
U S N E S E N Í  
Z 8. SCHŮZE  

RADY MĚSTA LIBEREC,  
KONANÉ DNE 16. 4. 2013 

 

USNESENÍ Č. 265/2013 

Návrhy možností převodu majetku hřbitovů ve vlastnictví TSML, a. s., na SML 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

bezúplatný převod (dar) společnosti Technické služby města Liberce, a. s. Statutárnímu městu Liberec 
s pokrytím ztráty z nerozděleného zisku 

a  u k l á d á  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
ve spolupráci s odborem právním a veřejných zakázek a společností TSML a.s. zajistit realizaci 
přijatých usnesení rady města Liberce a vhodným způsobem informovat radu města Liberce o 
podrobném rozboru naplnění schválené varianty. 

KT: 05/2013  

USNESENÍ Č. 266/2013 

Právní stanoviska k možnostem přímého zadání veřejných zakázek vybraným 
společnostem ve vlastnictví města Liberec 

Rada města po projednání  

b e r e  n a  v ě d o m í   

1. právní stanovisko ohledně možnosti přímého zadání veřejné zakázky v režimu tzv. in-house 
výjimky pro společnost Technické služby města Liberce a.s., se sídlem Liberec 8, Erbenova 
376/2, PSČ 460 08, IČ: 250 07 017;  

 
2. právní stanovisko ohledně možnosti přímého zadání veřejné zakázky v režimu tzv. in-house 

výjimky pro společnost Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s., se sídlem 
Liberec III, Mrštíkova 3, PSČ 461 71, IČ: 473 11 975;  

a  s c h v a l u j e   

vyzvat společnost Technické služby města Liberce a.s., se sídlem Liberec 8, Erbenova 376/2, PSČ 
460 08, IČ: 250 07 017, k podání cenové nabídky k zajištění (i) servisu, provozu a údržby veřejného 
osvětlení, slavnostního osvětlení a světelně signalizačního zařízení ve vlastnictví města Liberce a (ii) 
dodávky materiálů pro servis veřejného osvětlení a světelného signalizačního zařízení ve vlastnictví 
města Liberce 

a  u k l á d á   

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

zakázek společnost Technické služby města Liberce a.s., se sídlem Liberec 8, Erbenova 376/2, 
PSČ 460 08, IČ: 250 07 017 k zaslání nabídky k zajištění (i) dlouhodobého servisu, provozu a 
údržby veřejného osvětlení a slavnostního osvětlení, světelně signalizačního zařízení ve 
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vlastnictví města Liberce a (ii) dlouhodobé dodávky materiálů pro servis veřejného osvětlení a 
světelného signalizačního zařízení ve vlastnictví města Liberce 

Termín: 04/2013  
2. Předložit radě města Liberce přijaté cenové nabídky od společnosti Technické služby města 

Liberce a.s., se sídlem Liberec 8, Erbenova 376/2, PSČ 460 08, IČ: 25007017, k posouzení a 
vyhodnocení 

Termín: 05/2013 

USNESENÍ Č. 267/2013 

„Lokalita Lesní ul. - oprava komunikací" - II. etapa  

Schválení výsledku výběrového řízení na zhotovitele stavby 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

výsledek otevřeného zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Lokalita Lesní ul. - oprava komunikací“ 
-  II. etapa“ - zhotovitel stavby:  EUROVIA CS, a. s., IČ: 45274924, se sídlem Národní 10, 113 19 
Praha 1s nabídkovou cenou 28,828.828,- Kč bez DPH 

a  u k l á d á  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
 

1. předložit k podpisu a následně zajistit odeslání rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější 
nabídky v rámci otevřeného zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Lokalita Lesní ul. - oprava 
komunikací“- II. etapa“ - zhotovitel stavby, a to vítězi řízení, společnosti EUROVIA CS, a.s., IČ: 
45274924, se sídlem Národní 10, 113 19 Praha 1 

T: ihned 
 
2. následně zajistit odeslání rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky v rámci 

otevřeného zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Lokalita Lesní ul. - oprava komunikací“- II. 
etapa“ - zhotovitel stavby, všem účastníků výběrového řízení    

T: ihned 
3. po naplnění všech náležitostí souvisejících s vyhlášením a vyhodnocením otevřeného zadávacího 

řízení na veřejnou zakázku „Lokalita Lesní ul. - oprava komunikací“- II. etapa“ - zhotovitel 
stavby, předložit k podpisu příslušnou smlouvu o dílo s vítězem tohoto řízení, se společností  
EUROVIA CS, a.s., IČ: 45274924, se sídlem Národní 10, 113 19 Praha 1 a  po jejím podpisu 
průběžně zajišťovat realizaci akce 

T: 09/2013 - kontrolní 

USNESENÍ Č. 268/2013 

Vyhodnocení posouzení dopadů odstranění dopravní řídící ústředny města Liberec 

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 
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posudku pro Statutární město Liberec ohledně Dopadů odstranění dopravní ústředny města Liberec 
v celkové finanční výši 80.000,- Kč bez DPH. 

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: nepordleně 
2. zajistit zpracování znaleckého posudku ohledně Dopadů odstranění dopravní ústředny města 

Liberec a vhodným způsobem informovat Radu města Liberec o jeho závěrech  

Kontrolní termín: 07/2013 

USNESENÍ Č. 269/2013 

Podání žádosti o dotaci k rekonstrukci Hübnerovy hrobky prostřednictvím 
„Programu obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou 
působností Ministerstva kultury ČR", včetně zajištění předfinancování akce 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

1. podání žádosti o dotaci na opravu hrobky rodiny Hübner v prostoru Zahrady vzpomínek, ul. 
Budyšínská na MK ČR, 

2. převedení nutných finančních prostředků na předfinancování celé akce v rámci stávajícího 
rozpočtu odboru správy veřejného majetku,  

b e r e  n a  v ě d o m í  

žádost o zařazení do programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou 
působností v roce 2013 projektu Hübnerovy hrobky, 

a  u k l á d á  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,  
 
zajistit podání žádosti o dotaci na opravu hrobky prostřednictvím „Programu obnovy kulturních 
památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“ Ministerstva kultury ČR, převedení finančních 
prostředků v rámci rozpočtu odboru správy veřejného majetku nutných k předfinancování celé akce. 

T: 25.4.2013 

USNESENÍ Č. 270/2013 

Podpora z Operačního programu Životní prostředí na projekt "Obnova lipové aleje 
Masarykova " 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

Informaci o stavu projektu „ Obnova lipové aleje Masarykova „ a o možnostech pro získání podpory 
z Operačního programu Životní prostředí 

a  u k l á d á   

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
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1. postupovat při přípravě projektu v souladu s Usnesením rady č. 115/2013 

Termín: průběžně 
 
2. hledat další možnosti externích finančních zdrojů pro  spolufinancování  projektu Obnova lipové 

aleje Masarykova v Liberci a vhodným způsobem informovat radu města Liberce. 

Termín: září 2013 

USNESENÍ Č. 271/2013 

Termíny první seče travních porostů ve městě Liberci 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

termíny dokončení 1. kola pravidelné seče ploch veřejné zeleně v majetku Statutárního města Liberce, 
zařazených v pravidelné údržbě, dle jednotlivých intenzitních tříd (dále jen IT) a to: 
1. do 31.5. příslušného roku plochy na sídlištích:   

a. Gagarinova 
b. Františkov 
c. Staré a Nové Pavlovice  
d. Rochlice  
e. Broumovská 
f. Kunratická 
g. Králův Háj 

 
2. do 15.6. příslušného roku plochy na  sídlištích a ostatních plochách IT 2: 

a. Zahradní 
b. Ruprechtice 
c. Kmochova - Ostravská 
d. Horní Kopečná 
e. Vesec 
f. Doubí 
g. Červeného 

 
3. po ukončení seče ploch na sídlištích budou posečeny plochy v IT3 a IT4 v termínu do 10.7. 

příslušného roku 

a  u k l á d á   

Bc. Davidu Novotnému vedoucímu odboru správy veřejného majetku,  
prostřednictvím smluvního zhotovitele prací tj. Technických služeb města Liberce, a.s., zajistit 
termínové plnění 1. seče na plochách II až IV třídy IT v souladu se schválenými termíny radou města 
Liberce. 

Termín: dle usnesení rady města  

USNESENÍ Č. 272/2013 

Přijetí daru - dešťová kanalizace, Krásná vyhlídka 

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

s uzavřením „Darovací smlouvy“, přijetí daru „Dešťové kanalizace, na p. č. 154, 152/35, 152/58, 
152/59, 152/60, 152/7, 152/73, 152/72, 152/36, k. ú. Horní Hanychov“ a to mezi skupinou 
soukromých investorů Ing. Zbyňkem Bestou, Ing. Pavlem Cejnarem, Ing. Petrem Pleškem, Karlem 
Hajlekem, Nikol Hajlekovou, Annou Hajlekovou, Vladimírou Soukupovou, Darjou Pokornou, Ing. 
Jiřím Merzem, Vlastou Burešovou, Václavem Novákem, Milanem Korábem a Statutárním městem 
Liberec 

b e r e  n a  v ě d o m í  

předložený návrh textu „Darovací smlouvy“ pro přijetí daru „Dešťové kanalizace, na p. č. 154, 
152/35, 152/58, 152/59, 152/60, 152/7, 152/73, 152/72, 152/36, k. ú. Horní Hanychov“ 

a  u k l á d á   

Bc. Davidovi Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
1. zajistit předložení majetkoprávní operace přijetí daru „Dešťové kanalizace, na p. č. 154, 152/35, 

152/58, 152/59, 152/60, 152/7, 152/73, 152/72, 152/36, k. ú. Horní Hanychov“ ke schválení 
zastupitelstvu města 

T: 04/2013 
 

2. po schválení přijetí daru „Dešťové kanalizace, na p. č. 154, 152/35, 152/58, 152/59, 152/60, 
152/7, 152/73, 152/72, 152/36, k. ú. Horní Hanychov“ zastupitelstvem města, zajistit uzavření 
příslušného smluvního dokumentu. 

KT: 05/2013 

USNESENÍ Č. 273/2013 

Plán komunikace s veřejnosti " Obnova aleje Masarykova" 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

Plán komunikace s veřejností „Obnova aleje Masarykova“ 

a  u k l á d á  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
postupovat při komunikaci s veřejností a médii dle Plánu komunikace s veřejností „ Obnova aleje 
Masarykova“. 

T: duben - prosinec 2013            

USNESENÍ Č. 274/2013 

Návrh na přidělení dotací na podporu recyklace odpadů z rozpočtu Odboru správy 
veřejného majetku SML pro rok 2013 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í   

s přidělením dotací v celkové výši 145.000,- Kč z rozpočtu odboru správy veřejného 
majetku, položky recyklace odpadu, následujícím žadatelům: 

 
1. Dům dětí a mládeže Větrník, p. o., Riegrova16, Liberec, ve výši 57.000,- Kč 
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2. ČSOP ZO Kateřinky, ve výši 38.000,- Kč 
3. Asociace NNO Libereckého kraje, ve výši 50.000,- Kč 

a  u k l á d á   

Lukášovi Martinovi, náměstkovi primátorky, předložit návrh na přidělení dotací z rozpočtu odboru 
správy veřejného majetku pro rok 2013 na jednání zastupitelstva dne 25.4.2013. 

USNESENÍ Č. 275/2013 

Výroční zpráva o činnosti Městské policie Liberec za rok 2012 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

Výroční zprávu o činnosti Městské policie Liberec za rok 2012 

a  u k l á d á    

Bc. Martině Rosenbergové, primátorce města, předložit zprávu zastupitelstvu města. 

USNESENÍ Č. 276/2013 

Návrh rozpočtového opatření č. 2 Statutárního města Liberec na rok 2013     

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s návrhem rozpočtového opatření č. 2 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. 2 Statutárního 
města Liberec na rok 2013 zastupitelstvu města dne 25.4.2013 ke schválení. 

USNESENÍ Č. 277/2013 

Zpráva o naplňování příjmů a čerpání výdajů rozpočtu Statutárního města Liberec        
za I. čtvrtletí 2013    

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

Zprávu o naplňování příjmů a čerpání výdajů rozpočtu Statutárního města Liberec za I. čtvrtletí 2013 

a  u k l á d á  

Bc. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky, předložit tuto zprávu na jednání zastupitelstva města dne 
25.4.2013.  

USNESENÍ Č. 278/2013 

Návrh rozpočtového opatření č. 3 Statutárního města Liberec na rok 2013  

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  
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s návrhem rozpočtového opatření č. 3 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. 3 Statutárního 
města Liberec na rok 2013 zastupitelstvu města dne 25. 4. 2013 ke schválení. 

USNESENÍ Č. 279/2013 

Záměr odkupu stávajícího komunálního dluhopisu a vydání dluhopisu nového      

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

se záměrem jednat o reemisi dluhopisu ve výši 2 mld. Kč 

a  u k l á d á  

Bc. Martině Rosenbergové, primátorce města, pokračovat v jednáních dle důvodové zprávy a 
předložit informaci k projednání radě města. 

USNESENÍ Č. 280/2013 

Majetkoprávní operace 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

IV. Změna usnesení RM 
1. Úprava předmětu a ceny věcného břemene   

Rada města po projednání dne 16.4.2013: 
a) zrušuje usnesení č. 126/2013/IX/11 ze dne 19. 2. 2013 
b) schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení vodovodní 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 10.000,- Kč bez DPH. 

 
2. Rada města po projednání dne 16.4.2013: 

a) zrušuje usnesení č. 172/2013/IV/8 ze dne 12.3.2013 
b) schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení kabelového vedení NN + přípojkové skříně 
SS100, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p. č. 445/1 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 1.500,- Kč.  

 
3. Rada města dne 16.4.2013 po projednání  

a) zrušuje usnesení č. 285/2012/V - 8 ze dne 17.4.2012 
b) schvaluje zřízení věcného břemene uložení vodovodní přípojky a přípojky dešťové kanalizace, 
vstup a vjezd pro opravy a údržbu na pozemku/cích  p. č.1336/1, k. ú. Starý Harcov na dobu 
existence stavby příslušných inženýrských sítí ve prospěch vlastníka pozemku p. č. 1233/1, k. ú. 
Starý Harcov, jehož vlastníkem je v současné době Ing. PhD. Tomáš Vitvar, za podmínky složení 
zálohy ve výši 10.000,- Kč bez DPH. 

 
 
 



 
 
 
 
 

8

V. Věcná břemena 
1. Rada města dne 16.4.2013 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení zemního 

kabelového vedení VN, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p. č. 6033/1, 
6034, 6041, 6053, 6054, k. ú. Liberec a na pozemcích p. č. 38/1, 218, 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 76.400,- Kč bez DPH.  

2. Rada města dne 16. 4. 2013 schvaluje zřízení věcného břemene uložení vodovodních přípojek na 
pozemcích p. č. 1716/163, 1716/171, k. ú. Rochlice u Liberce na dobu existence stavby příslušné 
inženýrské sítě pro: Severočeská vodárenská společnost, a. s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice, 
IČ: 49099469, za cenu 52.200,- Kč bez DPH. 

3. Rada města dne 16. 4. 2013 schvaluje zřízení věcného břemene uložení vodovodních přípojek na      
       pozemcích p. č. 1716/163, 1716/171, 1567/16, 1567/17, 1583/200, k. ú. Rochlice u Liberce na 

dobu existence stavby příslušné inženýrské sítě pro: Stavební bytové družstvo Pozemní stavby 
Liberec, Mlýnská 611, 460 01 Liberec IV, IČ: 00042722, za cenu 23.150,- Kč bez DPH. 

4. Rada města dne  16. 4. 2013   schvaluje zřízení     věcného     břemene strpění uložení       
       kabelového vedení NN, příjezd a přístup pro opravy a údržbu  na pozemku/cích/ p. č. 1195/4,  k.      
       ú. Růžodol  I  na dobu  existence stavby příslušné   inženýrské sítě pro ČEZ   Distribuce,  a. s.,   
      Děčín 4, Teplická 874/8, IČ: 24729035, za podmínky složení zálohy ve výši 1.000,- Kč bez DPH.  
5. Rada města dne 16. 4. 2013 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení  zemního      
     kabelového  vedení NN, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p. č. 217/10,  
     217/13, 756, 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 62.550,- Kč bez DPH. 

6. Rada města dne 16. 4. 2013 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení vodovodní  
     přípojky, příjezdu a přístupu pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p. č. 23/1, k. ú. Vesec u      
     Liberce, na dobu existence stavby ve prospěch vlastníka pozemku p. č. 1528/4, k. ú. Vesec u  
     Liberce, kterým je v současné době Vyhlídková Marcela, za podmínky složení zálohy ve výši 

5.075,- Kč bez DPH. 
7. Rada města dne 16.4.2013 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení  vrchního vedení      
       NN, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p. č. 725, 730, k. ú. Vesec u Liberce,     
       na dobu  existence stavby příslušné   inženýrské sítě pro ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 4, Teplická      
      874/8, IČ: 24729035, za cenu 4.000,- Kč bez DPH. 
8. Rada města dne 16. 4. 2013 schvaluje zřízení věcného břemene chůze a jízdy na pozemku p. č. 

1/2, k. ú. Radčice u Krásné Studánky na dobu neurčitou ve prospěch vlastníka pozemků st. č. 317, 
356, k. ú. Radčice u Krásné Studánky, pozemku p. č. 432/1, k. ú. Radčice u Krásné Studánky a 
budovy č. p. 236, Liberec XXXII - Radčice, na pozemcích st. č. 317, 356, k. ú. Radčice u Krásné  

       Studánky, jejichž vlastníkem je v současné době Vlasák Miloš, za podmínky složení zálohy ve  
       výši 16.200,- Kč bez DPH. 
9. Rada města dne  16. 4. 2013   schvaluje  zřízení     věcného     břemene strpění uložení  vrchního  

   kabelového vedení NN,  příjezd a přístup pro opravy a údržbu  na pozemku/cích/ p. č. 33/1, 40/1,     
   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 cenu 11.600,- Kč bez DPH. 
10. Rada města dne 16. 4. 2013 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení  vrchního vedení 

VN, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p. č. 1039,  k. ú. Dlouhý Most, na 
dobu  existence stavby příslušné   inženýrské sítě pro ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 4, Teplická 
874/8, IČ: 24729035,  za cenu 1.600,- Kč bez DPH. 

11. Rada města dne 16.4. 2013  schvaluje  zřízení   věcného břemene uložení  vodovodní přípojky, 
vstup a vjezd  pro opravy a údržbu na pozemku p. č. 147, k. ú. Ostašov u Liberce,  na dobu  
existence příslušných inženýrských sítí, ve prospěch vlastníka pozemku p. č. 177/10, k. ú. 
Ostašov u Liberce, jehož vlastníkem je v současné době Václav Houda, za podmínky složení 
zálohy ve výši 5.000,- Kč bez DPH. 

12. Rada města dne  16.4. 2013  schvaluje zřízení   věcného břemene uložení vodovodní a 
kanalizační přípojky, vstup a vjezd pro opravy a údržbu na pozemku   p. č.  287/1, k. ú. Vesec u 
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Liberce, na dobu  existence příslušných inženýrských sítí, ve prospěch vlastníka budovy čp 784, 
Liberec XXV - Vesec, k. ú. Vesec u Liberce na pozemku p. č. 362/2, k. ú. Vesec u Liberec, jejímž  
vlastníkem je v současné  době Karel Matuška, za podmínky složení zálohy ve výši 7.000,- Kč 
bez DPH. 

13. Rada města dne  16.4.2013  schvaluje zřízení   věcného břemene uložení vodovodní přípojky, 
vstup a vjezd pro opravy a údržbu na pozemku   p. č.  859, k. ú. Vesec u Liberce,  na dobu 
existence stavby příslušných inženýrských sítí, ve prospěch vlastníka pozemku p. č. 855/7, 
Liberec XXV - Vesec, k. ú. Vesec u Liberce, jehož  vlastníkem je v současné  době Karel 
Matuška a vlastníka staveb na pozemcích p. č. 855/8 a 855/9, k. ú. Vesec u Liberce, Liberec XXV 
- Vesec, jejichž vlastníkem je v současné době Karel Matuška, za podmínky složení zálohy ve 
výši 5.000,- Kč bez DPH. 

14. Rada města dne 16.4.2013 schvaluje  zřízení  věcného  břemene strpění uložení  vodovodní a 
kanalizační přípojky, příjezd a přístup  pro opravy a údržbu   na pozemku/cích / p. č. 1043/1, 
1097, k. ú. Růžodol I  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 20.675,- Kč. 

15. Rada města dne 16.4.2013   schvaluje  zřízení  věcného  břemene strpění  uložení  plynovodní 
přípojky, příjezd a přístup pro opravy a údržbu  na pozemku/cích / p. č. 1043/1,  k. ú. Růžodol I  
na dobu existence stavby  příslušné   inženýrské sítě pro: RWE GasNet, s.r.o., Klíšská  940, 401 
17, Ústí nad Labem, IČ: 27295567, za podmínky složení zálohy ve výši 20.000,- Kč. 

16. Rada města dne 16.4.2013   schvaluje  zřízení  věcného  břemene strpění  uložení  vodovodní 
přípojky, 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: Severočeská vodárenská 
společnost, a.s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice, IČ: 49099469, za podmínky složení ve výši 
1.000,- Kč. 

17. Rada města dne  16.4. 2013  schvaluje  zřízení  věcného břemene uložení vodovodní a 
kanalizační přípojky, vstup a vjezd  pro opravy a údržbu na pozemku  p. č.  1746/144, k. ú. 
Ruprechtice, na dobu  existence příslušných inženýrských sítí, ve prospěch vlastníka pozemku p. 
č. 1751/1,  k. ú. Ruprechtice, jehož vlastníkem je v současné  době: Daniel Havelka, za podmínky 
složení zálohy ve výši 24.500,- Kč bez DPH. 

18. Rada města dne 16.4.2013  schvaluje  zřízení  věcného  břemene strpění uložení  plynovodu + 
plynovodních přípojek, příjezd a přístup  pro opravy a údržbu  na pozemku/cích / p. č. 5976/1, 
6095, 6103/1, 6103/2,  k. ú. Liberec na dobu existence stavby příslušné inženýrské sítě pro: RWE 
GasNet, s.r.o., Klíšská  940, 401 17, Ústí nad Labem, IČ: 27295567, za podmínky složení zálohy 
ve výši 15.000,-Kč. 

s o u h l a s í  

s majetkoprávními operacemi pod body: 
 

I. Prodej pozemků 
Rada města dne 16.4.2013 souhlasí s prodejem nemovitostí: 
pozemky p. č. 4810/1,4810/2,4810/3, k. ú. Liberec 
kupujícím: 
 
1. manželé Bc. Radmila Krištofková a Pavel Krištofek, 
     za kupní cenu 382.000,- Kč  
     splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne    
     schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města. 

2. Rada města dne 16.4.2013 souhlasí s prodejem nemovitosti: 
   pozemek p. č. 170/2, k. ú. Rochlice u Liberce 
   kupujícímu: 
   1. ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 27232425 
   sídlem Děčínská 4, Teplická 874/8, PSČ: 405 02                           
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       za kupní cenu 7.000,- Kč  
       splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne     
       schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města. 
3. Rada města dne 16. 4. 2013 souhlasí s prodejem nemovitosti: 

   pozemek p. č. 1087/44, k. ú. Horní Růžodol 
   kupujícím:  
   manž. Bc. Vít Rychetský,  
   a Jiřina Rychetská,    
   za kupní cenu 38.500,- Kč 
   splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne     
   schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města 

 
II. Záměr prodeje pozemků 
1. Rada města dne 16.4.2013 souhlasí se  záměrem  prodeje části pozemku p. č. 461/2, k. ú. Liberec  

formou výběrového řízení  s právem přednosti budoucího vlastníka budov na pozemcích p. č. 
461/4, 461/5, pozemků p. č. 461/4, 461/5, vše v k. ú. Liberec, za cenu cca 52.000,- Kč, za 
předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky 

2. Rada města dne 16.4.2013 souhlasí se záměrem prodeje pozemku p. č.757/7, k. ú. Liberec 
formou výběrového řízení s právem přednosti majitele garáže na tomto pozemku za cenu 6.000,-
Kč za předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky. 

3. Rada města dne 16.4.2013 souhlasí se záměrem prodeje pozemků p. č. 3326/32 a 5910/2, k. ú. 
Liberec formou výběrového řízení s právem přednosti vlastníka stavby na tomto pozemku za cenu 
11.000,- Kč za předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky 

4. Rada města dne 16.4.2013 souhlasí se záměrem prodeje pozemků p. č. 4212/5, 
4212/6,4212/7,4212/8,4818/3,4817/3,4817/4, 4816/3, k. ú. Liberec formou výběrového řízení 
s právem přednosti vlastníka sousedících pozemků p. č. 4212/4, 4212/3,4212/2, 4212/1, 
4818/1,4817/1,4817/2,4816/2, k. ú. Liberec za cenu 90.000,- Kč za předpokladu vyrovnání 
nejvyšší nabídky. 

5. Rada města dne 16.4.2013 souhlasí se záměrem prodeje pozemku p. č.1282/19, k. ú. Rochlice u 
Liberce formou výběrového řízení s právem přednosti vlastníka stavby na tomto pozemku za cenu 
28.000,- Kč za předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky. 

6. Rada města dne 16.4.2013 souhlasí se záměrem prodeje pozemku p. č. 1716/265, k. ú. Rochlice u 
Liberce formou výběrového řízení za cenu 10.000,- Kč s právem přednosti vlastníka stavby na 
tomto pozemku za předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky.  

7. Rada města dne 16.4.2013 souhlasí se záměrem prodeje pozemku p. č. 2234/2, k. ú. Ruprechtice 
formou výběrového řízení s právem přednosti vlastníka stavby na tomto pozemku za cenu 9.000,- 
Kč za předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky. 

8. Rada města dne 16.4.2013 souhlasí se záměrem prodeje pozemku p. č. 690/6, k. ú. Horní 
Hanychov formou výběrového řízení s právem přednosti vlastníka stavby na tomto pozemku za 
cenu 15.000,- Kč za předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky. 

9. Rada města dne 16. 4. 2013 souhlasí se záměrem prodeje pozemku p. č. 117/3 (odděl. z pozemku 
p. č. 117) a pozemku p.č. 207 v k.ú. Starý Harcov formou výběrového řízení s právem přednosti 
vlastníků pozemků p. č. 199/2, 204, 205/1, 205/15, 208 a staveb na pozemcích p. č. 199/1, 205/3, 
205/4, 205/9, 205/12 a 211/2, za cenu dle ZP ve výši 2,234.000,- Kč, za předpokladu vyrovnání 
nejvyšší nabídky. 

10. Rada města dne 16.4.2013 souhlasí se záměrem prodeje části pozemku p. č. 257/81, k. ú. Radčice     
      u Krásné Studánky formou výběrového řízení s právem přednosti vlastníka p.p.č. 254 a budovy     
      čp. 123 za cenu cca 99.000,- Kč za předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky. 
11. Rada města dne 16.4.2013 neschvaluje záměr prodeje pozemku p. č. 368, k. ú. Kateřinky u 

Liberce formou výběrového řízení s právem přednosti nájemce pozemku za cenu 141.000,- Kč za 
předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky. 
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III. Změna usnesení ZM 
1. prodloužení lhůty k podpisu ks 
Rada města po projednání  

s o u h l a s í     

s prodloužením lhůty k podpisu kupní smlouvy na prodej budovy čp. 83, ul. Na Žižkově, Liberec 6, 
na pozemku p. č. 857, k. ú. Rochlice u Liberce, do 31.5.2013    

a  u k l á d á  

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

T: 25.4.2013 

USNESENÍ Č. 281/2013 

Zrušení předkupního práva- Alšova 1272, Liberec 1 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

zrušení předkupního práva Statutárního města Liberec k nemovitostem: k bytovým jednotkám 
č.1272/1, 1272/2, 1272/4 a k nebytové jednotce (garáž) č.1272/5 v budově čp. 1272, ul. Alšova, 
Liberec 1 postavené na pozemku p. č. 3215, k. ú. Liberec, ke spoluvlastnickým podílům o velikosti 
6950/42232 (bj.1272/1), 12030/42232 (bj.1272/2), 9997/42232 (bj.1272/4) a 1225/42232 
(nebyt.j.1272/5) na společných částech této budovy a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti 
15101/21116 na pozemcích p. č. 3215 a p. č. 3214/5, k. ú. Liberec, dále k pozemkům p. č. 3214/1 a 
3214/4, k. ú. Liberec, a dále k ½ pozemku p. č. 3214/2, k. ú. Liberec, po zaplacení poplatku ve výši 
4.700,- Kč včetně DPH. 

USNESENÍ Č. 282/2013 

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. Projednávání tohoto bodu bylo přerušeno. 
 

2.  Rada města po projednání schvaluje zřízení věcného břemene zemního kabelového vedení NN,      
     přístupu a příjezdu pro opravy a údržbu na p.p.č. 1507, 1511, 1513/3, 1515/3, 1523 v k. ú.      
     Vratislavice nad Nisou na dobu existence stavby příslušné inženýrské sítě pro ČEZ Distribuce,      
     a.s., Teplická 874/8, Děčín 4, IČ 247 29 035 za podmínky úhrady předpokládané ceny ve výši      
     168.200,-Kč bez DPH a za podmínek stanovených technickým odborem.  
  
3. Rada města po projednání schvaluje zřízení věcného břemene zemního kabelového vedení NN a      
    VN, přístupu a příjezdu pro opravy a údržbu na p.p.č. 2209/1 v k. ú. Vratislavice nad Nisou na    
    dobu existence stavby příslušné inženýrské sítě pro ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín 4,  
    IČ: 24729035 za podmínky úhrady předpokládané ceny ve výši 389,-Kč bez DPH a za podmínek  
    stanovených technickým odborem. 
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USNESENÍ Č. 283/2013 

Protokol z následné kontroly zaměřené na plnění opatření k nápravě nedostatků 
zjištěných v roce 2012 na Základní škole, Liberec, Oblačná 101/15, příspěvkové 
organizaci 

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, Liberec, Oblačná 101/15, příspěvková 
organizace, uskutečněné v roce 2012.  

USNESENÍ Č. 284/2013 

Protokol z následné kontroly plnění opatření k nápravě nedostatků zjištěných v roce 
2012 na Základní umělecké škole, Liberec, Frýdlantská 1359/19, příspěvkové 
organizaci 

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 umělecká škola, Liberec, Frýdlantská 1359/19, 
příspěvková organizace, uskutečněné v roce 2012. 

USNESENÍ Č. 285/2013 

Protokol z následné kontroly Mateřské školy "Rolnička", Liberec, Truhlářská 340/7 

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 Mateřská škola „Rolnička“, Liberec, Truhlářská 340/7, 
příspěvková organizace, uskutečněné v roce 2012 

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. 286/2013 

Platový postup ředitelky Mateřské školy "Pramínek", Liberec, Březinova 389/8, 
příspěvkové organizace, Bc. Jany Palasové dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., 
v platném znění 

Rada města po projednání 
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b e r e  n a  v ě d o m í  

platový postup ředitelky Mateřské školy „Pramínek“, Liberec, Březinova 389/8, příspěvkové 
organizace, Bc. Jany Palasové dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., v platném znění 

a  u k l á d á  

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství a kultury, zajistit vypracování nového platového 
výměru dle důvodové zprávy.                                           

T: ihned 

USNESENÍ Č. 287/2013 

Změna usnesení - Navýšení kapacity Základní umělecké školy, Liberec, Frýdlantská 

1359/19 

Rada města po projednání 

z r u š u j e  

usnesení č. 213/2013 ve znění: 
„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“, 

 

s o u h l a s í  

s navýšením kapacity Základní umělecké školy, Liberec, Frýdlantská 1359/19, příspěvkové 
organizace na počet 1877 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. 288/2013 

Zrušení usnesení ZM č. 150/2011 a č. 115/2012 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

se zrušením usnesení ZM č. 150/2011 a č. 115/2012  

a  u k l á d á  

Kamilu Janu Svobodovi, náměstkovi primátorky, 
předložit návrh na zrušení usnesení ke schválení do zastupitelstva města.  

Termín: 25.4.2013 
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USNESENÍ Č. 289/2013 

Vstup SML do Národní sítě Zdravých měst ČR 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

se vstupem Statutárního města Liberec do Národní sítě Zdravých měst ČR s platností od roku 2013 

a  u k l á d á  

Lukáši Martinovi, náměstkovi primátorky, předložit schválení vstupu SML do Národní sítě Zdravých 
měst ČR k projednání v zastupitelstvu města.  

T: 04/2013 

USNESENÍ Č. 290/2013 

Vyhodnocení jednacího řízení bez uveřejnění "Revitalizace Rochlice - kamerový 
systém - dodatečné práce č. 1" v rámci Integrovaného operačního programu 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

výsledek jednacího řízení bez uveřejnění „Revitalizace Rochlice - kamerový systém - dodatečné práce 
č. 1“ v rámci Integrovaného operačního programu 

a  u k l á d á   

Ing. Michalu Vereščákovi, vedoucímu odboru strategického rozvoje a dotací, zajistit uzavření 
příslušného dodatku s vybraným uchazečem NWDC Company, spol. s r.o., Mezi Lysinami 436/6, 140 
00 Praha 4. 

T: neprodleně  

USNESENÍ Č. 291/2013 

Aktualizace indikativního seznamu IPRM Liberec - zóna „Lidové sady“ 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

se zařazením níže uvedených projektů do indikativního seznamu projektů IPRM Liberec - zóna 
„Lidové sady“ 

a  u k l á d á  

Lukáši Martinovi, náměstkovi primátorky, předložit seznam níže uvedených projektů ke schválení 
jejich zařazení do indikativního seznamu IPRM Liberec - zóna „Lidové sady“ zastupitelstvu SML.   

T: 25.4.2013 

USNESENÍ Č. 292/2013 

Lesní hospodářské osnovy na 2013 - 2022 

Rada města po projednání 
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b e r e  n a  v ě d o m í   

že vítězem veřejné zakázky na zpracování lesních hospodářských osnov na období 2013 - 2022 se dne 
25.3.2013 stala právnická osoba Lesprojekt Stará Boleslav, s.r.o., IČ: 25056502, se sídlem Šarochova 
1328, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav  

a  u k l á d á  

Ing. Jaroslavu Rašínovi, vedoucímu odboru životního prostředí, zajistit uzavření smlouvy s výše 
uvedeným vítězem veřejné zakázky. 

Termín: do 30.4.2013 
 

Návrh správní rady Fondu zdraví Statutárního města Liberec na přidělení dotací z 
Fondu zdraví Statutárního města Liberec v rámci I. výzvy roku 2013  

Předložený návrh usnesení nebyl přijat. 
 

USNESENÍ Č. 293/2013 

Žádost ředitelky příspěvkové organizace Centrum zdravotní a sociální péče Liberec 
o souhlas zřizovatele s nákupem majetku 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

nákup pečovatelských setů v hodnotě 80.057,- Kč za účelem vybavení nové odlehčovací pobytové 
služby z prostředků investičního fondu příspěvkové organizace Centrum zdravotní a sociální péče 
Liberec za podmínky nezatížení rozpočtu Statutárního města Liberec navýšením příspěvku na odpisy 

a  u k l á d á  

Ing. Janě Kopačíkové, vedoucí odboru humanitního, písemně seznámit Mgr. Lenku Škodovou, 
ředitelku organizace, s rozhodnutím rady města. 

T: neprodleně 

USNESENÍ Č. 294/2013 

Výpověď z nájmu nebytového prostoru 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

výpověď z nájmu nebytového prostoru N 301, na adrese č. p. 128 v ulici Švermova, Liberec 20 -  
JEDNOTĚ, spotřebnímu družstvu - v likvidaci, Bažantí 378/3, Liberec 1, 460 01 

a  u k l á d á   

Ing. Janě Kopačíkové, vedoucí odboru humanitního, zaslat výpověď z nájmu nebytových prostor 
nájemci do vlastních rukou.  

T: duben 2013 
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USNESENÍ Č. 295/2013 

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 
    Vondráčkové Naděždě, prostor č. 10, v ulici Kateřinská 156    

2. Humanitní komise doporučuje udělení výjimky z pravidel, pro byt zvláštního určení DPS - 
jednotlivci paní: Koškové Věře, Zsámbokimu Františkovi 

 
3. Přidělení bytů v domě zvláštního určení (DPS) - jednotlivci 

Černé Aleně, byt č. 36, o velikosti 1+0, v ulici Burianova 1071 
Šrytrovi Karlovi, byt č. 9, o velikosti 1+0, v ulici Burianova 1070 
Blažkové Vlastě, byt č. 54, o velikosti 1+kk, v ulici Burianova 1070 
náhradníci: Urbanová Jindřiška, Hojdová Jiřina 

 
4. Přidělení bytů v domě zvláštního určení (DPS)- dvojice 

manželům Bláhovým Janu a Marii, byt č. 410, o velikosti 2+kk, v ulici Krejčího 1172 manželům 
Wölfelovým Petru a Marii, byt č. 31, o velikosti 1+1, v ulici Burianova 1071 
náhradníci: Radoušovi Stanislav a Hana 

 
5. Přidělení bytů startovacích 

Švarcové Monice, byt č. 25, o velikosti 1+kk, v ulici Krajní 1575,  
náhradník: Vaňková Jindřicha 
Hillerová Marie, byt č. 5, o velikosti 1+kk, v ulici Krajní 1576 
náhradník: Ličáková Helena 
Skála Slavomír, byt č. 17, o velikosti 1+kk, v ulici Krajní 1580 

 
6. Žádost o výměnu bytů s věcně usměrňovaným nájemným 

Hladíková Kateřina, z bytu č. 410, o velikosti 1+1, v ulici U Sila 1202 se přestěhuje do bytu č. 402, 
o velikosti 1+0, v ulici U Sila 1202 
Beláňová Iveta, z bytu č. 402, o velikosti 1+0, v ulici U Sila 1202 se přestěhuje do bytu č. 410, o 
velikosti 1+1, v ulici U Sila 1202 

 
7.  Prodloužení nájemních smluv o 2 roky u bytů pro příjmově vymezené osoby: 

 
Prodloužení nájemní smlouvy pro příjmově 
vymezené osoby o 2 roky             

o 2 
roky 

1175  Krejčího 101  2+1  Hladíková Dana  2 

1175  Krejčího 102  1+kk Mullerová Libuše  2 

1175  Krejčího 103  1+kk Kněbortová Anna  2 

1175  Krejčího 104  1+kk Němcová Ludmila  2 

1175  Krejčího 106  2+kk Bartásková Naděžda  2 

1175  Krejčího 107  2+1  Krůšek Jiří  2 

1175  Krejčího 201  2+1  Hirschová Jana  2 

1175  Krejčího 202  3+kk FOKUS Liberec, o.s.  2 
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1175  Krejčího 203  2+kk Součková Ivana  2 

1175  Krejčího 204  1+kk Vondra Jaroslav  2 

1175  Krejčího 205  1+kk Změková Dominika  2 

1175  Krejčího 206  2+kk Dlabová Iva  2 

1175  Krejčího 208  2+1  Dobiášová Iva  2 

1175  Krejčího 301  2+1  Chybíková Olga  2 

1175  Krejčího 302  3+kk FOKUS Liberec, o.s.  2 

1175  Krejčího 303  2+kk Vlasák Aleš  2 

1175  Krejčího 305  1+kk Motyčková Jana  2 

1175  Krejčího 308  2+1  Hemková Marika  2 

1175  Krejčího 401  2+1  Badalcová Jana  2 

1175  Krejčího 403  2+kk Stejskalová Jana  2 

1175  Krejčího 408  2+1  Změková Zdeňka  2 

1176  Krejčího 101  1+kk Naděje o.s.,  2 

1176  Krejčího 102  2+kk Ježek Alois Ing  2 

1176  Krejčího 103  2+kk Honzejková Lucie  2 

1176  Krejčího 201  1+1  Fabián Lubomír Ing.  2 

1176  Krejčího 202  2+kk Zitková Michaela  2 

1176  Krejčího 203  2+kk Kahlová Radka  2 

1176  Krejčího 204  1+kk Naděje o.s.,  2 

1176  Krejčího 207  1+1  Pavlíček Petr  2 

1176  Krejčího 301  1+1  Kratochvílová Helena  2 

1176  Krejčího 302  2+kk Fialová Vlasta  2 

1176  Krejčího 304  1+kk Pavlíčková Eva  2 

1176  Krejčího 305  2+kk Naděje o.s.,  2 

1176  Krejčího 306  2+kk Červeňáková Michaela  2 

1176  Krejčího 307  1+1  Francová Jaroslava  2 

1176  Krejčího 402  2+kk Vostrá Hana  2 

1176  Krejčího 404  1+kk Hamplová Stanislava  2 

1176  Krejčího 405  2+kk Badalová Marcela  2 

1176  Krejčího 406  2+kk Durdisová Bohumíra  2 

1176  Krejčího 503  2+kk Jakubcová Iva  2 
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1176  Krejčího 504  1+kk Dietrichová Danuše  2 

1177  Krejčího 101  1+1  Tomášová Zdenka  2 

1177  Krejčího 102  1+kk Sláma Jan  2 

1177  Krejčího 201  1+1  Michálková Jiřina  2 

1177  Krejčího 202  2+kk POCHODEŇ, o.s.  2 

1177  Krejčího 204  2+kk POCHODEŇ, o.s.  2 

1177  Krejčího 206  1+kk Pakostová Jozefina  2 

1177  Krejčího 302  2+kk Drobná Vendulka  2 

1177  Krejčího 303  2+kk Szafranski Adam  2 

1177  Krejčího 304  2+kk DOLMEN  2 

1177  Krejčího 305  2+kk DOLMEN  2 

1177  Krejčího 306  2+kk Přibylová Kateřina  2 

1177  Krejčího 307  1+1  Hošek Vlastimil  2 

1177  Krejčího 401  1+1  Pelantová Markéta  2 

1177  Krejčího 402  2+kk Lukešová Jitka  2 

1177  Krejčího 403  2+kk Skála Ondřej  2 

1177  Krejčího 404  2+kk Domov, o.p.s.  2 

1177  Krejčího 405  2+kk Domov,  o.p.s.  2 

1177  Krejčího 406  2+kk Domov,  o.p.s.  2 

1177  Krejčího 407  1+1  Kašparová Lenka  2 

1177  Krejčího 501  1+kk Nýdrlová Doris  2 

1177  Krejčího 502  2+kk Jirsáková Monika  2 

1177  Krejčího 504  1+1  Žáryová Marie  2 

1178  Krejčího 101  2+kk Vyčítal Jiří  2 

1178  Krejčího 102  2+kk Hunka Jiří  2 

1178  Krejčího 201  2+kk Cubarscaia Valentina  2 

1178  Krejčího 202  1+kk Advaita,o.s., Liberec  2 

1178  Krejčího 203  2+kk Bažantová Radka  2 

1178  Krejčího 204  1+kk Advaita,o.s., Liberec  2 

1178  Krejčího 205  2+kk Votava Josef  2 

1178  Krejčího 301  2+kk Sochorová Michaela  2 

1178  Krejčího 302  1+kk Advaita,o.s., Liberec  2 
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1178  Krejčího 303  2+kk Ferdová Blanka  2 

1178  Krejčího 304  1+kk Advaita,o.s., Liberec  2 

1178  Krejčího 305  2+kk Knížová Zdeňka  2 

1178  Krejčího 402  1+kk Advaita,o.s., Liberec  2 

1178  Krejčího 403  2+kk Břízová Katarína  2 

Prodloužení nájemní smlouvy pro příjmově 
vymezené osoby o 1 rok             

 o 1 
rok 

1175  Krejčího 407  3+kk Kalinová Romana  1 

1176  Krejčího 501  1+1  Demlová Ivanka  1 

1176  Krejčího 502  2+kk Prokešová Iveta  1 

1175  Krejčího 402  3+kk ESY HANDICAP HELP, o.s.  1 

1175  Krejčího 405  1+kk Kraus Karel  1 

1178  Krejčího 404  1+kk Hrušková Jaroslava  1 

 

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 Vondráčkovou Naděždou         

T: duben 2013 
 
2. Informovat paní Koškovou Věru, Zsámbokima Františka o udělení výjimky v DPS  

                     T: květen 2013 
 
3. Uzavřít nájemní smlouvu na byty v domě zvláštního určení (DPS) - jednotlivci: 

s Černou Alenou, Šrytrem Karlem, Blažkovou Vlastou, 
náhradníci: Urbanová Jindřiška, Hojdová Jiřina    

 T: květen2013 
 
4. Uzavřít nájemní smlouvu na byty v domě zvláštního určení (DPS) - dvojice: 

s manželi Bláhovými Janem a Marií, Wölfelovými Petrem a Marií,  
náhradníci: Radoušovi Stanislav a Hana 

T: květen2013 
 

5. Uzavřít nájemní smlouvu na byty startovací 
s Švarcovou Monikou, náhradník: Vaňková Jindřicha 
s Hillerovou Marií, náhradník: Ličáková Helena 
se Skálou Slavomírem,  

T: květen 2013 
 
6. Uzavřít pokyn s věcně usměrňovaným nájemným u bytů u Sila 
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s Hladíkovou Kateřinou, z bytu č. 410, o velikosti 1+1, v ulici U Sila 1202 se přestěhuje do bytu 
č. 402, o velikosti 1+0, v ulici U Sila 1202 
s Beláňovou Ivetou, z bytu č. 402, o velikosti 1+0, v ulici U Sila 1202 se přestěhuje do bytu č. 
410, o velikosti 1+1, v ulici U Sila 1202 

 
7. Uzavřít dodatek o prodloužení nájemních smluv o 2 roky pro příjmově vymezené osoby 

 
Uzavřít dodatek o prodloužení nájemní 
smlouvy pro příjmově vymezené osoby o 2 
roky             

o 2 
roky 

1175  Krejčího 101  2+1  Hladíková Dana  2 

1175  Krejčího 102  1+kk Mullerová Libuše  2 

1175  Krejčího 103  1+kk Kněbortová Anna  2 

1175  Krejčího 104  1+kk Němcová Ludmila  2 

1175  Krejčího 106  2+kk Bartásková Naděžda  2 

1175  Krejčího 107  2+1  Krůšek Jiří  2 

1175  Krejčího 201  2+1  Hirschová Jana  2 

1175  Krejčího 202  3+kk FOKUS Liberec, o.s.  2 

1175  Krejčího 203  2+kk Součková Ivana  2 

1175  Krejčího 204  1+kk Vondra Jaroslav  2 

1175  Krejčího 205  1+kk Změková Dominika  2 

1175  Krejčího 206  2+kk Dlabová Iva  2 

1175  Krejčího 208  2+1  Dobiášová Iva  2 

1175  Krejčího 301  2+1  Chybíková Olga  2 

1175  Krejčího 302  3+kk FOKUS Liberec, o.s.  2 

1175  Krejčího 303  2+kk Vlasák Aleš  2 

1175  Krejčího 305  1+kk Motyčková Jana  2 

1175  Krejčího 308  2+1  Hemková Marika  2 

1175  Krejčího 401  2+1  Badalcová Jana  2 

1175  Krejčího 403  2+kk Stejskalová Jana  2 

1175  Krejčího 408  2+1  Změková Zdeňka  2 

1176  Krejčího 101  1+kk Naděje o.s.,  2 

1176  Krejčího 102  2+kk Ježek Alois Ing  2 

1176  Krejčího 103  2+kk Honzejková Lucie  2 

1176  Krejčího 201  1+1  Fabián Lubomír Ing.  2 
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1176  Krejčího 202  2+kk Zitková Michaela  2 

1176  Krejčího 203  2+kk Kahlová Radka  2 

1176  Krejčího 204  1+kk Naděje o.s.,  2 

1176  Krejčího 206  2+kk Kunkelová Zdeňka  2 

1176  Krejčího 207  1+1  Pavlíček Petr  2 

1176  Krejčího 301  1+1  Kratochvílová Helena  2 

1176  Krejčího 302  2+kk Fialová Vlasta  2 

1176  Krejčího 304  1+kk Pavlíčková Eva  2 

1176  Krejčího 305  2+kk Naděje o.s.,  2 

1176  Krejčího 306  2+kk Červeňáková Michaela  2 

1176  Krejčího 307  1+1  Francová Jaroslava  2 

1176  Krejčího 402  2+kk Vostrá Hana  2 

1176  Krejčího 404  1+kk Hamplová Stanislava  2 

1176  Krejčího 405  2+kk Badalová Marcela  2 

1176  Krejčího 406  2+kk Durdisová Bohumíra  2 

1176  Krejčího 503  2+kk Jakubcová Iva  2 

1176  Krejčího 504  1+kk Dietrichová Danuše  2 

1177  Krejčího 101  1+1  Tomášová Zdenka  2 

1177  Krejčího 102  1+kk Sláma Jan  2 

1177  Krejčího 201  1+1  Michálková Jiřina  2 

1177  Krejčího 202  2+kk POCHODEŇ, o.s.  2 

1177  Krejčího 204  2+kk POCHODEŇ, o.s.  2 

1177  Krejčího 206  1+kk Pakostová Jozefina  2 

1177  Krejčího 302  2+kk Drobná Vendulka  2 

1177  Krejčího 303  2+kk Szafranski Adam  2 

1177  Krejčího 304  2+kk DOLMEN  2 

1177  Krejčího 305  2+kk DOLMEN  2 

1177  Krejčího 306  2+kk Přibylová Kateřina  2 

1177  Krejčího 307  1+1  Hošek Vlastimil  2 

1177  Krejčího 401  1+1  Pelantová Markéta  2 

1177  Krejčího 402  2+kk Lukešová Jitka  2 

1177  Krejčího 403  2+kk Skála Ondřej  2 
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1177  Krejčího 404  2+kk Domov, o.p.s.  2 

1177  Krejčího 405  2+kk Domov,  o.p.s.  2 

1177  Krejčího 406  2+kk Domov,  o.p.s.  2 

1177  Krejčího 407  1+1  Kašparová Lenka  2 

1177  Krejčího 501  1+kk Nýdrlová Doris  2 

1177  Krejčího 502  2+kk Jirsáková Monika  2 

1177  Krejčího 504  1+1  Žáryová Marie  2 

1178  Krejčího 101  2+kk Vyčítal Jiří  2 

1178  Krejčího 102  2+kk Hunka Jiří  2 

1178  Krejčího 201  2+kk Cubarscaia Valentina  2 

1178  Krejčího 202  1+kk Advaita,o.s., Liberec  2 

1178  Krejčího 203  2+kk Bažantová Radka  2 

1178  Krejčího 204  1+kk Advaita,o.s., Liberec  2 

1178  Krejčího 205  2+kk Votava Josef  2 

1178  Krejčího 301  2+kk Sochorová Michaela  2 

1178  Krejčího 302  1+kk Advaita,o.s., Liberec  2 

1178  Krejčího 303  2+kk Ferdová Blanka  2 

1178  Krejčího 304  1+kk Advaita,o.s., Liberec  2 

1178  Krejčího 305  2+kk Knížová Zdeňka  2 

1178  Krejčího 402  1+kk Advaita,o.s., Liberec  2 

1178  Krejčího 403  2+kk Břízová Katarína  2 

Uzavřít dodatek o prodloužení nájemní 
smlouvy pro příjmově vymezené osoby o 1 
rok              

 o 1 
rok 

1175  Krejčího 407  3+kk Kalinová Romana  1 

1176  Krejčího 501  1+1  Demlová Ivanka  1 

1176  Krejčího 502  2+kk Prokešová Iveta  1 

1175  Krejčího 402  3+kk ESY HANDICAP HELP, o.s.  1 

1175  Krejčího 405  1+kk Kraus Karel  1 

1178  Krejčího 404  1+kk Hrušková Jaroslava  1 
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USNESENÍ Č. 296/2013 

Změna pravidel pro přidělování bytů zvláštního určení a bytů v domech zvláštního 
určení ve vlastnictví SML 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

změnu pravidel pro přidělování bytů zvláštního určení (bezbariérové, upravitelné byty) a bytů 
v domech zvláštního určení (domy s pečovatelskou službou), která jsou uvedena ve Všeobecných 
pravidlech pro přidělování bytů schválených dne 15. 6. 2010 na 11. Zasedání Rady města Liberec, 
usnesením č.416/2010, a doplněna dne 19. 4. 2011 na 8. Zasedání Rady města Liberec, usnesením 
č.279/2011. Tato pravidla nabyla účinnost dnem 19. 4. 2011. 
 

a) byty zvláštního určení (bezbariérové, upravitelné byty), odstavec Závěr, poslední odrážka, kde se 
původní znění: ,,Žadatelé o prodloužení nájemní smlouvy musí splňovat podmínky dané těmito 
pravidly. Pokud tyto podmínky nesplňují, smlouva nebude prodloužena a bude jim zajištěna 
náhrada“, mění na nové znění: „Žadatelé o prodloužení nájemní smlouvy musí splňovat podmínky 
dané těmito pravidly. Pokud tyto podmínky nesplňují, smlouva nebude prodloužena“. 

    
b) byty v domech zvláštního určení (domy s pečovatelskou službou), odstavec Závěr, poslední 

odrážka, kde se původní znění: ,,Žadatelé o prodloužení nájemní smlouvy musí splňovat podmínky 
dané těmito pravidly. Pokud tyto podmínky nesplňují, smlouva nebude prodloužena a bude jiná 
zajištěna náhrada“, mění na nové znění: ,,Žadatelé o prodloužení nájemní smlouvy musí splňovat 
podmínky dané těmito pravidly. Pokud tyto podmínky nesplňují, smlouva nebude prodloužena“. 

a  u k l á d á  

Ing. Janě Kopačíkové, vedoucí odboru humanitního, 
změnit pravidla pro přidělování bytů zvláštního určení (bezbariérové, upravitelné byty) a bytů 
v domech zvláštního určení (domy s pečovatelskou službou), odstavec Závěr, poslední odrážka: 
,,Žadatelé o prodloužení nájemní smlouvy musí splňovat podmínky dané těmito pravidly. Pokud tyto 
podmínky nesplňují, smlouva nebude prodloužena“, s účinností od 1. 5. 2013, změnu pravidel 
zveřejnit na webových stránkách SML. 

 
 

Doporučení Komise pro rozvoj a strategické plánování ve věci budoucího využití 
areálu Výstaviště Masarykova ulice 

Předložený návrh usnesení nebyl přijat. 

USNESENÍ Č. 297/2013 

Doporučení Komise pro rozvoj a strategické plánování ve věci budoucího využití 
Letiště Liberec  

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

doporučený postup Komise pro rozvoj a strategické plánování ve věci budoucího využití Letiště 
Liberec. 
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USNESENÍ Č. 298/2013 

Zpráva o vztazích mezi Statutárním městem Liberec a Libereckou IS a.s. za rok 
2012  

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

Zprávu o vztazích mezi Statutárním městem Liberec a Libereckou IS a.s. za rok 2012  

a  u k l á d á   

Bc. Martině Rosenbergové, primátorce města, podepsat předloženou zprávu. 

T: neprodleně 

USNESENÍ Č. 299/2013 

Změna článku IV. bodu 9 Jednacího řádu Zastupitelstva města Liberec 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

se změnou článku IV. bodu 9 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 25.4.2013    

 
Návrh na úpravu výše měsíčních odměn s účinností od 1. května 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 

Projednávání tohoto bodu bylo přerušeno. 

USNESENÍ Č. 300/2013 

Plnění usnesení rady města za měsíc březen 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 tak, jak jsou navrženy v předložené zprávě. 

USNESENÍ Č. 301/2013 

Hodnocení 3. zasedání zastupitelstva města konaného dne 28. 3. 2013 
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Rada města po projednání 

p o v ě ř u j e  

vyřízením podnětů, dotazů a připomínek z 3. zasedání Zastupitelstva města Liberce, které se konalo 
dne 28. března 2013, primátorku města, náměstky primátorky, členku představenstva Teplárna 
Liberec, a. s., paní J. Kašparovou, dále členy dozorčí rady Krajské nemocnice Liberec, a. s. - prof. J. 
Šedlbauera, Mgr. J. Korytáře, Ing. F. Hrušu a člena představenstva Krajské nemocnice Liberec, a. s., 
MUDr. L. Dzana. 

USNESENÍ Č. 302/2013 

Organizační zajištění 4. řádného zasedání zastupitelstva města konaného dne  

16. dubna 2013 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

konání 4. řádného zasedání zastupitelstva města ve čtvrtek 25. dubna 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. Majetkoprávní operace 
4. Přijetí daru - dešťová kanalizace, Krásná vyhlídka 
5. Výroční zpráva o činnosti Městské policie Liberec za rok 2012 
6. Aktualizace indikativního seznamu IPRM Liberec - zóna „Lidové sady“ 
7. Vstup SML do Národní sítě Zdravých měst ČR 
8. Zrušení usnesení ZM č. 150/2011 a 115/2012 
9. Žádost o převod finančních prostředků z fondu pro financování rozvoje kulturních příspěvkových 

organizací do fondu pro financování rozvoje školských příspěvkových organizací 
10. Návrh na čerpání fondu pro financování rozvoje školských příspěvkových organizací 
11. Závěrečná zpráva o hospodaření Ekofondu za rok 2012 
12. Návrh na přidělení dotací na podporu recyklace odpadů z rozpočtu Odboru správy veřejného 

majetku SML pro rok 2013 
13. Návrh správní rady Fondu zdraví Statutárního města Liberec na přidělení dotací z Fondu zdraví 

Statutárního města Liberec v rámci I. výzvy roku 2013 
14. Návrh rozpočtového opatření č. 2 Statutárního města Liberec na rok 2013 
15. Návrh rozpočtového opatření č. 3 Statutárního města Liberec na rok 2013 
16. Zpráva o naplňování příjmů a čerpání výdajů rozpočtu Statutárního města Liberec za I. čtvrtletí 

2013 
17. Změna čl. IV bod 9 Jednacího řádu Zastupitelstva města Liberec 
18. Plnění usnesení zastupitelstva města za I. čtvrtletí roku 2013 
19. Vyřízení podnětů, dotazů a připomínek z 3. řádného zasedání zastupitelstva města, které se 

konalo dne 28. 3. 2013 
20. Informace, dotazy a podněty zastupitelů 

 
 

 

Rada města vzala na vědomí tyto písemné informace:  
I.   Výběr dodavatelů v rámci veřejné zakázky malého rozsahu „Zpracování analýz v rámci  
      Aktualizace strategie rozvoje Statutárního města Liberec“ 
II.  Plnění usnesení zastupitelstva města za I. čtvrtletí 2013 
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III. Návrh odpovědi na podnět Ing. Barbory Svobodové ze dne 22. 3. 2013 
IV. Zpráva o využití finančních prostředků z Fondu pro financování rozvoje kulturních příspěvkových  
      organizací, zřizovaných Statutárním městem Liberec za rok 2012 
V.  Zpráva o využití finančních prostředků z Fondu pro financování rozvoje školských příspěvkových       
      organizací, zřizovaných Statutárním městem Liberec za rok 2012 
 

 
 
 

 
 

 
 
V Liberci dne 23. dubna 2013 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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



 

 


