. 

Rada města po projednání 

d o p o r u č u j e  

delegovat Bc. Jiřího Šolce, náměstka primátorky, jako zástupce Statutárního města Liberce na 
jednání valné hromady společnosti Krajská nemocnice Liberec, a.s. (IČ: 272 83 933, se sídlem 
Liberec I. Staré Město, Husova 10, PSČ 460 03), která se koná dne 1. března 2013 od 13.00 hodin 
v budově ředitelství v kanceláři generálního ředitele 

a  u k l á d á  

Bc. Martinu Rosenbergovou, primátorku SML, předložit materiál zastupitelstvu města 
k projednání. 

 

USNESENÍ Č. 167/2013 

Delegace zástupce obce na valnou hromadu společnosti Teplárna Liberec, a. s. 



 
 
 
 
 

34

Rada města po projednání 

d o p o r u č u j e  

delegovat náměstka primátorky Lukáše Martina jako zástupce Statutárního města Liberce na 
jednání valné hromady společnosti Teplárna Liberec, a.s., ( IČ 622 41 672, se sídlem Liberec 4, tř. 
Dr. Milady Horákové 641/34a, PSČ 460 01), která se koná dne 1. března 2013 od 10.00 hodin 
v sídle společnosti 

a  u k l á d á  

Lukáši Martinovi, náměstku primátorky, předložit materiál zastupitelstvu města k projednání. 

T: 28.2.2013 

USNESENÍ Č. 168/2013 

Vypsání výběrového řízení na poradce při prodeji TSML, a. s. 

Rada města po porjednání 

s c h v a l u j e  

1. vypsání výběrového řízení na poradce při prodeji společnosti - Technické služby města 
Liberce, a.s., Erbenova 376/2, Liberec 8,  IČ: 25007017 

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

služeb:  
 

Ing. Zbyněk Karban, vedoucí odboru ekonomiky a majetku 
Bc. David Novotný, vedoucí odboru správy veřejného majetku 
Mgr. Zuzana Zelenková, referent odboru právního a veřejných zakázek  
 
Návrh náhradníků členů komise:  
Ing. Jana Karbanová  
Bc. Jiří Kovačičin  
zástupce odboru právního a veřejných zakázek 

 
3. složení komise pro posouzení nabídek v rámci výběrového řízení na dodavatele služeb:  
 

Bc. Jiří Šolc, statutární náměstek primátorky 
Lukáš Martin, náměstek primátorky  
Ing. Zbyněk Karban, vedoucí odboru ekonomiky a majetku 
Bc. David Novotný, vedoucí odboru správy veřejného majetku 
Mgr. Zuzana Zelenková, referent odboru právního a veřejných zakázek  
 
Návrh náhradníků členů komise:  
Ing. Jiří Rutkovský 
Kamil Jan Svoboda 
Ing. Jana Karbanová  
Bc. Jiří Kovačičin  
zástupce odboru právního a veřejných zakázek 

 

a  u k l á d á   

Ing. Zbyňku Karbanovi, vedoucímu odboru ekonomiky a majetku, 
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1. zajistit vypsání výběrového řízení na dodavatele služeb „Poradenství v souvislosti s přípravou 
a realizací prodeje Technických služeb města Liberec, a.s.“  

      T: ihned  
 
2. zajistit vyhodnocení výběrového řízení na dodavatele služeb „Poradenství v souvislosti 

s přípravou a realizací prodeje Technických služeb města Liberec, a.s.,“ a výsledek předložit 
radě města ke schválení  

     T: 03/2013  
 
3. nárokovat v nejbližším rozpočtovém opatření navýšení výdajové části rozpočtu odboru 

ekonomiky částku potřebnou na pokrytí ceny za předmět plnění   
 

 

Pozemky Machnín - ověření vůle Zastupitelstva města Liberec 

Předložený návrh usnesení nebyl schválen. 

USNESENÍ Č. 169/2013 

Jednací řád Zastupitelstva města Liberec 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s předloženým návrhem jednacího řádu Zastupitelstva města Liberec 

a  u k l á d á  

Bc. Martině Rosenbergové, primátorce města, předložit Jednací řád Zastupitelstva města Liberec 
k projednání do zastupitelstva města.  

T: do 20.2.2013 

USNESENÍ Č. 170/2013 

Hodnocení 1. zasedání zastupitelstva města konaného dne 31. 1. 2013 

Rada města po projednání 

p o v ě ř u j e  

vyřízením podnětů, dotazů a připomínek z 1. zasedání Zastupitelstva města Liberce, které se 
konalo dne 31. ledna 2013, primátorku, náměstky primátorky, tajemníka a člena dozorčí rady 
KNL, a. s., a člena představenstva společnosti Teplárna Liberec. 
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USNESENÍ Č. 171/2013 

Organizační zajištění 2. řádného zasedání zastupitelstva města konaného   
dne 28. února 2013 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

1.   Zahájení, schválení pořadu jednání 
2.   Diskuse občanů 
3.   Dodatek č. 2 ke Smlouvě o revolvingovém úvěru reg. č. 077/2012 
4.   Protokol z kontrolní akce „Kontrola použití poskytnutých finančních prostředků z Kulturního   
      fondu Statutárního města Liberec za rok 2011“ 
5.   Převod práv a závazků - změna v osobě subjektu CPI Alfa, a. s. 
6.   Dodatek č. 1 ke zřizovací listině Mateřské školy „Čtyřlístek“, Liberec, Tovačovského 166/27,     
      příspěvkové organizace 
7.   Žádost o převod finančních prostředků z Fondu pro financování rozvoje kulturních    
      příspěvkových organizací do Fondu pro financování rozvoje školských příspěvkových     
      organizací 
8.   Návrh na čerpání Fondu pro financování rozvoje kulturních příspěvkových organizací 
9.   Návrh na čerpání Fondu pro financování rozvoje školských příspěvkových organizací 
10. Vyúčtování dotace přidělené na podporu recyklace odpadů v roce 2012 
11. Poskytnutí příspěvků o. s. Naděje a o. p. s. Návrat 
12. Schválení dotace na projekt „Integrovaný systém řízení Statutárního města Liberec a jeho    
      zřizovaných a zakládaných organizací“ 
13. Schválení Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. LB/1174/S na projekt „Revitalizace    
      vícefunkčních hřišť při ZŠ Švermova a ZŠ Aloisina Výšina“ 
14. Nové názvy ulic 02/2013 
15. Majetkoprávní operace 
16. Návrh rozpočtového opatření č. 1 Statutárního města Liberec na rok 2013 
17. Prodloužení kontokorentního úvěru do výše 40 mil. Kč u České spořitelny, a. s. - dodatek č. 3 
18. Pověření delegáta na Valnou hromadu společnosti Teplárna Liberec, a. s. 
19. Delegace zástupce obce na řádnou valnou hromadu společnosti Krajská nemocnice Liberec,    
      a. s. 
20. Schválení záměru fúze Krajské nemocnice Liberec, a. s. a Panochovy nemocnice Turnov,  
      s. r. o. 
21. Schválení pořízení strategické změny č. 71 Územního plánu města Liberec a zařazení podnětů  
      do strategické změny č. 71 Územního plánu města Liberec 
22. Smlouva o budoucí smlouvě darovací „Páteřní cyklotrasa ODRA - NISA Machnín - Chrastava     
      úsek 0,000 - 0,771“ 
23. Nové statuty fondů Statutárního města Liberec 
24. Jednací řád Zastupitelstva města Liberec 
25. Vyřízení podnětů, dotazů a připomínek z 1. řádného zasedání zastupitelstva města, které se 

konalo dne 31. 1. 2013 
26. Informace, dotazy a podněty zastupitelů 
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Rada města vzala na vědomí tyto písemné informace: 
I. Protokol z kontrolní akce „Kontrola použití poskytnutých finančních 
      prostředků z Kulturního fondu Statutárního města Liberec za rok 2011“ 
II. Protokol z kontrolní akce „Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva města 
      Liberec za rok 2011 a za I. Q. 2012" 
 
 

 
 
              
 
V Liberci dne 26. února 2013 
 

 
 
 
 
 
 
 

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



 

 


