
U S N E S E N Í  
Z 6. SCHŮZE  

RADY MĚSTA LIBEREC,  
KONANÉ DNE 19. 3. 2013 

 

USNESENÍ Č. 200/2013 

Žádost o udělení výjimky ze Směrnice Rady města Liberec č. 2/2012 RM k zadávání 
veřejných zakázek Statutárním městem Liberec - výstroj strážníků Městské policie 
Liberec 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

- udělení jednorázové výjimky pro Městskou policii Liberec ze směrnice č. 2/2012 pro zadání 
veřejné zakázky „Specifická výstroj strážníků Městské policie Liberec pro rok 2013“ v celkové 
výši max. 290.000,- Kč bez DPH; 

- přímé zadání veřejné zakázky malého rozsahu „Specifická výstroj strážníků Městské policie 
Liberec“ dodavateli Vlasta Sekerková T12 SKI – SPORT, IČ: 12778940, Liberec II-Nové Město, 
Pražská 532/32a v parametrech dle důvodové zprávy;  

a  u k l á d á   

Mgr. Ladislavu Krajčíkovi, řediteli Městské policie Liberec, realizovat tuto zakázku v souladu 
s usnesením rady města. 

USNESENÍ Č. 201/2013 

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce společnosti Sportovní areál Liberec, s.r.o., 
- „Obnova kogeneračních jednotek“, prověření zadávací dokumentace a 
oprávněnosti námitky zájemce 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s prověřením dokumentace komisí pro veřejné zakázky 

a  u k l á d á  

1. komisi pro veřejné zakázky, projednat zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „Obnova 
kogeneračních jednotek“ a vyjádřit se k námitce zájemce 

T: neprodleně 
2. Ing. Jiřímu Rutkovskému, náměstkovi primátorky, předat veškeré podklady o veřejné zakázce 

komisi pro veřejné zakázky ke kontrole. 

T: neprodleně 

USNESENÍ Č. 202/2013 

Inventarizační zpráva o inventarizacích majetku a zásob roku 2012 

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

s výsledky fyzické inventarizace majetku k 1.10.2012, skladových zásob k 31.12.2012, dokladových 
inventarizací k 31.12.2012 a současně s vypořádáním zjištěných inventarizačních rozdílů dle 
důvodové zprávy 

a  u k l á d á  

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

Termín: 28.3.2013 

USNESENÍ Č. 203/2013 

Podklady k závěrečnému účtu města za rok 2012 ze společností založených 
Statutárním městem Liberec 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

povinnost předložit do závěrečného účtu města účetní závěrky a návrhy na rozdělení zisku za rok 
2012 u společností založených Statutárním městem Liberec 

a  u k l á d á  

předsedům představenstev akciových společností založených městem (DPMLJ, TSML, SAJ, SAF, 
LIS) a jednatelům společnosti SAL, s.r.o., předložit na odbor ekonomiky a majetku podklad ke 
zpracování závěrečného účtu města za rok 2012 (účetní závěrku za rok 2012 a návrh na rozdělení 
zisku). 

Termín: 9.4.2013 

USNESENÍ Č. 204/2013 

Majetkoprávní operace 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

VI. Záměr směny pozemků 
Rada města dne 19.3.2013 schvaluje záměr směny částí pozemků p. č. 1054 a 1058/1 (dle GP p. č. 
1054/3 a 1058/6), k. ú. Růžodol I ve vlastnictví: FC SLOVAN LIBEREC, a.s., IČ: 61326461, Na 
Hradbách 1300/17, Liberec 1, za část pozemku p. č. 1057 (dle GP č. 1057/1), k. ú. Růžodol I ve 
vlastnictví: Statutární město Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec 1, IČ: 00262978. 
 
VII. Záměr výkupu pozemku 
Rada města dne 19.3.2013 schvaluje záměr výkupu části pozemku p. č. 1325/1, k. ú. Starý Harcov, 
ve vlastnictví: manželé Michal Gorec a Miloslava Gorcová podíl ½ a manželé Ing. Petr Schlösinger a 
Mgr. Andrea Schlözinger, Ph.D., podíl ½ za cenu stanovenou na základě znaleckého posudku. 
 
VIII. Věcná břemena 
1. Rada města dne 19.3.2013 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení kabelového vedení 

VN, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p. č. 1056/1, k. ú. Růžodol I, na dobu 
existence stavby příslušné inženýrské sítě pro ČEZ Distribuce, a. s., Děčín 4, Teplická 874/8, IČ: 
24729035, za cenu 5.950,- Kč bez DPH. 
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2. Rada města dne 19. 3. 2013 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení kabelového 

vedení NN, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p. č. 690/1, 690/201, 692/5  k. 
ú. Staré Pavlovice, na dobu existence stavby příslušné inženýrské sítě pro ČEZ Distribuce, a. s., 
Děčín 4, Teplická 874/8, IČ: 24729035, za cenu 146.400,- Kč bez DPH. 

 
3. Rada města dne 19.3.2013 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení vodovodní 

přípojky, příjezdu a přístupu pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p. č. 811, k. ú. Starý Harcov, 
na dobu existence stavby ve prospěch vlastníka pozemků p. č. 801/2, 802/1, k. ú. Starý Harcov, 
kterým jsou v současné době Mgr. Šámal Robert a Mgr. Šámalová Terezie Ph.D., za podmínky 
složení zálohy ve výši 5.000,- Kč bez DPH. 

 
4. Rada města dne 19.3.2013 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení zemního 

kabelového vedení NN, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p. č. 1238/1, 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 37.600,- Kč bez DPH.  

 
5. Rada města dne 19.3.2013 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení kabelového vedení 

NN, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p. č. 535, k. ú. Horní Hanychov, na 
dobu existence stavby příslušné inženýrské sítě pro ČEZ Distribuce, a. s., Děčín 4, Teplická 
874/8, IČ: 24729035, za cenu 1.000,- Kč bez DPH. 

 
6. Rada města dne 19.3.2013 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení kabelového vedení 

NN, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p. č. 541, 574/1, 559, k. ú. Ostašov u 
Liberce, na pozemku/cích/ p. č. 1056/7, k. ú. Růžodol I, 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. 

 
7. Rada města dne 19.3.2013 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení kabelového vedení 

NN a VN, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p. č. 25/1, 29/1, 33/1, 41/1, 
44/1, 44/4, 209, 217, 278/1, 281, 362/12, 362/20, 362/28, 271 k. ú. Kunratice 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 165.600,- Kč bez DPH. 

 
8. Rada města dne 19.3.2013 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení kabelového vedení 

NN, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p. č. 628, k. ú. Ruprechtice, na dobu 
existence stavby příslušné inženýrské sítě pro ČEZ Distribuce, a. s., Děčín 4, Teplická 874/8, IČ: 
24729035, za cenu 1.520,- Kč bez DPH. 

s o u h l a s í  

s majetkoprávními operacemi pod body: 
 

I. Prodej budovy: 
Rada města dne 19. 3. 2013 souhlasí s prodejem nemovitostí: budova čp. 830, ul. Železná, Liberec 1 
na pozemku p. č. 461/4, objekt na pozemku p. č. 461/5, pozemky p. č. 461/4, 461/5, vše v k. ú. 
Liberec, kupující: Maškovka, s. r. o., IČ: 28820126, se sídlem Praha 5 - Košíře, Plzeňská 157/98, PSČ 
150 00 za kupní cenu 911.000,- Kč splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní 
smlouvy do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města. 
 
II. Prodej pozemků: 
1. Rada města dne 19.3.2013 souhlasí s prodejem nemovitosti: pozemek p. č. 1041/2, k. ú. Liberec 

kupujícím: manželé Petr Vanc a Radka Vancová podíl 1/3, Jan Pachta a Kateřina Pachtová podíl 
1/3, Helena Čagánková podíl 1/3 za kupní cenu 227.000,- Kč splatnou před podpisem smlouvy, 
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termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace 
zastupitelstvem města. 

2. Rada města dne 19.3.2013 souhlasí s prodejem nemovitosti: pozemky p. č. 233/7, 233/8, 233/9, 
k. ú. Machnín kupujícímu: František Drešer za kupní cenu 112.000,- Kč splatnou před podpisem 
kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní 
operace zastupitelstvem města. 

 
III. Záměr prodeje pozemků: 
1. Rada města dne 19.3.2013 souhlasí se záměrem prodeje pozemku p. č. 1583/329, k. ú. Rochlice u 

Liberce formou výběrového řízení s právem přednosti vlastníka stavby na tomto pozemku za cenu 
8.000,- Kč za předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky. 

2. Rada města dne 19.3.2013 souhlasí se záměrem pozemku p. č. 704, k. ú. Kateřinky u Liberce 
formou výběrového řízení s právem přednosti vlastníka stavby na tomto pozemku za cenu dle ZP 
za předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky. 

3. Rada města dne 19.3.2013 neschvaluje záměr prodeje pozemku p. č. 962/6, k. ú. Františkov u 
Liberce, formou výběrového řízení s právem přednosti nájemce pozemku, za cenu 629.000,- Kč, 
za předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky. 

4. Rada města dne 19.3.2013 neschvaluje záměr prodeje části pozemku p. č. 1228/1, k. ú. 
Ruprechtice formou výběrového řízení za cenu cca 1,842.000,- Kč. 

5. Rada města dne 19.3.2013 souhlasí se záměrem prodeje části oploceného pozemku p. č. 323, k. ú. 
Rudolfov formou výběrového řízení. 

6. Rada města dne 19.3.2013 neschvaluje záměr prodeje pozemku p. č. 1569/270, k. ú. Starý 
Harcov formou výběrového řízení s právem přednosti vlastníků pozemku p. č. 1569/69 a budovy 
čp. 678 za cenu 606.000,- Kč za předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky. 

7. Rada města dne 19.3.2013 neschvaluje záměr prodeje části pozemku p. č. 363/1, k. ú. Ostašov u 
Liberce. 

 
IV. Záměr prodeje budov: 
1. Rada města dne 19. 3. 2013 souhlasí s prodejem budovy čp. 124, ul. Jablonecká, Liberec 5, na 

pozemku 3503/1, pozemků p. č. 3503/1, 3503/2, vše v k. ú. Liberec, formou výběrového řízení 
s právem přednosti nájemce bytové jednotky v budově čp. 124, ul. Jablonecká, Liberec 5, na 
pozemku p. č. 3503/1, k. ú. Liberec, za cenu 2,937.000,- Kč, za předpokladu vyrovnání nejvyšší 
nabídky. 

2. Rada města dne 19. 3. 2013 souhlasí s prodejem budovy čp. 169, ul. Dvorská, Liberec 5 včetně 
přístaveb, vše na pozemku p. č. 3594/1, pozemků p. č. 3594/1, 3593/1, vše v k. ú. Liberec, formou 
výběrového řízení s právem přednosti nájemců bytových jednotek a nebytové jednotky v budově 
čp. 169, ul. Dvorská, Liberec 5, na pozemku p. č. 3594/1, k. ú. Liberec, za cenu 6,787.000,- Kč, 
za předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky. 

3. Rada města dne 19. 3. 2013 souhlasí s prodejem stavby na pozemku 521/2 a pozemků p. č. 521/2, 
521/1, vše v k. ú. Dolní Hanychov, formou výběrového řízení s právem přednosti nájemce 
pozemku p. č. 521/2, k. ú. Dolní Hanychov, za cenu 1,745.000,- Kč, za předpokladu vyrovnání 
nejvyšší nabídky. 

 
V. Směny pozemků: 
1. Rada města dne 19.3.2013 souhlasí se směnou pozemků p. č. 689/3 a 690/4 odděl. z pozemků p. 

č. 689 a 690/1, k. ú. Rochlice u Liberce, ve společném jmění manželů: Martin Tobiáš a Dana 
Tobiášová za pozemek p. č. 624/6 odděl. z pozemku p. č. 624/1, k. ú. Rochlice u Liberce, ve 
vlastnictví: Statutární město Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec 1, IČ: 00262978, s doplatkem 
městu ve výši 97.730,- Kč a úhradou nákladů městu ve výši 4.634,- Kč. 

2. Rada města dne 19.3.2013 souhlasí se směnou pozemku p. č. 257/124 a pozemků p. č. 259/5 a 
684 odděl. z pozemků p. č. 259/3 a st. č. 96, k. ú. Radčice u Krásné Studánky, ve vlastnictví: Jan 
Maštalíř, Michaela Maštalířová, za pozemek p. č. 258/30 odděl. z pozemku p. č. 258/3, k. ú. 
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Radčice u Krásné Studánky, ve vlastnictví: Statutární město Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1, 
Liberec 1, IČ: 00262978, s doplatkem městu ve výši 75.380,- Kč a úhradou nákladů městu ve výši 
5.242,- Kč 

a  u k l á d á  

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

T: 28.3.2013 

USNESENÍ Č. 205/2013 

Úprava cen budov čp. 625, ul. Masarykova, Liberec 1 a čp. 318, ul. Věkova, Liberec 
14 -  výběrová řízení 

Rada města po projednání 
z r u š u j e   
usnesení rady města č. 193/2012, bod II/ze dne 20. 3. 2012, č. 446/2012, bod II ze dne 5. 6. 2012  
s o u h l a s í  
s úpravou cen budov uvedených v Příloze č. 1 a jejich prodejem formou opakovaného výběrového 
řízení   

a  u k l á d á  

Bc. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky, předložit návrh na úpravu cen nemovitostí a jejich prodej 
formou opakovaného výběrového řízení ke schválení zastupitelstvu.  

T: 28.3.2013 

USNESENÍ Č. 206/2013 

Úprava cen budov a pozemků -  výběrová řízení 

Rada města po projednání 
z r u š u j e     
usnesení rady města č. 968/2012 ze dne 4.12.2012  
s o u h l a s í 
s úpravou cen budov uvedených v Příloze č. 1 a pozemků uvedených v Příloze č. 2 a jejich prodejem 
formou opakovaného výběrového řízení   

a  u k l á d á  

Bc. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky, předložit návrh na úpravu cen nemovitostí a jejich prodej 
formou opakovaného výběrového řízení ke schválení zastupitelstvu.  

T: 28.3.2013 

USNESENÍ Č. 207/2013 

Snížení cen  pozemků -  výběrová řízení 

Rada města po projednání 
z r u š u j e   
usnesení dle Přílohy č. 1   
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s o u h l a s í  
s úpravou cen při opakovaných výběrových řízeních dle Přílohy č. 1  

a  u k l á d á  

Bc. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky,  
předložit návrh na úpravy cen nemovitostí ke schválení zastupitelstvu města. 

T: 28.3.2013 

USNESENÍ Č. 208/2013 

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. Věcná břemena 
1. Rada města po projednání schvaluje zřízení věcného břemene vedení vodovodu, NTL plynovodu, 

vodovodních, kanalizačních a plynovodních přípojek, příjezdu a přístupu pro opravy a údržbu na 
p.p.č. 1513/3 a 1515/3 v k. ú. Vratislavice nad Nisou na dobu existence stavby příslušných 
inženýrských sítí ve prospěch vlastníka p.p.č. 1512/2, 1514, 1515/1 a 1513/5 v k. ú. Vratislavice 
nad Nisou, DP REAL IMMO, s.r.o., Preslova 700/76, Brno, IČ: 28261496, a kteréhokoliv dalšího 
vlastníka, za podmínky úhrady předpokládané ceny ve výši 216.500,- Kč bez DPH a za podmínek 
stanovených technickým odborem.  

 
2. Rada města po projednání schvaluje zřízení věcného břemene zemního kabelového vedení NN, 

přístupu a příjezdu pro opravy a údržbu na p.p.č. 2741 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 cenu 15.000,- Kč bez DPH. 

 
3. Rada města po projednání schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v právu zřídit a 

provozovat STL plynovod, a v právu vstupu a vjezdu v souvislosti se zřízením, stavebními 
úpravami, opravami a provozováním plynárenského zařízení na p.p.č. 2069/1 v k. ú. Vratislavice 
nad Nisou pro RWE GasNet, s.r.o., Klíšská 940, Ústí nad Labem, IČ: 27295567 za podmínky 
úhrady předpokládané ceny ve výši 132.150,- Kč bez DPH na dobu existence plynárenského 
zařízení a za podmínek stanovených technickým odborem. 

 
II. Změny usnesení  
1. Rada města po projednání:   

a) zrušuje usnesení č. 94/2013/I/8 ze dne 5.2.2013 
b) schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v právu zřídit a provozovat STL plynovod, a 

v právu vstupu a vjezdu v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami a 
provozováním plynárenského zařízení pro stavební objekt č. 501 Přeložka STL plynovodu ul. 
Východní km 2, 350 na p.p.č. 2145 v k. ú. Vratislavice nad Nisou pro RWE GasNet, s.r.o., 
Klíšská 940, Ústí nad Labem, IČ: 27295567 (investor Dopravní podnik měst Liberce a 
Jablonce nad Nisou, a.s., Mrštíkova 3, 461 71 Liberec III, IČ: 47311975) za cenu 1.000,- Kč 
bez DPH na dobu existence plynárenského zařízení s tím, že cena za zřízení věcného břemene 
bude uhrazena po uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene 

c) schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v právu zřídit a provozovat NTL plynovod, 
a v právu vstupu a vjezdu v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami a 
provozováním plynárenského zařízení pro stavební objekt č. 503 Přeložka NTL PZ 
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v křižovatce Tanvaldská - Náhorní na p.p.č. 93, 94/1, 1133, 1221, 1886/8 v k. ú. Vratislavice 
nad Nisou pro RWE GasNet, s.r.o., Klíšská 940, Ústí nad Labem, IČ: 27295567 (investor 
Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s., Mrštíkova 3, 461 71 Liberec III, IČ: 
47311975) za cenu 1.000,- Kč bez DPH na dobu existence plynárenského zařízení s tím, že 
cena za zřízení věcného břemene bude uhrazena po uzavření smlouvy o zřízení věcného 
břemene 

d) schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v právu zřídit a provozovat NTL plynovodní 
přípojku, a v právu vstupu a vjezdu v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami 
a provozováním plynárenského zařízení pro stavební objekt č. 502 Přeložka NTL plynovodní 
přípojky ul. U Sila km 3, 450  na p.p.č. 1540; 1880/3; 1881/1 v k. ú. Vratislavice nad Nisou 
pro RWE GasNet, s.r.o., Klíšská 940, Ústí nad Labem, IČ 272 95 567 (investor Dopravní 
podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s., Mrštíkova 3, 461 71 Liberec III, IČ: 
47311975) za cenu 1.000,-  Kč bez DPH na dobu existence plynárenského zařízení s tím, že 
cena za zřízení věcného břemene bude uhrazena po uzavření smlouvy o zřízení věcného 
břemene  

 
2. Rada města po projednání   

a) zrušuje usnesení č. 32/2013/I ze dne 22.1.2013 
b) schvaluje zřízení věcného břemene vedení přípojky splaškové kanalizace, příjezdu a přístupu 

pro opravy a údržbu na p.p.č. 2115 v k. ú. Vratislavice nad Nisou na dobu existence stavby 
příslušné inženýrské sítě ve prospěch vlastníka domu č. p. 862 na p.p.č. 2095 v k. ú. 
Vratislavice nad Nisou, manželů Jozefa a Viery Lieskovských, a kteréhokoliv dalšího 
vlastníka, za cenu 1.320,- Kč bez DPH. 

 
3. Rada města po projednání:   

a) zrušuje usnesení č. 117/2010/X/2/2 ze dne 2.3.2010 
b) schvaluje zřízení věcného břemene podzemního kabelového vedení VN, přístupu pro opravy a 

údržbu na p.p.č. 1845/4, 1880/3, 1880/4, 1880/5, 1903/1, 1922/17, 2196/3, 2209/22 a 2209/23 
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 cenu 85.390,- Kč bez DPH.  

 
4. Rada města po projednání:   

a) zrušuje usnesení č. 94/2013/I/7 ze dne 5.2.2013 
b) schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v právu zřízení a provozu podzemního 

vedení veřejné komunikační sítě, přístupu a příjezdu pro opravy a údržbu pro stavební objekty: 
č. 472 Přeložka metalického vedení PVSEK v ul. Tanvaldská km ZÚ -3,750, č. 473 Stranová 
přeložka optického kabelu v ul. Tanvaldská km ZÚ - 3,750 na p.p.č. 1436/1 v k. ú. 
Vratislavice nad Nisou pro Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, Praha 4, 
IČ: 60193336 (investor Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s., Mrštíkova 
3, 461 71 Liberec III, IČ: 47311975) za cenu 272,- Kč bez DPH na dobu existence stavby 
veřejné komunikační sítě s tím, že cena za zřízení věcného břemene bude uhrazena po 
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene. 

c) schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v právu zřízení a provozu podzemního 
vedení veřejné komunikační sítě, přístupu a příjezdu pro opravy a údržbu pro stavební objekty: 
č. 472 Přeložka metalického vedení PVSEK v ul. Tanvaldská km ZÚ - 3,750, č. 473 Stranová 
přeložka optického kabelu v ul. Tanvaldská km ZÚ - 3,750 na p.p.č. 1435/2 a 1436/2 v k. ú. 
Vratislavice nad Nisou pro Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, Praha 4, 
IČ: 60193336 (investor Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s., Mrštíkova 
3, 461 71 Liberec III, IČ: 47311975) za cenu 570,- Kč bez DPH na dobu existence stavby 
veřejné komunikační sítě s tím, že cena za zřízení věcného břemene bude uhrazena po 
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene. 
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III. Záměr budoucí směny pozemku 
Rada města po projednání schvaluje záměr budoucí směny pozemků v k. ú. Vratislavice nad Nisou, 
při ul. Tanvaldská, a to p.p.č. 192/3 ve vlastnictví TRAFICON INVEST, s.r.o., Kubelíkova 150/4, 
460 07 Liberec IX, IČ: 25489917 za část p.p.č. 195 ve vlastnictví Statutárního města Liberec, nám. 
Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec I, IČ: 262978. 

 

USNESENÍ Č. 209/2013 

Opětovné předložení 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 opětovným 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  

- Zastupitelstvu města Liberec schválit pořízení strategické změny č. 71 územního plánu města  
  Liberec 
- Zastupitelstvu města Liberec 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 28.3.2013 

USNESENÍ Č. 210/2013 

Rozhodnutí o dalším postupu v procesu pořízení změn č. 51., 52. B, 55. a 56. 
územního plánu města Liberec 

Rada města po projednání  

s c h v a l u j e  

předložení materiálu „Rozhodnutí o dalším postupu v procesu pořízení změn č. 51., 52. B, 55. a 56. 
územního plánu města Liberec“ na zasedání zastupitelstva města Liberec 

a  d o p o r u č u j e   

Zastupitelstvu města Liberec 
a) rozdělení změny č. 56 územního plánu města Liberec na změnu č. 56. A, ve které budou zařazeny 

návrhy č. 56/1, 56/6, 56/7, č. 56/8, 56/15 územního plánu města Liberec a na změnu 56. B, ve 
které budou zařazeny návrhy 56/9, 56/11, 56/16 

b) ukončit proces pořizování změny č. 55 územního plánu města Liberec a změny č. 56. A územního 
plánu města Liberec 

c) pokračovat v procesu pořízení změny č. 51. a 56. B územního plánu města Liberec a pokračovat v 
procesu pořízení změny č. 52. B územního plánu města Liberec za podmínky vymezení 
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potřebného veřejného prostoru. 

a  u k l á d á  

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

Termín: do 28.3.2012 

USNESENÍ Č. 211/2013 

Informace - informační kampaň k návrhu územního plánu Liberec 

Rada města po projednání  

b e r e  n a  v ě d o m í  

předložený materiál Informační kampaň k návrhu územního plánu Liberec.  

USNESENÍ Č. 212/2013 

Informace o činnosti Rady architektů města Liberce za období 01/13 - 02/13 

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. 

USNESENÍ Č. 213/2013 

Navýšení kapacity Základní umělecké školy, Liberec, Frýdlantská 1359/19 

Rada města po projednání  

s o u h l a s í  

s navýšením kapacity Základní umělecké školy, Liberec, Frýdlantská 1359/19, příspěvkové 
organizace na počet 1887 žáků, 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. 214/2013 

Majetkoprávní operace - odbor strategického rozvoje a dotací 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene na stavby na pozemku p. č. 707/1 v k. ú. Horní 
Hanychov, jehož vlastníkem jsou České dráhy, a.s., se sídlem Praha 1, Nábřeží L. Svobody 1222, 
PSČ 110 15, IČ: 70994226. Statutární město Liberec má právo na dotčeném pozemku zřídit a 
provozovat přesýpaný most (kanalizace + osvětlení) a vedení NN, v rozsahu dle geometrického plánu 
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č. 1151 - 1/2012 a právo zřídit a provozovat kanalizaci v rozsahu dle geometrického plánu č. 1142 - 
486/2011. Věcná břemena jsou zřízena za úhradu 160.000,- Kč plus DPH;  

a  u k l á d á  

Lukáši Martinovi, náměstku primátorky, zajistit uzavření smlouvy s vlastníkem pozemku. 

Termín: 04/2013 

USNESENÍ Č. 215/2013 

Centrum pro výzkum energetického využití litosféry, v. v. i. - pověření řízením 

Rada města po projednání 

p o v ě ř u j e  

Ing. Martina Kloze, CSc. , bytem V Chaloupkách 88, Středokluky, 252 68,  řízením veřejné 
výzkumné instituce Centrum pro výzkum energetického využití litosféry, v. v. i., v době od 1.4.2013 
do doby jmenování ředitele této instituce   

a  u k l á d á  

Ing. Michalovi Vereščákovi, vedoucímu odboru strategického rozvoje a dotací, zajistit toto pověření.  

T: 03/2013 

USNESENÍ Č. 216/2013 

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. výsledek výzvy č. 7 dle důvodové zprávy, 
2. vyhlášení výzvy č. 8 na regeneraci bytových domů s nejvyšší možnou alokací minimálně však 20 

mil. Kč z ERDF 

a  u k l á d á   

Ing. Michalu Vereščákovi, vedoucímu odboru strategického rozvoje a dotací, 
1. Oznámit výsledky výzvy č. 7 poskytovateli dotací a jednotlivým žadatelům 

T: 03/2013 
2. Vyhlásit výzvu č. 8 pro předkládání žádostí o podporu na regeneraci bytových domů s alokací ve 

výši minimálně 20 mil. Kč z ERDF 

T: 03/2013 

USNESENÍ Č. 217/2013 

Vyhodnocení jednacího řízení bez uveřejnění "Revitalizace městských lázní na 
galerijní objekt - dodatečné práce č. 6" v rámci Integrovaného plánu rozvoje města 
Liberec - zóna "Lidové sady"      

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

výsledek jednacího řízení bez uveřejnění „Revitalizace městských lázní na galerijní objekt – 
dodatečné práce č. 6“ v rámci Integrovaného plánu rozvoje města Liberec - zóna „Lidové sady“ 

a  u k l á d á   

Ing. Michalu Vereščákovi, vedoucímu odboru strategického rozvoje a dotací, zajistit uzavření 
příslušného dodatku s vybraným uchazečem Chládek a Tintěra, Pardubice, a.s., K Vápence 2677, 530 
02 Pardubice, Zelené Předměstí. 

T: neprodleně  

USNESENÍ Č. 218/2013 

Schválení Roční zprávy o postupu realizace IPRM Liberec - Atraktivní a kvalitní 
život v Liberci za rok 2012 

Rada města po projednání  

s o u h l a s í  

s podobou Roční zprávy o postupu realizace IPRM Liberec - Atraktivní a kvalitní život v Liberci za 
rok 2012 

a  u k l á d á  

Lukáši Martinovi, náměstku primátorky, předložit Roční zprávu o postupu realizace IPRM Liberec - 
Atraktivní a kvalitní život v Liberci za rok 2012 ke schválení zastupitelstvu města.   

T: 28.3.2013 

USNESENÍ Č. 219/2013 

Schválení Roční zprávy o postupu realizace IPRM Liberec - zóna „Lidové sady“ za 
rok 2012 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s podobou Roční zprávy o postupu realizace IPRM Liberec - zóna „Lidové sady“ za rok 2012 

a  u k l á d á  

Lukáši Martinovi, náměstkovi primátorky, předložit Roční zprávu o postupu realizace IPRM Liberec 
- zóna „Lidové sady“ za rok 2012 ke schválení zastupitelstvu města.   

T: 28.3.2013 

USNESENÍ Č. 220/2013 

Schválení dotace na projekt „Integrovaný systém řízení Statutárního města Liberec 
a jeho zřizovaných a zakládaných organizací“ 

Rada města po projednání  

s o u h l a s í  

s přijetím dotace na projekt „Integrovaný systém řízení Statutárního města Liberec a jeho zřizovaných 
a zakládaných organizací“ z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Poskytnutá dotace 
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bude činit 85% z celkových způsobilých výdajů projektu, nejvýše však 4,933.056,60 Kč 

a  u k l á d á  

Lukášovi Martinovi, náměstku primátorky, předložit ke schválení Zastupitelstvu města.  

T: 20.3.2013      

USNESENÍ Č. 221/2013 

Revitalizace vícefunkčních hřišť při ZŠ Švermova a ZŠ Aloisina výšina - vypsání 
veřejné zakázky 

Rada města po projednání  

s o u h l a s í  

se zveřejněním dokumentu „Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky“ pro výběrové řízení na 
dodavatele stavby projektu „Revitalizace vícefunkčních hřišť při ZŠ Švermova a ZŠ Aloisina výšina“ 
v IPRM  Liberec - Atraktivní a kvalitní život v Liberci 

s c h v a l u j e  

1. vypsání výběrového řízení na dodavatele stavby v rámci projektu „Revitalizace vícefunkčních 
hřišť při ZŠ Švermova a ZŠ Aloisina výšina“ v IPRM  Liberec - Atraktivní a kvalitní život 
v Liberci 

2. složení komise pro otevírání obálek s nabídkami v rámci výběrového řízení na dodavatele stavby: 
 
Ing. Michal Vereščák  vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací 
Ing. Martin Čech  vedoucí odd. přípravy a realizace projektů 
zástupce právního oddělení 
 
návrh náhradníků členů komise: 
Pavel Smarž   technický specialista odd. přípravy a řízení projektů 
Ing. Hana Josefíková  specialista oddělení přípravy a řízení projektů 
zástupce právního oddělení 

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

dodavatele stavby: 
 

Bc. Martina Rosenbergová primátorka města 
Lukáš Martin   náměstek primátorky 
Ing. Michal Vereščák  vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací 
Mgr. Jan Audy   vedoucí právního odboru 
Ing. Tomáš Kuncíř  předseda komise pro veřejné zakázky 

 
návrh náhradníků členů komise: 

Bc. Jiří Šolc   náměstek primátorky 
Ing. Jiří Rutkovský  náměstek primátorky 
Ing. Martin Čech  vedoucí odd. přípravy a realizace projektů 
Mgr. Zuzana Zelenková  referent právního odboru 
Ing. Petr Šourek  člen komise pro veřejné zakázky 

a  u k l á d á  

1. Lukášovi Martinovi, náměstkovi primátorky, předložit odůvodnění účelnosti  
 veřejné zakázky pro výběrové řízení na dodavatele stavby do zastupitelstva města, 
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2. Ing. Michalu Vereščákovi, vedoucímu odboru strategického rozvoje a dotací, zajistit  vypsání a 

vyhodnocení výše uvedeného výběrového řízení na dodavatele stavby po  schválení 
odůvodnění účelnosti veřejné zakázky v rámci projektu „Revitalizace více funkčních hřišť 
při ZŠ Švermova a ZŠ Aloisina výšina“ v zastupitelstvu města. 

T: 28.3.2013 

USNESENÍ Č. 222/2013 

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o realizaci grantového projektu „Praktické ověřování 
získaných znalostí na libereckých ZŠ“ 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě o realizaci grantového projektu „Praktické ověřování získaných 
znalostí na libereckých ZŠ“ v rámci globálního grantu OP VK 

a  u k l á d á  

Lukáši Martinovi, náměstkovi primátorky, předložit Dodatek č. 1 ke Smlouvě o realizaci grantového 
ke schválení zastupitelstvu města. 

T: 28.3.2013 

USNESENÍ Č. 223/2013 

Varovný systém - část BMIS - vypsání zakázky 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

1. vypsání výběrového řízení na dodavatele části BMIS v rámci projektu „Varovný systém ochrany 
před povodněmi - ORP Liberec“ spolufinancovaném z Operačního programu Životní prostředí 

2. složení komise pro otevírání obálek s nabídkami v rámci výběrového řízení na dodavatele: 
 
Ing. Michal Vereščák  vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací 
Ing. Petr Šourek  člen komise pro veřejné zakázky 
Zástupce společnosti administrující veřejnou zakázku 

 
návrh náhradníků členů komise: 

Ing. Martin Čech  vedoucí odd. přípravy a realizace projektů 
Ing. František Hruša  člen komise pro veřejné zakázky 
Zástupce společnosti administrující veřejnou zakázku 

 

3. složení hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek v rámci výběrového řízení na 
dodavatele stavby: 
Bc. Martina Rosenbergová primátorka města 
Lukáš Martin   náměstek primátorky 
Ing. Michal Vereščák  vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací 
Ing. Petr Šourek  člen komise pro veřejné zakázky 
Zástupce společnosti administrující veřejnou zakázku 
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návrh náhradníků členů komise: 

Bc. Jiří Šolc   náměstek primátorky 
Ing. Jiří Rutkovský  náměstek primátorky 
Ing. Martin Čech  vedoucí odd. přípravy a realizace projektů 
Ing. František Hruša  člen komise pro veřejné zakázky 
Zástupce společnosti administrující veřejnou zakázku 

a  u k l á d á   

Ing. Michalu Vereščákovi, vedoucímu odboru strategického rozvoje a dotací, zajistit vypsání a 
vyhodnocení výše uvedeného výběrového řízení na dodavatele části BMIS v rámci projektu „Varovný 
systém ochrany před povodněmi - ORP Liberec“. 

T: 04/2013 

USNESENÍ Č. 224/2013 

Varovný systém - část digitální povodňový plán - vypsání zakázky 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

1. vypsání výběrového řízení na dodavatele části dPP v rámci projektu „Varovný systém ochrany 
před povodněmi - ORP Liberec“ spolufinancovaném z Operačního programu Životní prostředí 

2. složení komise pro otevírání obálek s nabídkami v rámci výběrového řízení na dodavatele stavby: 
Ing. Michal Vereščák  vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací 
Ing. Martin Čech  vedoucí odd. přípravy a realizace projektů 
Zástupce společnosti administrující veřejnou zakázku 

 
návrh náhradníků členů komise: 

Pavel Smarž   technický specialista odd. přípravy a řízení projektů 
Ing. Hana Josefíková  specialista oddělení přípravy a řízení projektů 
Zástupce společnosti administrující veřejnou zakázku 

 

3. složení hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek v rámci výběrového řízení na 
dodavatele stavby: 
Bc. Martina Rosenbergová primátorka města 
Lukáš Martin   náměstek primátorky 
Ing. Michal Vereščák  vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací 
Ing. Petr Šourek  člen komise pro veřejné zakázky 
Zástupce společnosti administrující veřejnou zakázku 

 
návrh náhradníků členů komise: 

Bc. Jiří Šolc   náměstek primátorky 
Ing. Jiří Rutkovský  náměstek primátorky 
Ing. Martin Čech  vedoucí odd. přípravy a realizace projektů 
Ing. František Hruša  člen komise pro veřejné zakázky 
Zástupce společnosti administrující veřejnou zakázku 

a  u k l á d á   

Ing. Michalu Vereščákovi, vedoucímu odboru strategického rozvoje a dotací, zajistit vypsání a 
vyhodnocení výše uvedeného výběrového řízení na dodavatele části dPP v rámci projektu „Varovný 
systém ochrany před povodněmi - ORP Liberec“. 
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T: 04/2013 

 
Poskytnutí příspěvku o.p.s. Hospicová péče sv. Zdislavy 

Předložený návrh usnesení nebyl přijat. 

USNESENÍ Č. 225/2013 

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 
Grundzovi Pavlovi, prostor č. 5, v ulici Kateřinská 156    
 
 
2. Neprodloužit smlouvu o ubytování nízkého standardu 
Šírovi Břetislavovi, prostor č. 13, v ulici Kateřinská 156  
 
3. Humanitní komise doporučuje udělení výjimky z pravidel, pro byt zvláštního určení DPS - 
jednotlivci paní: 
Černé Aleně, Urbanové Jindřišce, Málkové Jitce 
 
 
4. Přidělení bytů v domě zvláštního určení (DPS) - jednotlivci 
Hurdíkové Heleně, byt č. 503, o velikosti 1+kk, v ulici Krejčího 1172 
Kamenské Jiřině, byt č. 404, o velikosti 1+kk, v ulici Krejčího 1172 
Petko Petkovovi Dimitrovovi, byt č. 201, o velikost 1+kk, v ulici Krejčího 1174 
Vackové Evě, byt č. 202, o velikosti 1+kk, v ulici Krejčího 1173 
Šefrové Heleně, byt č. 206, o velikosti 1+kk, v ulici Krejčího 1173 
Málkové Jitce, byt č. 48, o velikosti 1+0, v ulici Burianova 1070 
náhradníky pro DPS Krejčího: Ropek Václav, Hojdová Jiřina 

 
5. Přidělení bytu standardního  
Málkové Marcele, byt č. 5, o velikosti 2+1, v ulici Vrchlického 785 

 
6. Přidělení bytů s věcně usměrňovaným nájemným 
Ševčíkové Lence, byt č. 208, o velikosti 1+1, v ulici U Sila 1205 
Přadkové Miroslavě, byt č. 309, o velikosti 1+1, v ulici U Sila 1205 
Mocové Terezii, byt č. 002, o velikosti 1+0, v ulici U Sila 1205 
Hlubučkové Martě, byt č. 306, o velikosti 1+1, v ulici U Sila 1205 
Barákové Dáše, byt č. 309, o velikosti 1+1, v ulici U Sila 1201 

a  u k l á d á  

Ing. Janě Kopačíkové, vedoucí odboru humanitního, 
 
1. Uzavřít dodatek ke smlouvě o ubytování nízkého standardu o 6 měsíců: 
s Grundzou Pavlem  
          
2. s Šírem Břetislavem, prostor č. 13, v ulici Kateřinská 156 neuzavírat dodatek ke smlouvě o 
ubytování nízkého standardu, jeho prodloužení nebylo doporučeno humanitní komisí  
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T: duben 2013 
 
3. Informovat paní Černou Alenu, Urbanovou Jindřišku, Málkovou Jitku o udělení výjimky v DPS 

T: duben 2013 
 
4. Uzavřít nájemní smlouvu na byty v domě zvláštního určení (DPS) - jednotlivci: 
s Hurdíkovou Helenou, Kamenskou Jiřinou, Petko Petkovem Dimitrovem, Vackovou Evou,  
Šefrovou Helenou, Málkovou Jitkou,  
náhradníky pro Krejčího: Ropek Václav, Hojdová Jiřina      

T: duben 2013 
 
5. Uzavřít nájemní smlouvu na byt standardní  
s Málkovou Marcelou 

T: duben 2013 
 

6. Uzavřít pokyn na byty s věcně usměrňovaným nájemným 
s Ševčíkovou Lenkou, Přadkovou Miroslavou, Mocovou Terezou, Hlubučkovou Martou,  
Barákovou Dášou,  

T: duben 2013 

USNESENÍ Č. 226/2013 

Rozšíření vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti příspěvkové organizace 
Dětské centrum SLUNÍČKO Liberec 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

1. s rozšířením vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti příspěvkové organizace Dětské 
centrum SLUNÍČKO Liberec dle důvodové zprávy 

2. s návrhem dodatku č. 2 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Dětské centrum SLUNÍČKO 
Liberec  

a  u k l á d á  

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

T: 28.3.2013  

USNESENÍ Č. 227/2013 

"Bezpečný přechod 2012" - Smlouva o spolupráci SML x ŘSD 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

uzavření „Smlouvy o spolupráci“ mezi Statutárním městem Liberec a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR 
pro akce bezpečný přechod „Liberec - Zhořelecká“ a „Liberec - Sokolská“  

a  u k l á d á  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
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ve spolupráci s odborem právním a veřejných zakázek zajistit uzavření Smlouvy o spolupráci mezi 
Ředitelstvím silnic a dálnic ČR a Statutárním městem Liberec na akce „Liberec - Zhořelecká“ a 
„Liberec - Sokolská“.   

KT: 04/2013 

USNESENÍ Č. 228/2013 

Podání přihlášky do Grantového řízení - Žádost o příspěvek z Fondu Asekol 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

Podání přihlášky do Grantového řízení - Žádost o příspěvek z „Fondu Asekol“ 

a  u k l á d á  

Bc. Davidovi Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, zajistit podání přihlášky do 
Grantového řízení - žádost o příspěvek z „Fondu Asekol.“ 

T: 29.3.2013 

USNESENÍ Č. 229/2013 

Pilotní projekt preference autobusů DPMLJ, a.s. na křižovatkách v Liberci 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

Pilotní projekt preference autobusů DPMLJ, a.s. na křižovatkách v Liberci 

a  u k l á d á  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, vydat souhlasné stanovisko 
s realizací Pilotního projekt preference autobusů DPMLJ, a.s. na křižovatkách v Liberci.  
         T: 03/2013 

USNESENÍ Č. 230/2013 

Zpráva o stavu a rozvoji parkovacího systému Liberec 2012 - 2013 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

Zprávu o stavu a rozvoji parkovacího systému Liberec 2012 - 2013. 
 

USNESENÍ Č. 231/2013 

Záměr založení projektu - úprava komunikací ve vnitrobloku ul. Jeřmanická, Vesec 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  
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Záměr založení projektu na úpravu komunikací ve vnitrobloku ulice Jeřmanická, Vesec 

a  u k l á d á  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
 
1. zajistit vypracování projektové dokumentace na realizaci plánovaného záměru a vypracovanou 

projektovou dokumentaci poté předložit ke schválení Radě města Liberec  

T: 06/2014 - kontrolní 
 
2. po schválení v radě města nárokovat do rozpočtu finanční částku na realizaci projektu. 

T: 09/2014 - kontrolní 

USNESENÍ Č. 232/2013 

Dodatek č. 1 ke smlouvě o zajištění zpětného odběru elektrozařízení 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o zajištění zpětného odběru elektrozařízení, a to mezi firmou 
Asekol, s.r.o., a Statutárním městem Liberec 

a  u k l á d á  

Lukáši Martinovi, náměstkovi primátorky, zajistit uzavření dodatku ke smlouvě o zajištění zpětného 
odběru elektrozařízení s firmou Asekol, s.r.o. 

T: 31.3.2013 

 

USNESENÍ Č. 233/2013 

Provedení kácení 1 kusu havarijní lípy ve stromořadí v ulici Masarykova 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

1. Po obdržení povolení kácení, zajistit provedení kácení 1 kusu lípy v havarijním stavu s nízkou 
provozní bezpečností ve VKP lipové aleji v ulici Masarykova,                                                                             

a  u k l á d á   

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,  
 

1. Zajistit veškeré administrativní kroky mezi Statutárním městem Liberec a odborem životního 
prostředí Magistrátu města Liberec, aby mohlo dojít k pokácení lípy v havarijním stavu se 
sníženou provozní bezpečností 

T: březen 2013 
 

2. Zajistit kácení lípy bezprostředně po nabytí právní moci vydaného povolení ke kácení 
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USNESENÍ Č. 234/2013 

Vyúčtování dotace k výsledku hospodaření pro zajištění správy, provozu a údržby 
hřbitovů v roce 2012, poskytnuté Technickým službám města Liberec, a.s. 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s předloženým vyúčtováním dotace poskytnuté Technickým službám města Liberec, a.s. na zajištění 
správy, provozu a údržby hřbitovů za rok 2012  

a  u k l á d á   

Lukáši Martinovi, náměstku primátorky, předložit vyúčtování dotace poskytnuté Technickým 
službám města Liberec, a. s., na zajištění správy, provozu a údržby hřbitovů za rok 2012 do 
zastupitelstva města.  

T: 28.3.2013 

USNESENÍ Č. 235/2013 

Nákup nákladního automobilu N1G 4x4 na základě provedené zakázky malého 
rozsahu pro správu Městských lesů Liberec, p. o. 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

nákup automobilu pro správu Městských lesů Liberec, p. o., od vybraného výherce zakázky malého 
rozsahu, tj. od firmy Federal Cars, s.r.o., a organizace může s tímto dodavatelem uzavřít smlouvu. 

USNESENÍ Č. 236/2013 

Prevence sociálně patologických jevů ve vztahu k provozování hazardu, projekt 
Advaita, projekt PROGAM 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

předložený materiál „Prevence sociálně patologických jevů ve vztahu k provozování hazardu, projekt 
Advaita, projekt PROGAM“ 

a  u k l á d á   

Bc. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky, předložit materiál na 3. zasedání zastupitelstva města.  

USNESENÍ Č. 237/2013 

Návrh na úpravu platu ředitele Městské policie Liberec 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

platový postup ředitele Městské policie Liberec, Mgr. Ladislava Krajčíka, do vyššího platového 
stupně spolu s navrženou úpravou jeho měsíčního platu s účinností od 1. dubna 2013 ve výši dle 
důvodové zprávy 
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a  u k l á d á  

Ing. Jindřichu Fadrhoncovi, tajemníkovi MML, zajistit vypracování a předání nového platového 
výměru řediteli Městské policie Liberec. 

T: neprodleně 

USNESENÍ Č. 238/2013 

Revokace usnesení č. 964/2012 „Odvod za porušení Smlouvy o bezúplatném 
převodu nemovitostí č. j. ULB/6660/01/05“ 

Rada města po projednání 

z r u š u j e  

část usnesení rady města č. 964/2012, ve které souhlasí s uznáním pohledávky 

a  u k l á d á  

Bc. Martině Rosenbergové, primátorce města, předložit materiál k projednání v zastupitelstvu města. 

T: 28.3.2013 

USNESENÍ Č. 239/2013 

Plnění usnesení rady města za měsíc únor 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 
navrženy v předložené zprávě. 

USNESENÍ Č. 240/2013 

Hodnocení 2. zasedání zastupitelstva města konaného dne 28.2.2013 

Rada města po projednání 

p o v ě ř u j e  

vyřízením podnětů, dotazů a připomínek z 2. zasedání Zastupitelstva města Liberce, které se konalo 
dne 28. února 2013, náměstky primátorky, tajemníka a zastupitele paní J. Kašparovou a pana Ing. 
Mgr. P. Černého. 

USNESENÍ Č. 241/2013 

Revokace usnesení RM č. 100/2013 a 101/2013 ze dne 5. února 2013 

Rada města po projednání  

z r u š u j e  

usnesení č. 100/2013 a 101/2013 ze dne 5. února 2013 
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a z důvodu nerealizace prodeje letiště jako významného kapitálového příjmu a vzhledem 
k problematické situaci cash - flow 

u k l á d á  

jednotlivým gesčním náměstkům primátorky města, aby tuto informaci přednesli tajemníkům fondů, 
které náleží do jejich gesce. 

T: ihned 

USNESENÍ Č. 242/2013 

Organizační zajištění 3. řádného zasedání zastupitelstva města konaného   

dne 28. března 2013 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

konání 3. řádného zasedání zastupitelstva města ve čtvrtek 28. března 2013 v 15.00 hodin v zasedací 
místnosti č. 11 budovy radnice s tímto pořadem jednání: 
 
1. Zahájení, schválení pořadu jednání 
2. Diskuse občanů 
3. Odpis nákladu za havárii vodovodu 
4. Inventarizační zpráva o inventarizacích majetku a zásob roku 2012 
5. Majetkoprávní operace 
6. Úprava cen budov čp. 625, ul. Masarykova, Liberec 1 a čp. 318, ul. Věkova, Liberec 14  -     
      výběrová řízení 
7. Úprava cen budov a pozemků 
8. Snížení cen pozemků - výběrová řízení 
9. Uzavření dodatku č. 1 k Darovací smlouvě reg. č. 4/11/0180, OLP/2594/2011 ze dne  
 31. 10. 2011 mezi Statutárním městem Liberec a Libereckým krajem (převod budov a pozemků    
       za účelem zřízení a provozování HOSPICE) 
10. Poskytnutí příspěvku o. p. s. Hospicová péče sv. Zdislavy 
11. Rozšíření vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti příspěvkové organizace Dětské  centrum     
       Sluníčko Liberec 
12. Protokol z kontrolní akce „Kontrola čerpání prostředků z Fondu pro financování rozvoje          
       kulturních příspěvkových organizací za rok 2011“ 
13. Schválení odůvodnění účelnosti veřejné zakázky v rámci projektu „Revitalizace více-
 funkčních hřišť při ZŠ Švermova a ZŠ Aloisina výšina“ 
14. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o realizaci grantového projektu „Praktické ověřování získaných      
       znalostí na libereckých ZŠ“ 
15. Centrum aktivního odpočinku - dodatek č. 1 dotační smlouvy 
16. Schválení Roční zprávy o postupu realizace IPRM Liberec - Atraktivní a kvalitní život  v Liberci   
       za rok 2012 
17. Schválení Roční zprávy o postupu realizace IPRM Liberec - zóna „Lidové sady“ za rok  2012 
18. Schválení dotace na projekt „Integrovaný systém řízení Statutárního města Liberec a jeho  
       zřizovaných a zakládaných organizací“ 
19. Vyúčtování dotace k výsledku hospodaření pro zajištění správy, provozu a údržby hřbitovů v roce 
2012 poskytnuté Technickým službám města Liberce, a. s. 
20. Rozhodnutí o dalším postupu v procesu pořízení změn č. 51, 52. B, 55 a 56 územního plánu  
       města Liberec 
21. Opětovné předložení schválení pořízení strategické změny č. 71 Územního plánu města  Liberec a     
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       zařazení podnětů do strategické změny č. 71 Územního plánu města Liberec 
22. Prevence sociálně patologických jevů ve vztahu k provozování hazardu, projekt Advaita, projekt    
       PROGAM 
23. Revokace usnesení ZM č. 248/2012 „Odvod za porušení Smlouvy o bezúplatném převodu  
       nemovitostí č. j. ULB/6660/01/05“ 
24. Informace - Krajská nemocnice Liberec, a. s. 
25. Vyřízení podnětů, dotazů a připomínek z 2. řádného zasedání zastupitelstva města, které 
 se konalo dne 28. 2. 2013 
26. Informace, dotazy a podněty zastupitelů 
 

 
 
 

Rada města vzala na vědomí tyto písemné informace:  
I.   Informace - o změně - doplnění důvodové zprávy - Návrh na čerpání Fondu pro financování     
      rozvoje školských příspěvkových organizací 
II.  Informace - o změně - doplnění důvodové zprávy - Žádost o převod finančních prostředků      
      z Fondu pro financování rozvoje kulturních příspěvkových organizací do Fondu pro financování       
      rozvoje školských příspěvkových organizací 
III. Informace - Protokol z kontrolní akce „Kontrola čerpání prostředků z Fondu pro financování      
      rozvoje kulturních příspěvkových organizací za rok 2011“ 
 

 
 
 
 Přílohy: k usnesení č. 205/2013 
              k usnesení č. 206/2013 
              k usnesení č. 207/2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Liberci dne 26. března 2013 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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



 
 
 
Příloha: č. 1  

         
Poř.č.  

adresa budovy parcelní číslo 
katastrální 

území 

původní cena  snížená cena 
o 20% 

1. Masarykova čp. 625, Liberec 1, 
včetně příslušenství sklad), 
garáže na pozemcích p.č. 
2813/5,6,7, k. ú. Liberec 

2814, 2813/5, 
2813/6, 2813/7, 
2813/1,2813/2 
Liberec 

16.506.000,- 13,205.000,- 

2. Věkova čp. 318, Liberec 14  1242/1, 1242/2, 
1243/5 
Ruprechtice  

 9.311.000,- 7,449.000,- 
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                                                                                                                 Příloha: č. 1 - budovy 

Poř.č.  adresa budovy parcelní číslo 
katastrální 

území 

původní cena  snížená cena 
o 20% 

upravená 
snížená cena 

 
1. objekt s garážovými 

stáními U Besedy, Liberec 
3 

4158/7  
Liberec 

361.000,- 289.000,- 232.000,- 

2. Švermova čp. 128, Liberec 
20  

44/3, 4418 
Ostašov u 
Liberce 

 2,706.000,- 2,165.000,- 1,732.000,- 

 
                                                                                                               Příloha č.2 - pozemky 

Poř.č. katastrální území parcelní číslo původní cena snížená cena 
o 20% 

upravená 
snížená cena 

 
1. Rochlice u Liberce 1120/3 130.000,- 104.000,- 84.000,- 
2. Rochlice u Liberce 1303/6, 

1303/12 
1,483.000,- 1,187.000,- 950.000,- 

3. Růžodol I 1437/17 1,426.000,- 1,141.000,- 913.000,- 
4. Kateřinky u Liberce 58 44..000,- 36.000,- 29..000,- 
5. Kunratice u Liberce  29/1 1,324.000,- 1,060.000,- 848.000,- 
6. Kunratice u Liberce  40/1 1,051.000,- 841.000,- 673.000,- 
7. Radčice u Krásné 

Studánky 
635/2, 635/3 38.000,- 31.000,- 25.000,- 

8. Machnín 525/4 96.000,- 77.000,- 62.000,- 
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                                                                                                                                    Příloha č.1 
Poř.č. katastrální 

území 
parcelní číslo usn. RM usn. ZM původní 

cena 
upravená 

cena 
 

1. Liberec 537/1,537/14,537/15, 
537/16,537/17,539/1, 
539/2, 539/3, 539/4, 
539/5, 539/6, 539/7, 
539/8,539/10, 539/11 
545/1 

20.11.2012  
č. 897/2012 
bod III/1 

29.11. 2012 
č. 239/2012 
bod III/1 

761.000,- 609.000,- 

2. Liberec 5673/6 6. 11. 2012. 
857/2012 
bod II/2 

29.11. 2012 
č. 239/2012 
bod III/3 

30.000,- 24.000,-  

3. Růžodol I 1076/9 6. 11. 2012 
č. 857/2012 
bod II/4 

29.11.2012 
č. 239/2012 
bod III/5 

70.000,- 56.000,- 

4. Staré 
Pavlovice 

752/8 6.11.2012 
č. 857/2012 
bod II/5 

29.11.2012 
č. 239/2012 
bod III/6 

21.000,- 17.000,- 

5. Starý 
Harcov  

139/4 18.9.2012 
č. 712/2012 
bod V/12 

27.9.2012 
č. 193/2012 
bod III/11 

90.000,- 72.000,- 

6. Rudolfov  329/3 6.11.2012 
č. 857/2012 
bod II/8 

29.11. 2012 
č. 239/2012 
bod III/10 

674.000,-    540.000,- 
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