
U S N E S E N Í  
Z 13. SCHŮZE  

RADY MĚSTA LIBEREC,  
KONANÉ DNE 16. 7. 2013 

 

USNESENÍ Č. 520/2013 

Majetkoprávní operace – MO Vratislavice n. N. 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

majetkoprávní operace pod bodem: 
 
I. Věcné břemeno 
Rada města po projednání schvaluje zřízení věcného břemene zemního kabelového vedení NN,  
přístupu  a příjezdu pro opravy a údržbu na p.p.č. 2113/1, 2113/7, 2133/1 a 2398/4 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 
187.612,- Kč bez DPH a za podmínek stanovených technickým odborem. 
 
II. Změna usnesení 
Rada města po projednání:   
a)  zrušuje usnesení č. 282/2013/I/2 ze dne 16.4.2013 
b) schvaluje zřízení věcného břemene zemního kabelového vedení NN, přístupu a příjezdu pro 
opravy a údržbu na p.p.č. 1507, 1511, 1513/3 a 1515/3  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 65.200,-Kč bez DPH a za podmínek 
stanovených technickým odborem.     

USNESENÍ Č. 521/2013 

Vypsání veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku a instalaci nového 
kamerového bodu 

Rada města po projednání  

s c h v a l u j e  

vypsání veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku a instalaci nového kamerového bodu v rámci 
projektu Liberec-Rozšíření MKDS III. etapa; 

j m e n u j e  

1. členy komise pro otevírání obálek: 
Ing. Alena Bláhová, referent veřejných zakázek Liberec  
Mgr. Ladislav Krajčík, ředitel MP Liberec  
Otakar Sovina, DiS, správce IT MP Liberec 

 
Náhradníci:  

Mgr. Zuzana Zelenková, referent veřejných zakázek Liberec   
Bc. Petr Mládek, vedoucí odboru prevence kriminality 
Bc. Lukáš Poruba, manažer prevence kriminality 
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2. členy komise pro posouzení a hodnocení nabídek: 

Ing. Alena Bláhová, referent veřejných zakázek 
Bc. Martina Rosenbergová, primátorka statutárního města Liberec 
Mgr. Ladislav Krajčík, ředitel MP Liberec  

 
Náhradníci:  

Mgr. Zuzana Zelenková, referent veřejných zakázek Liberec  
Bc. Jiří Šolc, náměstek primátorky statutárního města Liberec   
Bc. Petr Mládek, vedoucí odboru prevence kriminality 

s c h v a l u j e  

oslovení pěti uchazečů, kteří budou vyzváni k podání nabídky v rámci zadávacího řízení: 
 
Telmo spol., s r.o., Jablonec nad Nisou, IČ 47307781 
Oaza-net spol., s.r.o., Liberec, IČ 47282711 
Esram, s.r.o., Železný Brod, IČ 25796780 
Kamera Liberec, s.r.o., Liberec, IČ 22801839 
KELCOM Liberec, s.r.o., Liberec, IČ 60277301  

a  u k l á d á  

Mgr. Ladislavu Krajčíkovi, řediteli Městské policie Liberec, 
ve spolupráci s odborem právním a veřejných zakázek zajistit vyhlášení, administraci, realizaci a 
vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku a instalaci nového kamerového bodu, 
včetně podpisu všech příslušných dokumentů a po obdržení a vyhodnocení vítězné nabídky zajistit 
podpis smlouvy a realizaci akce. 

T: 07/2013 

USNESENÍ Č. 522/2013 

Vypsání veřejné zakázky malého rozsahu na nákup osobního automobilu pro 
městskou policii formou leasingu nebo spotřebitelského úvěru 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

vypsání veřejné zakázky malého rozsahu na nákup nového osobního automobilu pro potřeby 
městské policie formou leasingu nebo spotřebitelského úvěru, 

j m e n u j e  

1. členy komise pro otevírání obálek: 
Mgr. Ladislav Krajčík, ředitel Městské policie Liberec 
Mgr. Zuzana Dostalíková, vedoucí odboru technického zabezpečení MP Liberec 
Ing. Alena Bláhová, referent odboru právního a veřejných zakázek 
             
náhradníky členů komise: 
Mgr. Pavel Finkous, zástupce ředitele Městské policie Liberec 
Pavel Šubert, pracovník inspekce Městské policie Liberec 
Mgr. Zuzana Zelenková, referent odboru právního a veřejných zakázek 

 
  

2. členy komise pro posouzení a hodnocení nabídek: 
Bc. Martina Rosenbergová, primátorka města 
Mgr. Ladislav Krajčík, ředitel Městské policie Liberec 
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Pavel Šubert, pracovník inspekce Městské policie Liberec  
Roman Pittner, technický pracovník Městské policie Liberec 
Ing. Alena Bláhová, referent odboru právního a veřejných zakázek 
 
náhradníky členů komise: 
Kamil Jan Svobda, náměstek primátorky pro školství a kulturu 
Mgr. Pavel Finkous, zástupce ředitele Městské policie Liberec 
Mgr. Zuzana Dostalíková, vedoucí odboru technického zabezpečení MP Liberec 
Mgr. Vladimír Šnýdl, vedoucí odboru výkonu služby Městské policie Liberec 
Mgr. Zuzana Zelenková, referent odboru právního a veřejných zakázek 

s c h v a l u j e  

        oslovení pěti uchazečů, kteří budou vyzváni k podání nabídky v rámci zadávacího řízení: 
        Autosalon Astra, a.s., Jablonec nad Nisou, IČ: 28708555 
        Auto Gremos, spol. s r.o., Liberec, IČ: 47309890 
        Auto Koutek, spol. s r.o., Liberec, IČ: 62245830 
        Autotrend, spol. s r.o., Liberec, IČ: 41324838 
        Zdeněk Kučera - Autosport Liberec, IČ: 42464111 

a  u k l á d á  

Mgr. Ladislavu Krajčíkovi, řediteli Městské policie Liberec, 
ve spolupráci s odborem právním a veřejných zakázek zajistit vyhlášení, administraci, realizaci a 
vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu na nákup osobního automobilu pro městskou 
policii, formou leasingu nebo spotřebitelského úvěru, včetně podpisu všech příslušných 
dokumentů při zachování postupu dle důvodové zprávy a po obdržení a vyhodnocení vítězné 
nabídky zajistit podpis smlouvy a realizaci nákupu vozidla. 

T: 09/2013 

USNESENÍ Č. 523/2013 

Převody hřbitovů ze společnosti TSML, a.s., na Statutární město Liberec 

Variantní postupy řešení správy, údržby včetně související činnosti po převzetí 
hřbitovů ze strany města Liberce   

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

Variantní řešení 
1. Záměr zajištění správy hřbitovů včetně pohřebních míst (tj. vedení evidence, výběr 

nájemného, evidence a správa pohledávek za nájemci pohřebních míst, koordinace pohřbů, 
zadávání údržby hřbitovů atd.) v souvislosti s jejich zamýšleným bezúplatným převodem na 
Statutární město Liberec od společnosti Technické služby města Liberce a.s. (dále také 
„TSML a.s.“),  

a) Prostřednictvím odboru správy veřejného majetku, 

2. Záměr realizace údržby hřbitovů (tj. opravu, údržbu a obnovu hřbitovních zdí, zeleně a cest, 
atd.)  a  správy hřbitovů včetně pohřebních míst na (tj. vedení evidence, výběr nájemného, 
evidence a správa pohledávek za nájemci pohřebních míst, koordinace pohřbů, zadávání 
údržby hřbitovů atd.) nacházejícím se na k. ú. Vratislavice nad Nisou prostřednictvím 
Městského obvodu Vratislavice nad Nisou, 

3. Záměr údržby hřbitovů (tj. opravy, údržby a obnovy hřbitovních zdí, zeleně a cest, atd.)  

a) Přímé zadání veřejné zakázky v režimu tzv. in-house výjimky dle ustanovení § 18 
odst. 1 písm. e) zákona č. 137/2000  Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 



 4

předpisů (dále jen „ZVZ“) společnosti Technické služby města Liberce a.s., 

4. Smlouvu o poskytování právních služeb mezi Statutárním městem Liberec a Heřmánek & 
Černý advokátní kancelář, s.r.o., IČ: 241 64 551 ve věci převodů hřbitovů ze společnosti 
TSML a.s. na město Liberec, a to na základě článku VIII. (Výjimky z věcné působnosti), bod 
3. (Všeobecná výjimka pro radu města) „Směrnice rady města Liberce č. 02/2012 RM k 
zadávání veřejných zakázek Statutárním městem Liberce“;  

b e r e  n a  v ě d o m í  

Stanovisko ohledně možných variant provozování hřbitovů v návaznosti na jejich zamýšlené 
darování Statutárnímu městu Liberec společností Technické služby města Liberce a.s. 
zpracované advokátní kancelář Heřmánek & Černý advokátní kancelář, s.r.o. ze dne 4.7.2013;  

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.,  projednat s vedením Městského obvodu Vratislavice nad 
Nisou záměr realizace údržby hřbitovů (tj. opravu, údržbu a obnovu hřbitovních zdí, zeleně a 
cest, atd.)  a  správy hřbitovů včetně pohřebních míst na (tj. vedení evidence, výběr 
nájemného, evidence a správa pohledávek za nájemci pohřebních míst, koordinace pohřbů, 
zadávání údržby hřbitovů atd.) nacházejícím se na k. ú. Vratislavice nad Nisou 
prostřednictvím Městského obvodu Vratislavice nad Nisou a vhodným způsobem informovat 
radu města Liberce o výsledku takových jednání 

Termín: do 30.9.2013 
 

2. ve spolupráci s odborem právním a veřejných zakázek zajistit oboustranný podpis příslušného 
smluvního dokumentu   -  Smlouvy o poskytování právních služeb mezi Statutárním městem 
Liberec a Heřmánek & Černý advokátní kancelář, s.r.o., IČ: 241 64 551 ve věci převodů 
hřbitovů ze společnosti TSML, a.s. na město Liberec, 

Termín: do 31.7.2013 

3. ve spolupráci s odborem právním a veřejných zakázek a advokátní kanceláří Heřmánek & 
Černý advokátní kancelář, s.r.o., zajistit plnění přijatých usnesení Rady města Liberce a 
vhodným způsobem informovat Radu města Liberce o výsledku plnění přijatých usnesení. 

Termín: do 30.9.2013 
 

USNESENÍ Č. 524/2013 

Metropolitní síť ve městě Liberci 

Schválení Smlouvy o poskytování právních služeb mezi Statutárním městem 
Liberec a Heřmánek & Černý advokátní kancelář, s.r.o. 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

Smlouvu o poskytování právních služeb mezi Statutárním městem Liberec (dále jen „Město“) 
a advokátní kanceláří Heřmánek & Černý advokátní kancelář, s.r.o., IČ: 24164551 ve 
věci právního poradenství ohledně Metropolitní sítě optických vláken města Liberce, a to na 
základě článku VIII. (Výjimky z věcné působnosti), bod 3. (Všeobecná výjimka pro radu 
města) „Směrnice Rady města Liberce č. 02/2012 RM k zadávání veřejných zakázek 
Statutárním městem Liberce“. 

b e r e  n a  v ě d o m í  
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odpověď na pozvánku na mimořádné zasedání představenstva společnosti Liberecká IS, a.s., 
se sídlem Liberec - Liberec III, Mrštíkova 3, PSČ 461 71, IČ: 254 50 131 (dále jen „LIS“) ze 
dne 3.7.2013  

a  u k l á d á   

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,  
 

ve spolupráci s odborem právním a veřejných zakázek zajistit oboustranný podpis příslušného 
smluvního dokumentu   -  Smlouvy o poskytování právních služeb mezi Statutárním městem 
Liberec a Heřmánek & Černý advokátní kancelář, s.r.o., IČ: 241 64 551 ve věci právního 
poradenství ohledně Metropolitní sítě optických vláken města Liberce. 

Termín: do 31.7.2013 

USNESENÍ Č. 525/2013 

Rozšíření optické sítě GTS v Liberci 

Schválení podmínek realizace stavby přípolože Metropolitní sítě      

Rada města po projednání  

b e r e  n a  v ě d o m í  

situační snímky s vyznačením rozsahu přípoloží pro potřeby metropolitní sítě ke stavbě 
společnosti GTS Czech, s.r.o., 

s c h v a l u j e  

předložené trasy přípolože pro potřeby metropolitní sítě a uzavření příslušné dohody upravující 
podmínky realizace a převod stavby do vlastnictví Statutárního města Liberce 

u k l á d á   

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,  
 

ve spolupráci s odborem právním a veřejných zakázek a advokátní kanceláří Heřmánek & 
Černý advokátní kancelář, s.r.o., připravit návrh a následně zajistit oboustranný podpis 
příslušného smluvního dokumentu - dohody upravující podmínky stavby i následného 
majetkoprávního vypořádání. 

Termín: do 09/2013 

USNESENÍ Č. 526/2013 

Zajištění dlouhodobého servisu a oprav veřejného a slavnostního osvětlení a 
světelného signalizačního zařízení a dodávek materiálu společností Technické 
služby města Liberce, a.s. 

Schválení smluvního dokumentu 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

smlouvu o dílo mezi Statutárním městem Liberec a společností Technické služby města Liberce 
a.s., se sídlem Liberec 8, Erbenova 376/2, PSČ 460 08, IČ: 250 07 017, jejímž předmětem je 
dlouhodobý servis, provoz, opravy a běžná a preventivní údržba veřejného osvětlení, slavnostního 
osvětlení a světelného signalizačního zařízení a dodávek materiálu prostřednictvím přímého zadání 
veřejné zakázky v režimu tzv. in-house výjimky dle ustanovení § 18 odst. 1 písm. e) zákona č. 
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů   
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a  u k l á d á   

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

Termín: do 30. září 2013 

USNESENÍ Č. 527/2013 

Smlouva o dílo č. TSML/11/07 – Dodatek č. 3 

Dohoda o splátkách 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

uzavření dodatku č. 3  ke „Smlouvě o dílo  č. TSML 11/07“, uzavřené mezi statutárním městem 
Liberec a Technickými službami města Liberec a.s., ze dne 1.2.2007,  

a  u k l á d á   

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru technické správy veřejného majetku,  
zajistit oboustranný podpis příslušných smluvních dokumentů. 

 

T: neprodleně 

 

USNESENÍ Č. 528/2013 

Smlouva o dílo č. TSML/008/2013 – Dodatek č. 1, Smlouva o dílo č. 
TSML/007/2013 – Dodatek č. 1, Smlouva o dílo č. TSML/006/2013 – Dodatek č. 1 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

1. uzavření dodatku č. 1  ke „Smlouvě o dílo  č. TSML/008/2013“, uzavřené mezi statutárním 
městem Liberec a Technickými službami města Liberec, a.s., ze dne 11.3.2013,  

2. uzavření dodatku č. 1  ke „Smlouvě o dílo  č. TSML/007/2013“, uzavřené mezi statutárním 
městem Liberec a Technickými službami města Liberec, a.s., ze dne 18.3.2013,  

3. uzavření dodatku č. 1  ke „Smlouvě o dílo  č. TSML/006/2013“, uzavřené mezi statutárním 
městem Liberec a Technickými službami města Liberec, a.s., ze dne 11.3.2013,  

a  u k l á d á   

 
Bc. Davidu Novotnému, pověřenému zastupováním vedoucího odboru technické správy veřejného 
majetku, zajistit oboustranný podpis příslušných smluvních dokumentů. 
 

USNESENÍ Č. 529/2013 

Opravy výtluků na komunikacích III. a IV. třídy ve vlastnictví Statutárního 
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města Liberec r. 2013           

 
Rada města po projednání 

s c h v a l u j e         

1. Realizaci akce „Opravy výtluků na komunikacích III. a IV. třídy ve vlastnictví SML r. 2013“; 
2. Výběr dodavatele stavebních prací a to společnosti Technické služby města Liberce a.s., 

Erbenova 376, Liberec 8, 460 08, IČ: 250 07 017; 
3. Uzavření smlouvy o dílo mezi Statutárním městem Liberec a společností Technické služby 

města Liberce, a.s., se sídlem Liberec 8, Erbenova 376/2, PSČ 460 08, IČ: 250 07 017, jejímž 
předmětem je oprava výtluků na komunikacích III. a IV. třídy ve vlastnictví Statutárního 
města Liberce, prostřednictvím přímého zadání veřejné zakázky v režimu tzv. in-house 
výjimky dle ustanovení § 18 odst. 1 písm. e) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 
ve znění pozdějších předpisů;  

a  u k l á d á  

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

Termín: do 08/2013 
 
 
 

USNESENÍ Č. 530/2013 

Příprava jízdního řádu vlaků na rok 2013 – 2014 Krajským úřadem Libereckého 
kraje 

Vlakové spojení Liberec – Vesec u Liberce  

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

Žádost Krajského úřadu Libereckého kraje, odboru dopravy pana Ing. Viktora Lišky ze dne 
4.7.2013;  

s c h v a l u j e  

1. zpracovaní analýzy rozboru dopadů v případě zrušení vlakového spojení mezi železniční 
zastávkou Liberec a železniční zastávkou Liberec Vesec pro město Liberec včetně případného 
návrhu zajišťování provozu Dopravním podnikem měst Liberce a Jablonce, a.s. 

 
2. zpracovaní analýzy rozboru dopadů v případě zrušení autobusového spojení linky č. 16 od 

konečné v Liberci - Machníně směrem ke Kryštofovu údolí 

a  u k l á d á  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,  
 

1. Písemně informovat o dílčím rozhodnutí rady města Liberce odbor dopravy, Krajského úřadu 
Libereckého kraje 

T: ihned  
 

2. Ve spolupráci s Dopravním podnikem měst Liberce a Jablonce a.s. zpracovat analýzy dle 
přijatých usnesení a vhodným způsobem informovat radu města Liberce o jejích výsledcích.  

T: srpen 2013 



USNESENÍ Č. 531/2013 

Odhad prokazatelné ztráty z MHD v roce 2013 - návrh dodatku č. 10 ke smlouvě č. 
10/09/0149 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

Uzavření dodatku č. 10 ke smlouvě č. 10/09/0149 uzavřené dne 1. 5. 2009 mezi Statutárním městem 
Liberec a společností Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s., 

a  u k l á d á   

1. Bc. Martině Rosenbergové, primátorce Statutárního města Liberec, podepsat dodatek č. 10 ke 
smlouvě č. 10/09/0149 uzavřené dne 1. 5. 2009 mezi Statutárním městem Liberec a společností 
Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s.,                                                                       

T: neprodleně                                                       
 
2.  Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, nárokovat v rozpočtu 
odboru správy veřejného majetku, na rok 2014, 10 mil. Kč na uhrazení doplatku provozní ztráty spol. 
DPMLJ, a.s., za rok 2013. 

T: 12/2013 

USNESENÍ Č. 532/2013 

Dětské dopravní hřiště pro děti v Liberci 

Žádost člena rady kraje, řízení resortu dopravy pana Vladimíra Mastníka 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

Žádost člena rady Libereckého kraje, řízení resortu dopravy pana Vladimíra Mastníka, ze dne 
25.6.2013 

s c h v a l u j e  

zpracovaní analýzy rozboru dopadů v případě uzavření dětského hřiště v Liberci pro město Liberec a 
jim zřizované příspěvkové organizace ve školství a Městskou Policii Liberec včetně případného 
návrhu zajišťování provozu dopravního městem Liberec,  

a  u k l á d á  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,  
 
1. Písemně informovat o dílčím rozhodnutí rady města Liberce člena rady kraje řízení resortu 

dopravy pana Vladimíra Mastníka 

T: ihned  
 
2. Ve spolupráci s odborem školství, odborem právním a veřejných zakázek a Městskou Policií 

Liberec předložit Radě města Liberce analýzu rozboru dopadů v případě uzavření dětského hřiště 
v Liberci pro město Liberec a jim zřizované příspěvkové organizace ve školství a Městskou 
Policii Liberec. 

 T: září 2013 
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Obnova lipové aleje Masarykova - pozastavení realizace projektu  

Předložený návrh usnesení nebyl přijat. 

USNESENÍ Č. 533/2013 

Budoucí směnná smlouva - ul. Vřesová - Habrová   

Rada města po projednání 

s o u h l a s í   

- s návrhem uzavřít  „Budoucí směnnou smlouvu“ bez doplatku, a to mezi Statutárním městem Liberec 
a paní Evou Petrovou, kdy předmětem směny budou části  p.p.č. 1122/29, 1122/41, 1122/30, 1122/43, 
1122/44, 1122/31, 1122/33, 1122/12  vše v k.ú. Starý Harcov, obec Liberec (celková předpokládaná 
výměra 589 m2) vč.  komunikace,   nyní  ve vlastnictví Statutárního města  Liberec za část p.p.č . 
1122/18, 1122/11 vše v  k.ú. Starý Harcov, obec Liberec  (celková předpokládaná výměra 548 m2) 
vč. příslušenství tj. nově realizované komunikace, kdy investorem je paní Eva Petrová (investor),  
 
za podmínek:  
- investor na svůj náklad zajistí vypracování projektové dokumentace a realizaci  komunikace vč. 

přeložek inženýrských sítí,  
 
- nově budovaná komunikace bude převzata od investora do vlastnictví Statuárního města Liberec 

po její kolaudaci a vydaného pravomocného kolaudačního rozhodnutí, vč. předání  
geometrického plánu, který bude použit pro vklad do katastru nemovitostí,   

 
-  pozemky pod komunikací investor majetko-právně vypořádá na svůj náklad,  
 
- investor všechny překládané inženýrské sítě před uzavřením směnné smlouvy se Statutárním 

městem Liberec předá jejich příslušným správcům;       

a  u k l á d á   

Bc. Davidu Novotnému, vedoucího odboru správy veřejného majetku, 
po kladném projednání uvedeného záměru směny v zastupitelstvu města, vypracovat  ve spolupráci 
s odborem právním a veřejných zakázek  „Budoucí směnnou smlouvu“ bez doplatku a následně 
uzavřít s paní  Evou Petrovou tento smluvní vztah.    

kontrolní termín: 10/2013 

USNESENÍ Č. 534/2013 

Návrh Správní rady Ekofondu SML na jmenování místopředsedy Správní rady 
Ekofondu dle nově schváleného statutu zmíněného fondu  

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

návrh správní rady Ekofondu SML na jmenování Mgr. Vladimíra Cvrčka (Liberec občanům) do 
funkce místopředsedy Správní rady Ekofondu SML dle nově schváleného statutu tohoto městského 
fondu 

a  u k l á d á    
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Bc. Martině Rosenbergové, primátorce města, předložit návrh na jmenování Mgr. Vladimíra Cvrčka 
ke schválení Zastupitelstvu města Liberce.                                                                                                                     

T: 5. 9. 2013 

USNESENÍ Č. 535/2013 

Žádost Ministerstva zdravotnictví ČR - jmenování zástupce města Liberec do 
projektu hodnocení a řízení hluku v životním prostředí    

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

zastoupení Statutárního města Liberec v projektu Ministerstva zdravotnictví – hlukové mapování,  
hodnocení a řízení hluku v životním prostředí  a dále schvaluje zástupce za  Statutární město Liberec, 
Ing. Moniku Šilarovou, vedoucí oddělení komunálních služeb, ekologie a veřejné zeleně;  

a  u k l á d á   

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, písemně informovat žadatele, 
Ministerstvo zdravotnictví ČR o rozhodnutí Rady města Liberec. 

T: neprodleně                   

USNESENÍ Č. 536/2013 

Oprava povrchu komunikací po havárii inženýrských sítí – ul. Dělnická  

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 „Oprava povrchu komunikací po havárii 
inženýrských sítí – ul. Dělnická“ – zhotovitel stavby: Eurovia CS, a.s.; IČ: 45274924, se sídlem: 
Londýnská 564, Liberec 11, 460 11 s nabídkovou cenou 4,473.530,- Kč bez DPH,  

a  u k l á d á  

- Bc. Martině Rosenbergové, primátorce města, 
podepsat rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky v rámci otevřeného zadávacího 
řízení na veřejnou zakázku „Oprava povrchu komunikací po havárii inženýrských sítí - ul. 
Dělnická“ – zhotovitel stavby, a to vítězi řízení, společnosti Eurovia CS, a.s.; IČ: 45274924, se 
sídlem: Londýnská 564, Liberec 11, 460 11 

 
- 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 „Oprava povrchu komunikací 
po havárii inženýrských sítí - ul. Dělnická“ - zhotovitel stavby, a to vítězi řízení, společnosti 
Eurovia CS, a.s.; IČ: 45274924, se sídlem: Londýnská 564, Liberec 11, 460 11 

T: ihned 
 

2. následně zajistit odeslání rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky v rámci 
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otevřeného zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Oprava povrchu komunikací po havárii 
inženýrských sítí - ul. Dělnická“ - zhotovitel stavby, všem účastníků výběrového řízení,    

T: ihned 
 

3. po naplnění všech náležitostí souvisejících s vyhlášením a vyhodnocením otevřeného zadávacího 
řízení na veřejnou zakázku „Oprava povrchu komunikací po havárii inženýrských sítí – ul. 
Dělnická“ - zhotovitel stavby, předložit k podpisu příslušnou smlouvu o dílo s vítězem tohoto 
řízení, se společností  Eurovia CS, a.s.; IČ: 45274924, se sídlem: Londýnská 564, Liberec 11, 460 
11, po jejím podpisu průběžně zajišťovat realizaci akce. 

T: kontrolní 

USNESENÍ Č. 537/2013 

Oprava povrchu komunikací po havárii inženýrských sítí – ul. Proletářská  

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 „Oprava povrchu komunikací po havárii 
inženýrských sítí – ul. Proletářská“ – zhotovitel stavby:  Strabag, a.s.; IČ: 60838744, se sídlem: 
Tř.gen.Svobody 77, Liberec 12, 460 14 s nabídkovou cenou 8,489.946,- Kč bez DPH,  

a  u k l á d á  

- Bc. Martině Rosenbergové, primátorce města, 
 

podepsat rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky v rámci otevřeného zadávacího 
řízení na veřejnou zakázku „Oprava povrchu komunikací po havárii inženýrských sítí – ul. 
Proletářská“ – zhotovitel stavby, a to vítězi řízení, společnosti Strabag, a.s.; IČ: 60838744, se 
sídlem: Tř.gen.Svobody 77, Liberec 12, 460 14 

 
- 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 „Oprava povrchu komunikací 
po havárii inženýrských sítí – ul. Proletářská“ – zhotovitel stavby, a to vítězi řízení, společnosti 
Strabag, a.s.; IČ: 60838744, se sídlem: Tř.gen.Svobody 77, Liberec 12, 460 14 

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

otevřeného zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Oprava povrchu komunikací po havárii 
inženýrských sítí – ul. Proletářská“ – zhotovitel stavby, všem účastníků výběrového řízení,    

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

řízení na veřejnou zakázku „Oprava povrchu komunikací po havárii inženýrských sítí – ul. 
Proletářská“ – zhotovitel stavby, předložit k podpisu příslušnou smlouvu o dílo s vítězem tohoto 
řízení, se společností Strabag, a.s.; IČ: 60838744, se sídlem: Tř.gen.Svobody 77, Liberec 12, 
460 14, po jejím podpisu průběžně zajišťovat realizaci akce. 
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T: kontrolní 

USNESENÍ Č. 538/2013 

Povodňové škody na komunikacích vč. příslušenství ve vlastnictví Statutárního 
města Liberec – uplatnění žádosti o dotaci na MD ČR 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

uplatnění žádosti o dotaci na Ministerstvu dopravy ČR dle vyhlášeného programu „Poskytování 
příspěvků ze státního rozpočtu v rámci programu okamžitých oprav místních komunikací  v důsledku 
povodní v květnu a v červnu 2013“ na akce:  
1. a)   Hraběcí  ul. - oprava havárie propustku a nábřežní zdi  

b)  Hraběcí ul. - obnova zatrubnění  vodoteče, dešťové kanalizace,  oprava vozovky 
 

2. Rampasova - oprava  propustku a  krajnice 
3. Oprava havárie propustku, ul. V Horách 
4. Oprava havárie svahu ul. U Podjezdu 
5. Oprava havárie zborceného propustku a krajnice v křižovatce Irkutská-     
      Karlinská 
6. Oprava propustku a krajnice – Křižanská 
7. Oprava havárie okraje místní komunikace, ul. Na Výběžku 
8. Oprava havárie místní komunikace ulice Pod lesem 
9. Mimoňská oprava poškozeného příkopu a krajnice 
10. Oprava havárie okraje místní komunikace ulice U Struhy 
11. Oprava havárie místní komunikace ul. Sibiřská 
12. Tolstého oprava zborceného propustku, vpusti a  krajnice   

a  u k l á d á  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,  
v rámci vyhlášeného programu Ministerstva dopravy ČR - Poskytování příspěvků ze státního 
rozpočtu v rámci programu okamžitých oprav místních komunikací v důsledku povodní v květnu a 
v červnu 2013 připravit a uplatnit 12 žádostí o dotaci. 

T: 31. 7.2013 

USNESENÍ Č. 539/2013 

Poskytnutí finančního příspěvku společnosti Komunitní práce Liberec, o.p.s. 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

poskytnutí příspěvku společnosti Komunitní práce Liberec, o.p.s., formou převodu částky 150.000,- 
Kč včetně DPH mezi městem Liberec, odborem správy veřejného majetku,  a společností Komunitní 
práce Liberec, o.p.s.  

a  u k l á d á  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, v rámci dalšího rozpočtového 
opatření zajistit převod částky 150.000,- Kč z rozpočtu odboru správy veřejného majetku do 
rozpočtu společnosti Komunitní práce Liberec, o.p.s. 
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Termín: 08/2013 

USNESENÍ Č. 540/2013 

Podpora a vyjádření veřejného zájmu k žádosti Krajské správy silnic Libereckého 
kraje o udělení výjimky z ochranných podmínek CHKO Jizerské hory 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í   

s podporou a vyjádřením veřejného zájmu k žádosti Krajské správy silnic Libereckého kraje o udělení 
výjimky z ochranných podmínek CHKO Jizerské hory podle zákona 114/92 Sb., o ochraně přírody a 
krajiny, ve znění pozdějších předpisů, z důvodu chemické údržby silnic III.tříd; 

a  u k l á d á  

Bc. Davidu Novotnému, písemně informovat Krajskou správu silnic Libereckého kraje o rozhodnutí 
Rady města Liberec. 

T: neprodleně 

USNESENÍ Č. 541/2013 

Žádost o zřízení zábradlí podél nástupiště MHD, Palachova ul. 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

Žádost o zřízení zábradlí přijatou dne 10.6.2013 podatelnou Statutárního města Liberce pod č.j. CJ 
MML 087483/13 

a  s c h v a l u j e  

Variantu A 
Zřízení zábradlí po celé délce nástupního ostrůvku MHD v ul. Palachova. Odbor správy veřejného 
majetku v roce 2013 zadá zpracování projektové dokumentace na zřízení zábradlí podél nástupiště 
MHD v Palachově ul. po schválení finančních prostředků na zpracování PD v následujícím 
rozpočtovém opatření příp. rozpočtu města. Po schválení příslušné výdajové položky v rozpočtu na 
rok 2014 zastupitelstvem města Liberce bude možné akci realizovat 

a  u k l á d á   

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
 

1. písemně informovat autora žádosti o přijatém usnesení Rady města Liberce, 

Termín: 07/2013 
 
2. zahájit projektové a přípravné práce na tuto akci a současně nárokovat přidělení finančních 

prostředků na zpracování PD a zajištění související inženýrské činnosti. Následně nárokovat 
v rozpočtu města na rok 2014 finanční prostředky na realizaci předmětné akce; 

Kontrolní termín: 12/2013 
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USNESENÍ Č. 542/2013 

„Rozšíření parkovacích míst v Ruprechticích – komunikace Konopná, Třešňová, 
Rychtářská“ -  Smlouva o souhlasu s provedením stavby 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

pro stavbu „Rozšíření parkovacích míst v Ruprechticích – komunikace Konopná, Třešňová, 
Rychtářská“ předložený návrh  „Smlouvy o souhlasu s provedením stavby“  a to mezi Stavebním 
bytovým družstvem, Pozemní stavby Liberec, sídlem Mlýnská 611, Liberec 4, 460 01 a Statutárním 
městem Liberec se sídlem Náměstí Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1  

a  u k l á d á  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
po schválení předloženého návrhu smlouvy ve spolupráci s odborem právním a veřejných zakázek 
zajistit uzavření příslušného smluvního dokumentu tj.: „Smlouva o souhlasu s provedením stavby“  a 
to mezi Stavebním bytovým družstvem, Pozemní stavby Liberec, sídlem Mlýnská 611, Liberec 4, 460 
01 a Statutárním městem Liberec se sídlem Náměstí Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 

T: 08/2013 - kontrolní 

USNESENÍ Č. 543/2013 

Schválení vyhrazených parkovacích stání pro invalidy včetně bezúplatného 
poskytnutí dopravního značení dle nových podmínek pro zřízení vyhrazeného 
parkovacího stání na komunikacích ve vlastnictví města Liberec 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

zřízení vyhrazeného parkovacího stání a realizaci svislého dopravního značení IP12  „P reservé“ na 
komunikaci Kašparova pro držitele ZTP/P pana Petra Peška 

a  u k l á d á  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,  
vydat souhlasné stanovisko odboru správy veřejného majetku se zřízením vyhrazeného       
parkovacího stání pro držitele ZTP/P  pana Petra Peška a to včetně realizace svislého dopravního 
značení IP 12 na komunikaci Kašparova. 

Termín: srpen 2013 

USNESENÍ Č. 544/2013 

„Smíšená stezka pro chodce a cyklisty podél silnice III/2784 v Liberci, ulice 
Vratislavická“ 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

odstoupení od schválené dotace z  Krajského úřadu Libereckého kraje na akci „Smíšená stezka pro 
chodce a cyklisty podél silnice III/2784 v Liberci, ulice Vratislavická“  
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a  u k l á d á  

Bc. Davidovi Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,  
zajistit odeslání dopisu na Krajský úřad Libereckého kraje, že Statutární město Liberec odstupuje od  
smlouvy č. OLP/1545/2013. 
 

USNESENÍ Č. 545/2013 

Schválení výjimky z interního předpisu pro zřizování věcných břemen pro 
Společenství vlastníků Rumjancevova 1254 a 1255 LB, IČ 254 33 920 a Společenství 
Rumjancevova 1241 – 1243, IČ 254 37 763 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

udělení výjimky z interního předpisu pro zřizování věcných břemen pro Společenství vlastníků 
Rumjancevova 1254 a 1255 LB, IČ 254 33 920 a Společenství Rumjancevova 1241 – 1243, IČ 254 
37 763, a to stanovení úhrady ceny za věcná břemena pro technickou infrastrukturu ve výši 1.000,- Kč 
pro tuto akci; 

a  u k l á d á  

1. Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku města, 
v souladu s přijatým usnesením požadovat po Společenství vlastníků Rumjancevova 1254 a 1255 LB, 
IČ 254 33 920 a Společenství Rumjancevova 1241 – 1243, IČ 254 37 763 úhradu 1.000,- Kč za 
uzavření věcného břemene, 
         Termín: 12/2013, 
 
2. odboru právnímu a veřejných zakázek, vydat souhlas vlastníka pozemku či stavby dle § 86 odst. 3 
stavebního zákona bylo pro celou akci „Vodovodní přípojky pro dva bytové domy Rumjancevova ul. 
č.p. 1241-1243 a č.p. 1254-1255, 460 01 Liberec 1“ s podmínkou uzavření „Smlouvy budoucí o 
zřízení věcného břemene“ a úhrady ceny za věcné břemeno před vydáním  předávacího protokolu 
definitivních úprav dotčených povrchů komunikací městu Liberec výše uvedené akce. 
         Termín: ihned 

 

USNESENÍ Č. 546/2013 

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - VYDIS a.s. 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

1. uzavření „Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k uložení trasy vedení 
optického kabelu“, a to mezi společností VYDIS a.s., Statutárním městem Liberec a Správou 
železniční dopravní cesty, státní organizace, Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00, 
IČ: 70994234 jako vlastníkem dotčených pozemků v rámci stavby „Propojení zájmových bodů T-
Mobile v Liberci – OK“ v rámci realizace bezplatné pokládky 2 HDPE pro město Liberec v celé trase, 
a dodávky požadovaného množství kabelových komor,   
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2. uzavření „Smlouvy o uložení HDPE trubek s optickými kabely“, a to mezi společností VYDIS 
a.s., Statutárním městem Liberec a Společenstvím vlastníků Na Žižkově 636, 637, 638, Liberec, Na 
Žižkově 638/74, 460 06 Liberec 6, IČ: 254 93 388 jako vlastníkem dotčených pozemků v rámci 
stavby „Propojení zájmových bodů T-Mobile v Liberci – OK“ v rámci realizace bezplatné pokládky 2 
HDPE pro město Liberec v celé trase a dodávky požadovaného množství kabelových komor;   

a  u k l á d á  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucího odboru správy veřejného majetku, 
zajistit ve spolupráci s odborem právním a veřejných zakázek pro úspěšnou realizaci akce uzavření 
„Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene“ mezi společností VYDIS a.s., Statutárním 
městem Liberec a ostatními vlastníky dotčených pozemků.   
 

Termín: průběžně 
 

USNESENÍ Č. 547/2013 

Výběrové řízení na soudního exekutora za účelem vymáhání nedoplatků na 
místních poplatcích a pokutách udělených v rámci správních řízení - schválení 
záměru 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

stav neuhrazených pohledávek Magistrátu města Liberec vůči občanům, na místních poplatcích a 
pokutách, zákonné způsoby jejich vymáhání 

a  u k l á d á  

Mgr. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky, zajistit výběr soudního exekutora za účelem vymáhání 
pohledávek po lhůtě splatnosti.   
 

     
         T: 30.09.2013 

 

Informace o posouzení platnosti rámcové smlouvy o obchodování na finančním trhu 
a platnosti úrokového swapu 

Projednávání tohoto bodu bylo přerušeno. 

USNESENÍ Č. 548/2013 

Majetkoprávní operace 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

I. Věcná břemena 
1. zřízení věcného břemene strpění   uložení NTL plynovodu, příjezdu a přístupu pro opravy a údržbu 
na pozemku/cích/ p. č. 546/1, k. ú. Liberec, na dobu existence stavby plynárenského zařízení pro 
RWE GasNet, s. r. o, se sídlem Klíšská 940, Ústí nad Labem, IČ 272 95 567, za podmínky složení 
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zálohy ve výši 119.250,- Kč bez DPH. 
 
2. zřízení věcného břemene strpění uložení optické sítě, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na 
pozemku/cích/ p. č. 3129, k. ú. Liberec, na dobu existence stavby příslušné inženýrské sítě pro 
Libereckou IS, a. s., Mrštíkova 3, Liberec 3, PSČ 46171, IČ: 25450131, bezúplatně. 
 
3. zřízení věcného břemene strpění uložení parovodu, uložení optických kabelů, uložení dešťové a 
splaškové kanalizace, přípojky telekomunikační sítě, příjezdu a přístupu pro opravy a údržbu na 
pozemku/cích/ p. č. 5869, 5870/1, k. ú. Liberec, na dobu existence stavby ve prospěch vlastníka 
pozemku p. č. 4064/3, 4065, 4066/1, k. ú. Liberec, kterým jsou v současné době May development a. 
s., Karla Engliše 3221/2, Praha 5 - Smíchov, 15000 Praha, IČ: 27322181, za podmínky složení zálohy 
ve výši 72.100,- Kč bez DPH. 
 
4. zřízení věcného břemene strpění  uložení NTL plynovodu, příjezdu a přístupu pro opravy a údržbu 
na pozemku/cích/ p. č. 5989, k. ú. Liberec, na dobu existence stavby plynárenského zařízení pro RWE 
GasNet, s. r. o, se sídlem Klíšská 940, Ústí nad Labem, IČ 272 95 567, za podmínky složení zálohy 
ve výši 53.500,- Kč bez DPH. 
 
5. zřízení věcného břemene strpění uložení  kabelového  vedení NN, příjezd a přístup pro opravy a 
údržbu na pozemku/cích/ p. č. 6073, k. ú. Liberec, na dobu existence stavby příslušné inženýrské sítě 
pro ČEZ Distribuce, a. s., Děčín 4, Teplická 874/8, IČ: 24729035, za cenu 26.000,- Kč bez DPH. 
 
6. zřízení věcného břemene strpění umístění traťového zabezpečovacího zařízení, drážního telefonu, 
reléového domku, silnoproudého rozvaděče, výstražníku, kamerového systému, staničního 
zabezpečovacího zařízení, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemcích p. č. 89, 90, 103, 
1601/6, 1606/2, 1606/5, 2230/1, k. ú. Rochlice u Liberce, na dobu životnosti stavby komunikačního 
zařízení pro Správu železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 11000 Praha 1 – 
Nové Město, IČ: 70994234, za podmínky složení zálohy ve výši 36.750,- Kč bez DPH. 
 
7. zřízení věcného břemene strpění uložení vodovodní přípojky a přípojek dešťové a splaškové 
kanalizace, příjezd a přístup pro opravy a údržbu, na pozemku p. č. 219/2, k. ú. Rochlice u Liberce, na 
dobu existence inženýrských sítí ve prospěch vlastníka pozemku p. č. 219/3, k. ú. Rochlice u Liberce, 
jehož vlastníkem je v současné době Okresní stavební bytové družstvo, Kamenická 471, 46006 
Liberec XXV, IČ: 00224138, za podmínky složení zálohy ve výši 64.500,- Kč bez DPH. 
 
8. zřízení věcného břemene strpění uložení kabelového vedení VN, příjezd a přístup pro opravy a 
údržbu na pozemku/cích/ p. č.  470/29,  k. ú. Rochlice u Liberce, na dobu existence stavby příslušné 
inženýrské sítě pro ČEZ Distribuce, a. s., Děčín 4, Teplická 874/8, IČ: 24729035, za cenu 5.040,- Kč 
bez DPH. 
 
9. zřízení věcného břemene strpění uložení optické sítě, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na 
pozemku/cích/ p. č. 658/1,  k. ú. Dolní Hanychov, na dobu existence stavby příslušné inženýrské sítě 
pro Libereckou IS, a. s., Mrštíkova 3, Liberec 3, PSČ 46171, IČ: 25450131, bezúplatně. 
 
10. zřízení věcného břemene strpění uložení kabelového vedení NN, příjezd a přístup pro opravy a 
údržbu na pozemku/cích/ p. č. 667, k. ú. Dolní Hanychov, na dobu existence stavby příslušné 
inženýrské sítě pro ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 4, Teplická 874/8, IČ: 24729035, za cenu 2.000,- Kč 
bez DPH. 
 
11. zřízení věcného břemene uložení 3 vodovodních  a 3 kanalizačních přípojek, přístup a příjezd 
pro opravy a údržbu na pozemcích p. č. 620, k. ú. Ruprechtice na dobu existence stavby příslušné 
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inženýrské sítě, ve prospěch vlastníka pozemku p. č. 671/1, k. ú. Ruprechtice, kterým je v současné 
době DP REAL IMMO, s. r. o., Těšnov 1163/5, Praha 1 – Nové Město, 11000 Praha, IČ: 28261496, 
za podmínek: složení zálohy ve výši 60.000,- Kč bez DPH,  
- trvání platnosti smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na dobu pouze dvou let, 
počínaje dnem vydání rozhodnutí silničního správního úřadu – MML, odboru dopravy ve smyslu § 
25, odst. 6, písmeno d) zákona 13/1997 Sb. a prováděcích předpisů. 
 
12. zřízení věcného břemene strpění uložení kanalizační přípojky, příjezdu a přístupu pro opravy a 
údržbu na pozemku/cích/ p. č. 1238/3, k. ú. Starý Harcov, na dobu existence stavby ve prospěch 
vlastníka pozemku p. č. 801/1, k. ú. Starý Harcov, kterým je v současné době Srna Martin, za 
podmínky složení zálohy ve výši 1.000,- Kč bez DPH. 
 
13. zřízení věcného břemene strpění uložení vodovodní přípojky, příjezdu a přístupu pro opravy a 
údržbu na pozemku/cích/ p. č. 147,  k. ú. Ostašov u Liberce, na dobu existence stavby ve prospěch 
vlastníka pozemku p. č. 143/19, k. ú. Ostašov u Liberce, kterým je v současné době Čermáková Soňa 
Ing., za podmínky složení zálohy ve výši 5.000,- Kč bez DPH. 
 
14. zřízení věcného břemene uložení vodovodu a vodovodní přípojky, přístup a příjezd pro opravy a 
údržbu na pozemcích p. č. 1182/1, 510/3, k. ú. Doubí u Liberce na dobu existence stavby příslušné 
inženýrské sítě, ve prospěch vlastníka pozemku p. č. 510/1, k. ú. Doubí u Liberce, kterým je 
v současné době Plechatý Lukáš Ing., Rychecký Michael, za podmínky složení zálohy ve výši 
12.000,- Kč bez DPH. 
 
15. zřízení věcného břemene strpění uložení kabelového vedení NN, příjezd a přístup pro opravy a 
údržbu na pozemku/cích/ p. č. 1182/1, 510/3, k. ú. Doubí u Liberce, na dobu existence stavby 
příslušné inženýrské sítě pro ČEZ Distribuce, a. s., Děčín 4, Teplická 874/8, IČ: 24729035, za 
podmínky složení zálohy ve výši 11.000,- Kč bez DPH. 
 
16. zřízení věcného břemene chůze a jízdy na pozemku p. č. 1539, k. ú. Vesec u Liberce na dobu 
neurčitou ve prospěch vlastníka pozemku p. č. 1537, k. ú. Vesec u Liberce, jehož vlastníkem je 
v současné době Müllerová Jiřina, Wollmannová Jaroslava, za podmínky složení zálohy ve výši 
2.400,- Kč bez DPH. 
 
 
 
II. Změna usnesení RM 
1.    a) zrušení usnesení č. 149/2012/VI/3 ze dne 6. 3. 2012 

b) zřízení věcného břemene strpění uložení kabelového vedení NN, přístup a příjezd pro opravy 
a údržbu na pozemku/cích/ p. č. 6147, k. ú. Liberec na dobu existence stavby příslušné 
inženýrské sítě pro ČEZ Distribuce, a. s., Děčín 4, Teplická 874/8, IČ: 24729035, za cenu 
1.200,- Kč bez DPH. 
  

2.    a) zrušení usnesení č. 434/2011/XII/15 ze dne 21. 6. 2011 
b) zřízení věcného břemene strpění uložení kabelového vedení NN, příjezd a přístup pro opravy 
a údržbu na pozemku/cích/ p. č. 703/3, k. ú. Dolní Hanychov na dobu existence stavby příslušné 
inženýrské sítě pro ČEZ Distribuce, a. s., Děčín 4, Teplická 874/8, IČ: 24729035, za cenu 
9.200,- Kč bez DPH.  
 

3.    a) zrušení usnesení č. 434/2011/XII/18 ze dne 21. 6. 2011 
b) zřízení věcného břemene strpění uložení kabelového vedení NN, příjezd a přístup pro 
opravy a údržbu na pozemku/cích/ p. č. 44/5, k. ú. Růžodol I na dobu existence stavby 
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příslušné inženýrské sítě pro ČEZ Distribuce, a. s., Děčín 4, Teplická 874/8,   IČ: 24729035, za 
cenu 77.200,- Kč bez DPH.  

4.    a) zrušení usnesení č. 411/08/XI/8 ze dne 26. 8. 2008 
b) zřízení věcného břemene strpění uložení kabelového vedení VN, příjezd a přístup pro opravy 
a údržbu na pozemcích p. č. 1375/1, 1361/1, k. ú. Růžodol I, na dobu existence stavby příslušné 
inženýrské sítě pro ČEZ Distribuce, a. s., Děčín 4, Teplická 874/8, IČ 272 32 425, za cenu  
88,-Kč/m2. 
  

5.    a) zrušení usnesení č. 766/2012/III/6 ze dne 2. 10. 2012 
b) zřízení věcného břemene strpění uložení komunikační sítě, příjezd a přístup pro opravy a 
údržbu na pozemku/cích/ p.č. 384/1, 384/3, 384/4, 403/6, 403/13, 403/14, 417, 602/24, 602/25, 
602/28, 602/29, 602/30, 602/31, 602/246, 602/255, k. ú. Staré Pavlovice na dobu životnosti 
stavby komunikačního zařízení pro Telefónicu Czech Republic, a. s., Za Brumlovkou 266/2, 
14022 Praha 4 - Michle, IČ 60193336, za podmínky složení zálohy ve výši 158.000,- Kč bez 
DPH. 
 

6.    a) zrušení usnesení č. 3/2012/VIII/8 ze dne 10. 1. 2012 
b) zřízení věcného břemene strpění uložení kabelového vedení NN, příjezd a přístup pro opravy 
a údržbu na pozemku/cích/ p. č. 843/1, k. ú. Ruprechtice na dobu existence stavby příslušné 
inženýrské sítě pro ČEZ Distribuce, a. s., Děčín 4, Teplická 874/8, IČ: 24729035, za cenu 
1.200,- Kč bez DPH.  
 

7.    a) zrušení usnesení č. 251/2012/V/12 ze dne 3. 4. 2012 
b) zřízení věcného břemene strpění uložení kabelového vedení NN, příjezd a přístup pro opravy 
a údržbu na pozemku/cích/ p. č.1048/1    k. ú. Ruprechtice na dobu existence stavby příslušné 
inženýrské sítě pro ČEZ Distribuce, a. s., Děčín 4, Teplická 874/8, IČ: 24729035, za cenu 
2.000,- Kč bez DPH.  
 

8.      a) zrušení usnesení č. 97/2012/VII/6 ze dne 14. 2. 2012 
b) zřízení věcného břemene strpění uložení kabelového vedení NN, příjezd a přístup pro opravy 
a údržbu na pozemku/cích/ p. č. 51, 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 
1.600,- Kč bez DPH.  
 

9.      a) zrušení usnesení č. 172/2013/IV/7 ze dne 12. 3. 2013 
b) zřízení věcného břemene strpění uložení vodovodní a kanalizační přípojky, příjezdu a 
přístupu pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p. č. 128/3, k. ú. Horní Hanychov, na dobu 
existence stavby ve prospěch vlastníka pozemku p. č. 128/5, k. ú. Horní Hanychov, kterým jsou 
v současné době Polanský Petr Mgr. a Polanská Yvona, za podmínky složení zálohy ve výši 
5.075,- Kč bez DPH. 
 

10.    a) zrušení usnesení č. 3/2011/VIII/12 ze dne 10. 1. 2012 
b) zřízení věcného břemene strpění uložení kabelového vedení NN, příjezd a přístup pro opravy 
a údržbu na pozemku/cích/ p. č. 671, 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 
1.200,- Kč bez DPH.  
 

11.    a) zrušení usnesení č. 434/2011/XII/36 ze dne 21. 6. 2011 
b) zřízení věcného břemene strpění uložení kabelového vedení NN, příjezd a přístup pro opravy 
a údržbu na pozemku/cích/ p. č. 328, 329, k. ú. Doubí u Liberce na dobu existence stavby 
příslušné inženýrské sítě pro ČEZ Distribuce, a. s., Děčín 4, Teplická 874/8, IČ: 24729035, 
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za cenu 46.400,- Kč bez DPH.  
 

12.    a) zrušení usnesení č. 434/2011/XII/37 ze dne 21. 6. 2011 
b) zřízení věcného břemene strpění uložení kabelového vedení NN, příjezd a přístup pro opravy 
a údržbu na pozemku/cích/ p. č. 839, 800/7, 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 12.800,- Kč bez DPH.  
 

13.    a) zrušení usnesení č. 768/2011/IX/16 ze dne 15. 11. 2011 
b) zřízení věcného břemene strpění uložení kabelového vedení NN, příjezd a přístup pro opravy 
a údržbu na pozemku/cích/ p. č. 1034/1, 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 1.000,- Kč bez DPH.  
 

14.    a) zrušení usnesení č. 413/07/XIII/2 ze dne 28. 8. 2007 
b) zřízení věcného břemene strpění uložení kabelového vedení NN, příjezdu a přístupu pro 
opravy a údržbu na pozemcích p. č. 622, 636, k. ú. Kateřinky u Liberce na dobu životnosti 
stavby pro ČEZ Distribuce, a. s., Praha 2, Vinohradská 325/8, za cenu 40,- Kč/m2. 

a   u k l á d á  

Ing. Zbyňku Karbanovi, vedoucímu odboru ekonomiky a majetku, zajistit zpracování jednotlivých 
materiálů dle schválených usnesení.  
          T: neodkladně 

USNESENÍ Č. 549/2013 

Záměr pronájmu nebytové jednotky č. 285/1 v ul. Frýdlantská 285, Liberec 1 - 
bývalé kino Varšava 

Rada města po projednání  

s c h v a l u j e  

pronájem nebytové jednotky č. 285/1 v ul. Frýdlantská 285, Liberec 1, pro o.s. Zachraňme kino 
Varšava, IČ: 22609768, Sládkova 6, 460 01, Liberec 2, dle přiložené smlouvy o pronájmu nebytových 
prostor, s úpravami projednanými Radou města Liberce 

 a  u k l á d á   

Mgr. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky, podepsat nájemní smlouvu. 

  T: neprodleně 
 

USNESENÍ Č. 550/2013 

Rozhodnutí o odvolání ve věci vrácení dotace - výstavba 254 b.j. Zelené údolí 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

Rozhodnutí o odvolání vydané odvolacím Finančním ředitelstvím v Brně ve věci vyměřeného odvodu 
ve výši 200,000.000,- Kč;  
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s c h v a l u j e  

 
1. podání žádosti o prominutí vyměřeného odvodu a žádosti o posečkání s platbou 
2. uzavření smlouvy se společností KODAP, s.r.o. IČ 49904493 na výše uvedené činnosti včetně 
udělení plné moci, a to na základě Směrnice Rady města Liberec č. 02/2012 RM k zadávání veřejných 
zakázek Statutárním městem Liberec“ článkem VIII. Výjimky z věcné působnosti, bodem 3. 
Všeobecná výjimka pro radu města 

a  u k l á d á  

Bc. Martině Rosenbergové, primátorce města, podepsat příslušné dokumenty.  
 

     
                              Termín: neprodleně 
 

USNESENÍ Č. 551/2013 

Žádost o stažení výpovědi z nájmu pana Milana Janečky 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

zpětvzetí výpovědi z nájmu pana Milana Janečky, za podmínky, že do 31. 7. 2013 uhradí minimálně 
2.000,- Kč ze splátkového kalendáře a nájem za červenec 2013 

a  u k l á d á  

Ivaně Roncové, pověřené zastupováním funkce vedoucí odboru humanitního, informovat pana Milana 
Janečku o rozhodnutí rady města.   

  T: ihned  
   

USNESENÍ Č. 552/2013 

Žádost o stažení výpovědi z nájmu paní Pavlíny Hoškové 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

zpětvzetí výpovědi z nájmu paní Pavlíny Hoškové, za podmínky, že uhradí nejpozději k 31. 7. 2013 
částku 10.239,-Kč a zbylou dlužnou částku se zaváže uhradit do 31. 7. 2014 

a  u k l á d á  

Ivaně Roncové, pověřené zastupováním vedoucí odboru humanitního, informovat paní Pavlínu 
Hoškovou o rozhodnutí rady města.       
 

                T: ihned 
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USNESENÍ Č. 553/2013 

Žádost příspěvkové organizace Centrum zdravotní a sociální péče Liberec o 
povolení odpisu nedobytných pohledávek 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

odpis nedobytných pohledávek dlužníků paní Zahové Marie ve výši 1.659,- Kč, paní Vejnarové 
Miroslavy ve výši 1.129,- Kč a paní Janákové Libuše ve výši 3.575,- Kč u příspěvkové organizace 
Centrum zdravotní a sociální péče Liberec 

a  u k l á d á  

Ivaně Roncové, pověřené zastupováním funkce vedoucí odboru humanitního, seznámit Mgr. Lenku 
Škodovou, ředitelku příspěvkové organizace, s rozhodnutím rady města. 
 
          T: neprodleně 
 

 

USNESENÍ Č. 554/2013 

Poskytnutí příspěvku občanskému sdružení „Jirka Krytinář – lidem“ 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

poskytnutí příspěvku občanskému sdružení „Jirka Krytinář – lidem“ v celkové výši 8.000,- Kč 

a  u k l á d á  

Ivaně Roncové, pověřené zastupováním funkce vedoucí odboru humanitního, zajistit podpis smlouvy 
s občanským sdružením „Jirka Krytinář – lidem“ dle podmínek uvedených v důvodové zprávě. 
          T: neprodleně 

 

USNESENÍ Č. 555/2013 

Poskytnutí příspěvku Sdružení Linka bezpečí 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

poskytnutí příspěvku pro Sdružení Linka bezpečí v celkové výši 10.000,- Kč 

a  u k l á d á  

Ivaně Roncové, pověřené zastupováním funkce vedoucí odboru humanitního, zajistit podpis smlouvy 
se Sdružením Linka důvěry dle podmínek uvedených v důvodové zprávě. 
 
          T: neprodleně 
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USNESENÍ Č. 556/2013 

Poskytnutí příspěvku p.o. Domov důchodců Ústí nad Orlicí 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

poskytnutí příspěvku Domovu důchodců Ústí nad Orlicí, příspěvkové organizaci, v celkové výši 
2.000,- Kč 

a  u k l á d á  

Ivaně Roncové, pověřené zastupováním funkce vedoucí odboru humanitního, zajistit podpis smlouvy 
s příspěvkovou organizací Domov důchodců Ústí nad Orlicí dle podmínek uvedených v důvodové 
zprávě. 
          T: neprodleně 
 

USNESENÍ Č. 557/2013 

Jmenování nového člena správní rady společnosti Komunitní práce Liberec, o.p.s.  

Opětovné jmenování člena správní rady společnosti Komunitní práce Liberec, o.p.s.   

Rada města po projednání 

j m e n u j e  

- nového člena správní rady společnosti Komunitní práce Liberec, o. p. s.  Bc. Martinu 
Rosenbergovou 
- opětovně jmenuje členku správní rady společnosti Komunitní práce Liberec, o. p. s.  Šárku 
Šelongovou 
 
na další funkční období v souladu s § 12 zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných 
společnostech, ve znění pozdějších předpisů, a § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o 
obcích, ve znění pozdějších předpisů 

a  u k l á d á  

Bc. Kláře Tekelyové, DiS., ředitelce společnosti, zajistit změnu v rejstříku obecně prospěšných 
společností.  
          T: 07/2013 
 
 

USNESENÍ Č. 558/2013 

Přechod na jednotné pojištění vykonavatelů veřejné služby                         

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

Informaci Úřadu práce České republiky o přechodu na jednotné pojištění vykonavatelů veřejné 
služby, kdy pojištění odpovědnosti za škodu na majetku nebo na zdraví vzniklou jinému nebo 
způsobenou této osobě bude zajišťovat pouze Úřad práce České republiky;   
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s c h v a l u j e  

1. dohodu o ukončení Smlouvy o organizaci a výkonu veřejné služby s krajskou pobočkou Úřadu 
práce ČR  
2. novou smlouvu o organizaci VS mezi Statutárním městem Liberec a krajkou pobočkou Úřadu 
práce ČR  

a  u k l á d á    

Bc. Martině Rosenbergové, primátorce města, uzavřít dohodu o ukončení smlouvy o organizaci a 
výkonu veřejné služby s Úřadem práce Liberec a uzavřít novou smlouvu o organizaci a výkonu 
veřejné služby s Úřadem práce Liberec.  
 

                 T: neprodleně 
 

USNESENÍ Č. 559/2013 

Protokol z kontroly hospodaření organizace Základní škola, Liberec, Česká 354, 
příspěvková organizace za období roků 2011 a 2012 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

protokol z kontroly hospodaření organizace Základní škola, Liberec, Česká 354, příspěvková 
organizace, se zaměřením na účelnost, efektivnost a hospodárnost využití neinvestičního příspěvku, 
kontrola dodržování zřizovací listiny za období roků 2011 a 2012, včetně návrhu na opatření 

a  u k l á d á  

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

USNESENÍ Č. 560/2013 

Protokol o kontrole hospodaření organizace Mateřská škola „Pramínek“, Liberec, 
Březinova 389/8, příspěvková organizace za období roků 2011 a 2012 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

protokol o kontrole hospodaření organizace Mateřská škola „Pramínek“, Liberec, Březinova 389/8, 
příspěvková organizace, se zaměřením na účelnost, efektivnost a hospodárnost využití neinvestičního 
příspěvku, kontrola dodržování zřizovací listiny za období roků 2011 a 2012, včetně návrhu na 
opatření  

a  u k l á d á  

vedoucímu odboru školství a kultury, zabývat se zjištěnými nedostatky a zajistit jejich nápravu. 
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USNESENÍ Č. 561/2013 

SVS a.s. – nájemní smlouva na pronájem vodovodního řadu v ul. Kadlická     

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

uzavření nájemní smlouvy na pronájem vodovodního řadu vybudovaného na pozemcích parc.č. 
1051/1, 1940, 997/1, 1939, 2096 a 2097 v k.ú. Starý Harcov (vedena pod č.j. 1886  Liberec –  ul. 
Kadlická – vodovod)  se Severočeskou vodárenskou společností a.s., se sídlem Přítkovská 1689, 415 
50 Teplice, IČ 490 99 469 

a  u k l á d á  

Bc. Martině Rosenbergové, primátorce města, 
uzavřít nájemní smlouvu na stavbu vodovodního řadu v k.ú. Starý Harcov (ul. Kadlická) se 
Severočeskou vodárenskou společností a.s. 
                 Termín: 9/2013 
 

USNESENÍ Č. 562/2013 

Vyhodnocení veřejné zakázky na aktualizaci digitálního povodňového plánu   

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

výsledek veřejné zakázky malého rozsahu „Varovný systém ochrany obyvatel před povodněmi ORP 
Liberec – digitální povodňový plán“ 

a  u k l á d á  

Ing. Michalu Vereščákovi, vedoucímu odboru strategického rozvoje a dotací,  
1. zajistit odeslání Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky „Varovný systém ochrany 
obyvatel před povodněmi ORP Liberec – digitální povodňový plán“ vybranému uchazeči 
HYDROSOFT Veleslavín s.r.o., se sídlem: U Sadu 13, 162 00 Praha 6, IČ: 610 61 557, s nabídkovou 
cenou 155.000,- Kč bez DPH a ostatním uchazečům 

   T: ihned 
 
2. zajistit uzavření příslušné smlouvy na dodavatele stavby s vybraným uchazečem HYDROSOFT 
Veleslavín s.r.o., se sídlem: U Sadu 13, 162 00 Praha 6, IČ: 610 61 557  

   T: 08/2013 
 
 

USNESENÍ Č. 563/2013 

Vyhodnocení veřejné zakázky pro projekt Rozvoj využití IT na ZŠ města Liberec 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

výsledek výběrového řízení Dodávka zařízení a služeb pro projekt Rozvoj využití IT na ZŠ města 
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Liberec v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

a  u k l á d á  

Ing. Michalu Vereščákovi, vedoucímu odboru strategického rozvoje a dotací, zajistit uzavření 
příslušné smlouvy s vybraným uchazečem. 
 

   T: 8/2013 
 

USNESENÍ Č. 564/2013 

Založení a podání projektu – „Podpora plnění standardů kvality sociálně právní 
ochrany dětí na Statutárním městě Liberec“  

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

založení projektu „Podpora plnění standardů kvality sociálně právní ochrany dětí na Statutárním 
městě Liberec“, financovaného z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, výzvy č. C2  

a  u k l á d á  

Bc. Martině Rosenbergové, primátorce města, aby zajistila zpracování a podání dotační žádosti 

  T: 30. 7. 2013                               
 

USNESENÍ Č. 565/2013 

Směrnice rady města Projektové řízení 

Rada města po projednání  

s c h v a l u j e  

Směrnici rady města č. 12 RM Projektové řízení, 

z ř i z u j e  

s účinností od 1.8.2013 Projektovou kancelář MML, 

a  u k l á d á  

- Ing. Jindřichovi Fadrhoncovi, tajemníkovi MML, 
1. Seznámit zaměstnance Magistrátu města Liberec s touto směrnicí, 
2. Jmenovat členy Projektové kanceláře. 

  T: 7/2013 
 
- Ing. Zbyňkovi Karbanovi, vedoucímu odboru ekonomiky a majetku, zajistit v rámci rozpočtového 
opatření do rozpočtu odboru kancelář tajemníka částku potřebnou na pokrytí chodu projektové 
kanceláře 

  T: 8/2013 
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USNESENÍ Č. 566/2013 

Smlouva o výpůjčce pozemků mezi Statutárním městem Liberec a Sportovním 
areálem Ještěd, a.s. 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

výpůjčku pozemků p.č. 1552/22 (výměra 487m² - orná půda), p.č. 1556/5 (výměra 3.866m² - trvalý 
travní porost), vše v kat. území: Vesec u Liberce, za účelem konání akcí v průběhu letní i zimní 
sezóny. Výpůjčka je bezplatně na dobu určitou do 31. 12. 2015 pro Sportovní areál Ještěd a.s., IČ: 
25437941, zastoupenou ředitelem Janem Svatošem, se sídlem Jablonecká 41, 460 01 Liberec. 

 

USNESENÍ Č. 567/2013 

Odstranění havarijního stavu skalního masivu v areálu fotbalového stadionu FC 
Slovan Liberec - žádost o výjimku ze Směrnice Rady města Liberce č. 02/2012 RM k 
zadávání veřejných zakázek Statutárním městem Liberce 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

realizaci akce „odstranění havarijního stavu skalního masivu v areálu fotbalového stadionu FC Slovan 
Liberec“ a to na základě „Směrnice Rady města Liberce č. 02/2012 RM k zadávání veřejných zakázek 
Statutárním městem Liberce“, článkem VIII. Výjimky z věcné působnosti, bodem 3. Všeobecná 
výjimka pro radu města a to využitím přímého oslovení jediného vytipovaného dodavatele (výjimka). 
Tímto vytipovaným dodavatelem je EKOFLORA LIBEREC s.r.o. se sídlem U slunečních lázní 690, 
Liberec 14, IČ: 40229220 

a  u k l á d á  

Nadě Burianové, pověřené zastupováním funkce vedoucí odboru sportu a cestovního ruchu, 
zajistit veškeré potřebné kroky k realizaci akce „Odstranění havarijního stavu skalního masivu v 
areálu fotbalového stadionu FC Slovan Liberec“. 

  T: 7/2013 
  
 
 

USNESENÍ Č. 568/2013 

Vyhodnocení zakázky „Poskytování mobilních telekomunikačních služeb v sítích 
GSM“ 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  
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výběr nejvýhodnější nabídky na Poskytování mobilních telekomunikačních služeb v sítích GSM od 
uchazeče T-Mobile Czech Republic, a.s., IČ 649 49 681, se sídlem Tomíčkova 2144/1, 14900 Praha 4 

a  u k l á d á  

Mgr. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky,  
1. zajistit odeslání Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky všem uchazečům. 
                                              
                                                                                                                            T: ihned 
 
2. uzavřít smlouvu s výše uvedeným vítězem veřejné zakázky. 
 

        T: 8/2013 
 
 

USNESENÍ Č. 569/2013 

Vznik „Korporátní skupiny město“ 

Rada města po projednání 

j m e n u j e  

členy „Korporátní skupiny město“ podle důvodové zprávy, včetně dodatečně zařazeného člena 
Mateřská a základní škola Mníšek, p. o. 

a  u k l á d á  

Mgr. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky, a Ing. Jindřichovi Fadrhoncovi, tajemníkovi MML,  
koncipovat veřejné zakázky s ohledem na úspory z rozsahu, s přihlédnutím k aktuálním podmínkám. 
 

            T: neprodleně 
 
 
 

USNESENÍ Č. 570/2013 

Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytování služeb v souvislosti s přípravou a 
realizací  prodeje Technických služeb města Liberec, a.s. 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytování služeb v souvislosti s přípravou a realizací prodeje 
Technických služeb města Liberec, a.s. 

a  u k l á d á  

Mgr. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky, zajistit podpis dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytování 
služeb v souvislosti s přípravou a realizací  prodeje Technických služeb města Liberec, a.s. 
                                              
 
                                                                                                                                T: neprodleně 
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USNESENÍ Č. 571/2013 

Návrh Správní rady Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání Statutárního města 
Liberec na jmenování místopředsedy Správní rady FPRV SML 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s návrhem Správní rady Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání Statutárního města Liberec na 
jmenování místopředsedy Správní rady Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání Statutárního města 
Liberec Mgr. Stanislava Cvrčka v souladu s platným statutem fondu;  

a  u k l á d á  

Kamilu Janu Svobodovi, náměstkovi primátorky,  
předložit návrh Správní rady Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání Statutárního města Liberec na 
jmenování místopředsedy Správní rady Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání Statutárního města 
Liberec, Mgr. Stanislava Cvrčka, v souladu s platným statutem fondu, Zastupitelstvu města Liberec 
ke schválení. 
 

  T: 5. 9. 2013 
 
 
 
 

USNESENÍ Č. 572/2013 

Dodatek k Dohodě o spolupráci mezi Základní uměleckou školou, Liberec, 
Frýdlantská 1359/19 a Kruhem přátel Severáčku, občanským sdružením 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

dodatek č. 1 k Dohodě o spolupráci mezi Základní uměleckou školou, Liberec, Frýdlantská 1359/19, 
příspěvkovou organizací a Kruhem přátel Severáčku, občanským sdružením 

a  u k l á d á  

Kamilu Janu Svobodovi, náměstkovi primátorky, zajistit seznámení ředitele základní umělecké školy 
s rozhodnutím rady města.          
       T : neprodleně 
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USNESENÍ Č. 573/2013 

Darovací smlouva – Grabštejn – Benefiční koncerty, o. p. s. 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

uzavření darovací smlouvy, kterou Statutární město Liberec daruje společnosti Grabštejn – Benefiční 
koncerty, o. p. s. částku 5.000,- Kč; 

a  u k l á d á   

Bc. Martině Rosenbergové, primátorce města, zajistit uzavření příslušného smluvního dokumentu – 
darovací smlouvy, mezi Grabštejn – Benefiční koncerty, o. p. s. a Statutárním městem Liberec. 

  T: 30. 7. 2013 
 

 
 

USNESENÍ Č. 574/2013 

Poskytování příspěvků z fondu primátorky 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

přenesení „zbytkové pravomoci“ Rady města Liberec na Bc. Martinu Rosenbergovou, primátorku 
města, ve věci poskytování příspěvků žadatelům v oblasti sociální, zdravotní, vzdělávací, kulturní, 
sportovní a životního prostředí do maximální výše 20.000,- Kč  

a  u k l á d á  

Mgr. Pavlu Kalousovi, pověřenému zastupováním funkce vedoucí odboru kancelář primátorky, 
 
1. zajistit poskytování schválených příspěvků z rozpočtu odboru kancelář primátorky žadatelům, 
                                                                                                                     
                                                                                                                       Termín: neprodleně 
 
2. předložit do rady města formou informace přehled poskytnutých příspěvků za uplynulý 
kalendářní rok 
 
                                                                                                           Termín: leden 2014 

 

USNESENÍ Č. 575/2013 

Žádost o použití znaku města 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  
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použití znaku města jako grafického prvku na obálku vystřihovacího papírového modelu vysílače a 
hotelu Ještěd 

a  u k l á d á  

Mgr. Pavlu Kalousovi, pověřeného zastupováním funkce vedoucího odboru kancelář primátorky, 
vyrozumět žadatele o usnesení rady města. 
                      T: neprodleně  
 

USNESENÍ Č. 576/2013 

Jmenování vedoucího odboru školství a kultury Magistrátu města Liberec 

Rada města po projednání 

j m e n u j e  

na návrh Ing. Jindřicha Fadrhonce, tajemníka Magistrátu města Liberec, 
Mgr. Romana Krále do funkce vedoucího odboru školství a kultury Magistrátu města Liberec dle 
důvodové zprávy s termínem nástupu do funkce od 1. srpna 2013, 

a  u k l á d á  

Ing. Jindřichu Fadrhoncovi, tajemníkovi MML, provést jmenování nového vedoucího odboru školství 
a kultury podle zákona.   
 

USNESENÍ Č. 577/2013 

Návrh na odvolání členů komisí rady města        

Rada města po projednání 

o d v o l á v á  

s účinností k 16.7.2013 z  
1. Komise humanitní 
- Petra Šimko, Zdeňka Bernáška, Mgr. Evu Pospíšilovou Kočárkovou,  Mgr. Šárku Tischerovou,      
 
2. Komise pro občanské obřady a záležitosti  
- Milenu Barthovou, Mgr. Květoslavu Morávkovou,      
 
3. Komise sportovní  
- Michala Boška, Davida Doležala, Tomáše Erbena, Ing. Jiřího Veselku, MBA, Romana 
 Jungwirtha,  
 
4. Komise pro zdraví a prevenci sociálně patologických jevů 
- Bc. Halinu Doležalovou, Mgr. Kláru Tekelyovou, Eduarda Hunku, MUDr. Jitku Rozkovcovou, 
 Janu Vackovou, 
 
5. Komise kulturní a památkové 
- Adolfa Štrejla, Mgr. Petra Zatloukala, Zdeňka Bernáška, Mgr. Annu Riedlovou, Ing. Martina 
 Švancara,  
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6. Komise pro výběrová řízení a prodej majetku 
- Mgr. Jaroslava Tauchmana, Dagmar Říhovou, Ing. Pavla Tomeše,      
 
7. Komise pro životní prostředí 
- Mgr. Ondřeje Petrovského, Mgr. Květoslavu Morávkovou, Mgr. Martinu Burešovou, Petra 
 Šimko,     
 
8. Komise dopravy  
- Ing. Martina Švancara, Petra Štrause, Martina Seppa, Ing. Miloše Matouška,   
 
9. Komise pro partnerskou spolupráci a cestovní ruch  
- Mgr. Anetu Rozkovcovou, Mgr. Šárku Tischerovou, Václava Nechvíle, Mgr. Pavla Maškarince, 
 
10. Komise pro rozvoj a strategické plánování 
- Prof. Ing. Ondřeje Nováka, Ing. Martina Duška, Mgr. Michaela Ottu, Ing. Martina Procházku, 
 Ing. Jaroslava Zámečníka, Ing. Jiřího Mejsnara, 

a  u k l á d á  

Bc. Martině Rosenbergové, primátorce města, zajistit odeslání odvolání členům komisí rady města. 
                                                                                                                                                                            

  T: neprodleně  
 

 

USNESENÍ Č. 578/2013 

Hodnocení 6. zasedání zastupitelstva města konaného dne 27. 6. 2013 

Rada města po projednání 

p o v ě ř u j e  

vyřízením podnětů, dotazů a připomínek z 6. zasedání Zastupitelstva města Liberce, které se konalo 
dne 27. června 2013, primátorku města Bc. M. Rosenbergovu, náměstky primátorky Mgr. J. Šolce, L. 
Martina a K. J. Svobodu. 
 
 
 
 
 

Rada města vzala na vědomí tuto písemnou informaci:  
I.   Centrum aktivního odpočinku Lidové sady – úprava smluvních podmínek 
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V Liberci dne 23. července 2013 
 
 
 
 
 

 

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



 

 


