
U S N E S E N Í  
Z 18. SCHŮZE  

RADY MĚSTA LIBEREC,  
KONANÉ DNE 15. 10. 2013 

 

USNESENÍ Č. 767/2013 

Rozhodnutí zadavatele o zrušení zadávacího řízení na zakázku malého rozsahu - 
nákup osobního automobilu pro městskou policii 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

vyloučení všech uchazečů (seznam dle důvodové zprávy) z účasti v zadávacím řízení na veřejnou 
zakázku malého rozsahu na nákup osobního automobilu pro Městskou policii Liberec; 

z r u š u j e  

zadávací řízení na zakázku malého rozsahu na nákup nového osobního automobilu pro potřeby 
městské policie formou leasingu nebo spotřebitelského úvěru 

a  u k l á d á  

Mgr. Ladislavu Krajčíkovi, řediteli Městské policie Liberec, po podpisu rozhodnutí zadavatele - 
primátorkou města, zajistit zveřejnění informace o zrušení zadávacího řízení na profilu zadavatele 
ve spolupráci s odborem právním a veřejných zakázek MML. 

T: neprodleně 

USNESENÍ Č. 768/2013 

Obecně závazná vyhláška Statutárního města Liberec č. 3/2013, kterou se mění  
Obecně závazná vyhláška statutárního města Liberec č. 3/2012, o stanovení 
veřejně přístupných míst, na kterých mohou být provozovány některé sázkové 
hry a loterie a jiné podobné hry 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s návrhem Obecně závazné vyhlášky Statutárního města Liberec č. 3/2013, kterou se mění Obecně 
závazná vyhláška statutárního města Liberec č. 3/2012, o stanovení veřejně přístupných míst, na 
kterých mohou být provozovány některé sázkové hry a loterie a jiné podobné hry 

a  u k l á d á  

Mgr. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky, předložit vyhlášku k projednání zastupitelstvu města. 

T: 31.10.2013 

USNESENÍ Č. 769/2013 

Úrokové zajištění dluhopisu - informace o aktuálním stavu a nabídce České 
spořitelny, a. s. 

 



Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

informaci o aktuálním stavu a aktuální nabídce České spořitelny, a.s., dle Přílohy č. 4 

a  u k l á d á  

Mgr. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky, předložit materiál k posouzení do nejbližšího 
finančního výboru a zastupitelstva města. 

Termín: 31. 10. 2013 

 
Záměr prodeje částí pozemků p. č. 898/1 a p. č. 5781, k. ú. Liberec – Zlatý lev 

Předložený návrh usnesení nebyl přijat. 

USNESENÍ Č. 770/2013 

Majetkoprávní operace - Prodej pozemku 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í   

s prodejem pozemku  p. č. 1732,  k. ú. Liberec kupujícím: manž. Petr Polák,  a Renata Poláková, 
za kupní cenu  441.000,- Kč splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní 
smlouvy do 45 dnů  ode dne schválení  majetkoprávní operace zastupitelstvem města 

a  u k l á d á  

Mgr. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky, předložit majetkoprávní operaci ke schválení 
zastupitelstvu města. 

T: 31.10.2013 

USNESENÍ Č. 771/2013 

Majetkoprávní operace - Prodej podílu na pozemku stavebním 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s prodejem spoluvlastnického podílu o velikosti 5368/10000 na pozemku p.č.300/1, k. ú. Liberec 
náležejícího k jednotce č.366/1 v budově U Stoky 366, Liberec 2, postavené na pozemku p.č. 
300/1, k.ú. Liberec do vlastnictví Lucie Belousové, za cenu 58.000,- Kč.  Termín podpisu kupní 
smlouvy do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města 

a  u k l á d á  

Mgr. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky, předložit návrh majetkoprávních operací ke  
schválení zastupitelstvu města. 

T: 31 10. 2013 

USNESENÍ Č. 772/2013 

Majetkoprávní operace - Prodej podílu města na pozemku souvisejícím 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s prodejem spoluvlastnického podílu Statutárního města Liberec o velikosti 8675/10000 na 



pozemku p.č. 300/2 v  k.ú. Liberec související s budovou čp. 366, ul. U Stoky 366, Liberec 2   
pro spoluvlastníka pozemku p.č. 300/2, k.ú. Liberec Lucie Belousová, za kupní cenu 176.000,- Kč, 
kupní cena  je splatná před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů 
ode dne schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města 

a  u k l á d á  

Mgr. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky, předložit návrh majetkoprávních  operací  ke  
schválení zastupitelstvu města.  

T: 31.10.2013 

USNESENÍ Č. 773/2013 

Majetkoprávní operace - Záměr prodeje pozemků 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

dle jednotlivých usnesení přiložených materiálů: 
1. Rada města dne  15. 10.  2013 souhlasí  se  záměrem  prodeje pozemku p.č. 2957/5,   k. ú.  

Liberec, formou výběrového řízení s právem přednosti vlastníka garáže na pozemku p.č. 
2957/5, k. ú. Liberec, za cenu 20.000,- Kč, za předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky. 

2. Rada města dne 15.10.2013 souhlasí se záměrem prodeje pozemku p.č.87/3, k.ú. Nové 
Pavlovice formou výběrového řízení s právem přednosti vlastníka garáže na tomto pozemku 
za cenu 23.000,-Kč za předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky. 

3. Rada města dne  15. 10.  2013 souhlasí  se  záměrem  prodeje  části pozemku p.č. 107,   k. ú.  
Ostašov u Liberce, formou výběrového řízení s právem přednosti vlastníka pozemku p.č. 106, 
k. ú. Ostašov u Liberce, za cenu cca 53.000,- Kč, za předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky. 

4. Rada města dne 15.10.2013 souhlasí se záměrem prodeje části pozemku p.č. 1045/2, k.ú. 
Doubí u Liberce formou výběrového řízení s právem přednosti vlastníka stavby na tomto 
pozemku za cenu cca 9.000,-Kč za předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky. 

5. Rada města dne 15.10.2013 souhlasí se záměrem prodeje pozemku p.č.2106, k.ú. Vesec u 
Liberce formou výběrového řízení s právem přednosti vlastníka sousedícíh pozemku 
p.č.2104/13 a 2104/16 za cenu 35.000,- Kč za předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky. 

6. Rada města dne 15.10.2013 souhlasí se záměrem prodeje pozemku st.č. 549/3, k.ú. Machnín 
formou výběrového řízení s právem přednosti nájemce a vlastníka garáže na tomto pozemku 
za cenu 6.000,-Kč za předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky. 

7. Rada města dne 15.10.2013 neschvaluje záměr prodeje pozemků p.č. 3817/17, 3817/24, k.ú. 
Liberec formou výběrového řízení s právem přednosti vlastníka pozemku p.č. 3817/2,3817/5 a 
budovy čp. 598, k.ú. Liberec za cenu dle ZP za předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky. 

8. Rada města dne 15.10.2013 neschvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 3817/25, k.ú. Liberec 
formou výběrového řízení s právem přednosti vlastníka pozemku p.č. 3817/3, 3817/6 a 
budovy čp 606, k.ú. Liberec za cenu dle ZP za předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky. 

9. Rada města dne 15.10.2013 neschvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 5127/2, k.ú. Liberec  
formou výběrového řízení za cenu 1,372.000,- Kč. 

10. Rada města dne 15.10.2013 neschvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 5127/2, k.ú. 
Liberec formou výběrového řízení za cenu cca 117.000,- Kč. 

11. Rada města dne  15.10. 2013 neschvaluje záměr prodeje části  pozemku  p.č. 5972,, k. ú. 
Liberec, formou výběrového řízení, za cenu cca 44.000,- Kč. 

12. Rada města dne 15.10.2013 neschvaluje  záměr prodeje pozemku p.č. 1568/14, k.ú. Rochlice 
u Liberce formou výběrového řízení za cenu 3.000,- Kč. 

13. Rada města dne  15.10. 2013 neschvaluje záměr prodeje části  pozemku  p.č. 177/7,, k. ú. 
Dolní Hanychov, formou výběrového řízení,  za cenu  cca 9.000,- Kč.  

14. Rada města dne 15.10.2013 neschvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 1244/1, k.ú. 
Ruprechtice formou výběrového řízení za cenu 464.000,- Kč 



15. Rada města dne 15.10.2013 neschvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 1040/1 a 1040/15, 
k.ú. Vesec u Liberce za cenu stanovenou dle ZP formou výběrového řízení.  

16. Rada města dne  15.10. 2013 neschvaluje záměr prodeje části   pozemku  p.č. 1444 , k. ú. 
Vesec u Liberce formou výběrového řízení,  za cenu cca 76.000,- Kč. 

17. Rada města dne 15.10.2013 neschvaluje  záměr pozemků p.č.85/1 a 1079/1, k.ú. Krásná 
Studánka formou výběrového řízení za cenu 118.000,-Kč. 

18. Rada města dne  15.10. 2013 neschvaluje záměr prodeje   pozemků  p. č. 483/4, 483/5,, k. ú. 
Radčice u Krásné Studánky formou výběrového řízení,  za cenu  1,307.000,- Kč. 

19. Rada města dne 15.10.2013 neschvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 1070/1, k.ú. 
Krásná Studánka formou výběrového řízení za cenu cca 18.000,- Kč. 

20. Rada města dne 15.10.2013 souhlasí se záměrem prodeje pozemku p.č. 601/1, k.ú. Doubí u 
Liberce formou výběrového za cenu  dle IP Kč 605.000,- Kč za předpokladu vyrovnání 
nejvyšší nabídky     

a  u k l á d á  

Mgr. Jiřímu Šolcovi, náměstku primátorky města, předložit majetkoprávní operace ke schválení 
zastupitelstvu města. 
          T: 31.10.2013 

USNESENÍ Č. 774/2013 

Majetkoprávní operace - Pronájem pozemku 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

pronájem části pozemku p.č. 131 - 135 m2 (zahrada), v k.ú. Dolní Hanychov na dobu neurčitou za 
roční nájemné 1.350,-Kč pro manžele Petru a Miroslava Smutné 

a  u k l á d á  

Ing. Zbyňku Karbanovi, vedoucímu odboru ekonomiky a majetku, zajistit zpracování nájemní 
smlouvy.  

T: neodkladně 

USNESENÍ Č. 775/2013 

Majetkoprávní operace - Pronájem nebytových prostor 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

jednotlivá usnesení dle přiložených materiálů: 
1. Rada města dne 15.10.2013 schvaluje pronájem nebytového prostoru - garážového stání v ul. 

Česká 617, Liberec 25, pro Martina Bolka, nájemné 200,- Kč/m²/rok bez DPH, smlouva na 
dobu neurčitou, stavební úpravy na vlastní náklady.                                   

2. Rada města dne 15.10.2013 schvaluje pronájem nebytového prostoru - garážového stání v ul. 
Nad Sokolovnou 616, Liberec 25, pro Marka Havla, nájemné 200,- Kč/m²/rok bez DPH, 
smlouva na dobu neurčitou, stavební úpravy na vlastní náklady                                                                             

a  u k l á d á  

Ing. Zbyňku Karbanovi, vedoucímu odboru ekonomiky a majetku, vydat pokyny k uzavření 
nájemních smluv. 

T: neodkladně 



USNESENÍ Č. 776/2013 

Majetkoprávní operace - Změna usnesení věcná břemena  

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

jednotlivá usnesení dle přiložených materiálů: 
1. Rada města po projednání dne 15. 10. 2013:  

a) zrušuje usnesení č. 548/13I/3 ze dne 16. 7. 2013 
b) schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení parovodu, uložení optických kabelů, 

uložení dešťové a splaškové kanalizace, přípojky telekomunikační sítě, uložení vodovodu, 
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, 150 00 Praha, IČ: 27322181, za podmínky složení zálohy ve výši 
72.100,- Kč bez DPH. 

2. Rada města po projednání dne 1. 10. 2013:  
a) zrušuje usnesení č. 613/09VII/21 ze dne 20. 10. 2009 
b) schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení kabelového vedení NN a umístění 

přípojkové skříně SS101 v pilíři, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ 
p.č. 236, 756, 757, k.ú. Horní Hanychov, na dobu  existence stavby příslušné   inženýrské 
sítě pro ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 4, Teplická 874/8, IČ 27232425, za cenu 56,- Kč/m2 
bez DPH. 

3. Rada města po projednání dne 15. 10. 2013:  
a) zrušuje usnesení č. 650/2013/5 ze dne 17. 9. 2013 
b) schvaluje zřízení břemene umístění elektroměrového pilíře, přístup a příjezd pro opravy a 

údržbu na pozemku p. č. 1282/30, k. ú. Rochlice u Liberce na dobu existence stavby 
příslušné inženýrské sítě, ve prospěch spoluvlastnického podílu o velikosti 1397/10000 na 
pozemku p. č. 1282/31, k. ú. Rochlice u Liberce, jehož vlastníkem je v současné době 
Ježková Lucie Ing., za podmínky složení zálohy ve výši 1.000,- Kč bez DPH 

a  u k l á d á  

Ing. Zbyňku Karbanovi, vedoucímu odboru ekonomiky a majetku, zajistit zpracování jednotlivých 
věcných břemen dle schválených usnesení.  

T: neodkladně 

USNESENÍ Č. 777/2013 

Vrácení historického majetku – p.p.č. 869 a p.p.č. 870, k.ú. Cetenov  

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s přijetím pozemků p.č. 869, p.č. 870, v k.ú. Cetenov do majetku města v rámci vrácení 
historického majetku města podle § 2c odst. 1 písm. f) zákona č. 172/1991 Sb. 

u k l á d á   

Mgr. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky, předložit materiál ke schválení zastupitelstvu města. 

T: 31.10.2013 

USNESENÍ Č. 778/2013 

Majetkoprávní operace - Věcná břemena 



Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

jednotlivá usnesení dle přiložených materiálů: 
1. Rada města dne 15. 10. 2013 schvaluje zřízení věcného břemene strpění  uložení STL 

plynovodu a přípojek, příjezdu a přístupu pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p. č. 5924, 
5925, 5926,  k. ú. Liberec, na dobu  existence  stavby plynárenského zařízení pro RWE 
GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940, Ústí nad Labem, IČ: 27295567, za podmínky složení 
zálohy ve výši 63.800,- Kč bez DPH. 

2. Rada města dne 15. 10. 2013  schvaluje   zřízení   věcného břemene uložení HDPE trubek 
s optickým  kabelem, vstup a vjezd pro opravy a údržbu na pozemcích   p.  č.  311/19, 1014, 
1015, 1016/1, 1018, 1046, 1047, 1048/1, 1049,  k. ú. Horní Růžodol a na pozemcích  p.  č.  
1089, 1116,  k. ú. Rochlice u Liberce,  na dobu  existence příslušné inženýrské sítě, ve 
prospěch VYDIS, a. s., 5. května16, Dolní Břežany, PSČ: 25241, IČ: 24660345, za podmínky 
složení zálohy ve výši 385.200,- Kč bez DPH nejpozději do dokončení prací, a to před 
předáním definitivních úprav dotčených povrchů města Liberec. 

3. Rada města dne 15. 10. 2013 schvaluje zřízení věcného břemene uložení kanalizační přípojky, 
přípojky dešťové kanalizace, elektropřípojky, vodovodní přípojky, přístup a příjezd pro opravy 
a údržbu na pozemku p. č. 430/1, k. ú. Janův Důl u Liberce na dobu existence stavby příslušné 
inženýrské sítě, ve prospěch vlastníka pozemku p. č. 377, 378/2, 379/2, k. ú. Janův Důl u 
Liberce, kterým  je v současné době Brabenec Jiří, za podmínky složení zálohy ve výši 
12.200,- Kč bez DPH. 

4. Rada města dne 15. 10. 2013  schvaluje zřízení   věcného břemene uložení HDPE trubek 
s optickým  kabelem, vstup a vjezd pro opravy a údržbu na pozemcích   p.  č.  217/15, 217/25, 
217/55, 835/1, 843/1, 844/9, 891, 892/1, 892/10, 892/11, 892/16, 892/17, 892/18,  k. ú. 
Františkov u Liberce,  na dobu  existence příslušné inženýrské sítě, ve prospěch VYDIS, a. s., 
5. května16, Dolní Břežany, PSČ: 25241, IČ: 24660345, za podmínky složení zálohy ve výši 
310.400,- Kč bez DPH nejpozději do dokončení prací, a to před předáním definitivních úprav 
dotčených povrchů města Liberec. 

5. Rada města dne 15. 10. 2013 schvaluje zřízení věcného břemene uložení vodovodu a 
kanalizace, vodovodních a kanalizačních přípojek na pozemcích p. č. 1843, 1746/124, k. ú. 
Ruprechtice na dobu existence stavby příslušné inženýrské sítě pro: Severočeská vodárenská 
společnost, a. s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice, IČ: 49099469, za cenu 35.000,- Kč bez 
DPH. 

6. Rada města dne 15. 10. 2013 schvaluje zřízení věcného břemene uložení vodovodní a 
kanalizační přípojky, přístup a příjezd pro opravy a údržbu na pozemku p. č. 2121, k. ú. 
Ruprechtice na dobu existence stavby příslušné inženýrské sítě, ve prospěch vlastníka 
pozemku p. č. 2125/3, k. ú. Ruprechtice, kterým je v současné době Baran Vladislav Ing. a 
Baranová Jindra Ing., za podmínky složení zálohy ve výši 10.000,- Kč bez DPH. 

7. Rada města dne 15. 10. 2013 schvaluje zřízení věcného břemene uložení  kanalizační 
přípojky, přístup a příjezd pro opravy a údržbu na pozemku p. č. 67/1, k. ú. Vesec u Liberce na 
dobu existence stavby příslušné inženýrské sítě, ve prospěch vlastníka pozemku p. č. 942/6, k. 
ú. Vesec u Liberce,  kterým  je v současné době Císař Jaroslav a Císařová Jarmila, za 
podmínky složení zálohy ve výši 5.000,- Kč bez DPH. 

8. Rada města dne 15.10.2013 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení  zemního 
kabelového vedení NN, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p. č. 1094/1, 
k.ú. Horní Růžodol na dobu  existence stavby příslušné   inženýrské sítě pro ČEZ Distribuce, 
a.s., Děčín 4, Teplická 874/8, IČ: 24729035, za podmínky složení zálohy ve výši 15.000,- Kč 
bez DPH.  

9. Rada města dne 15.10. 2013  schvaluje zřízení věcného břemene uložení vodovodní a 
kanalizační přípojky, vstup a vjezd pro opravy a údržbu na pozemcích  p.č. 148, 149/5  k.ú. 
Horní Hanychov,  na dobu  existence stavby příslušných  inženýrských sítí, ve prospěch 
vlastníka pozemku p.č.137, k.ú. Vesec u Liberce a stavby na tomto pozemku pč.152, k.ú. 
Vesec u Liberce, jehož vlastníkem jsou v současné  době Ing. Jáchym Kubeček a Mgr. 
Markéta Blechová, za podmínky složení zálohy ve výši  3.200,- Kč bez DPH. 



10. Rada města dne 15.10.2013  schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení plynovodní 
přípojky, příjezd a přístup pro opravy a údržbu  na pozemku/cích/ p. č.148,149/5 k.ú. Horní 
Růžodol na dobu existence stavby příslušné inženýrské sítě pro RWE Gas Net, s.r.o., Klíšská 
940, Ústí nad Labem, IČ: 27295567, za podmínky složení zálohy ve výši 2.000,- Kč bez DPH;  

a  u k l á d á  

Ing. Zbyňku Karbanovi, vedoucímu odboru ekonomiky a majetku, zajistit zpracování jednotlivých 
věcných břemen dle schválených usnesení. 

T: neodkladně 

USNESENÍ Č. 779/2013 

Prodloužení platnosti  nájemních smluv - umístění reklamních zařízení 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

jednotlivá usnesení dle přiložených materiálů: 
1. Rada města dne 15.10.2013 schvaluje prodloužení nájemní smlouvy s outdoor akzent, s.r.o., 

IČ: 00545911, Štětkova 1638/18, 140 00, Praha 4 do 31.12.2018 formou Dodatku č. 1/2013 k 
nájemní smlouvě čj. 4/07/0437, ostatní ustanovení této nájemní smlouvy zůstávají beze 
změny. 

2. Rada města dne 15.10.2013 schvaluje prodloužení nájemní smlouvy s outdoor akzent, s.r.o., 
IČ: 00545911, Štětkova 1638/18, 140 00, Praha 4 do 31.12.2018 formou Dodatku č. 1/2013 k 
nájemní smlouvě čj. 4/07/0436, ostatní ustanovení této nájemní smlouvy zůstávají beze 
změny. 

3. Rada města dne 15.10.2013 neschvaluje prodloužení nájemní smlouvy čj. 4/07/0463 s outdoor 
akzent, s.r.o., IČ: 00545911, Štětkova 1638/18, 140 00, Praha 4. 

4. Rada města dne 15.10.2013 neschvaluje prodloužení nájemní smlouvy čj. 4/07/0435 s outdoor 
akzent, s.r.o., IČ: 00545911, Štětkova 1638/18, 140 00, Praha 4; 

a  u k l á d á  

Ing. Zbyňku Karbanovi, vedoucímu odboru ekonomiky a majetku, zajistit zpracování jednotlivých 
dodatků k nájemním smlouvám dle schválených usnesení.  

T: neodkladně 

USNESENÍ Č. 780/2013 

Prodloužení nájemní smlouvy-Střední zdravotnická škola, Kostelní 8/9, Liberec 2 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

prodloužení nájemní smlouvy se Střední zdravotní školou a Vyšší odbornou školou zdravotnickou 
Liberec, IČ: 00673731 do 30.6.2014 formou Dodatku č.2 k nájemní smlouvě č.j. 8009/2011/12, 
ostatní ustanovení této nájemní smlouvy zůstávají beze změny 

a  u k l á d á  

Ing. Zbyňkovi Karbanovi, vedoucímu odboru ekonomiky a majetku, zajistit veškerou agendu 
spojenou s podepsáním Dodatku č. 2. 

T: do 31.12.2013 

 



USNESENÍ Č. 781/2013 

Mediační agentura ČR, s.r.o. - ukončení nájemní smlouvy 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

1. ukončení nájemní smlouvy č. 8009/2012/16 se společností Mediační agentura ČR, s.r.o., IČ: 
24723185, se sídlem Praha 4 - Hodkovičky, Na Lysinách 457/20  ke dni 31.10.2013 

2. snížení nájemného z důvodu špatného stavu pronajatých nemovitostí o 80 % 
3. uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou - jeden rok se současným nájemníkem bytové 

jednotky v budově čp. 101, ul. Na Žižkově, Liberec 6 p. Jaroslavem Trojanem,  

a  u k l á d á  

1. Mgr. Martině Rosenbergové, primátorce města, podepsat dohodu o ukončení nájemní smlouvy 
ke dni 30.4.2013 

T: neodkladně 
 
 
2. Ivaně Roncové, pověřené vedoucí humanitního odboru, uzavřít nájemní smlouvu na dobu 

určitou - jeden rok se současným nájemníkem bytové jednotky panem Jaroslavem Trojanem, 
v budově čp. 101, ul. Na Žižkově, Liberec 6 

T: říjen 2013 

USNESENÍ Č. 782/2013 

Žádost o prominutí dluhu za služby - Liberecké fórum, o. s. 

Rada města po projednání 

n e s o u h l a s í  

s žádostí o prominutí dluhu za služby 
Liberecké fórum, o. s., zastoupené Adolfem Grunzou, Heliová 555/7, Liberec IČ: 22843361 

a  u k l á d á                                

Kamilu Janu Svobodovi, náměstkovi primátorky, předložit žádost této organizace do 
Zastupitelstva města Liberec. 

T: 31.10.2013 

USNESENÍ Č. 783/2013 

Žádost o prominutí pohledávky DPH - Pochodeň, občanské sdružení pro pomoc 
zdravotně postiženým  

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s prominutím pohledávky DPH ve výši 727,- Kč Pochodni, občanskému sdružení pro pomoc 
zdravotně postiženým, Mařanova 650, 463 12 Liberec 25 Vesec, IC: 68954361 v rámci užívání 
bytového prostoru č. 24 - chráněné bydlení, Nad Sokolovnou 616, Liberec   

a  u k l á d á   

Ivaně Roncové, pověřené zastupováním vedoucí odboru humanitního, informovat Pochodeň, 
občanskému sdružení pro pomoc zdravotně postiženým, o rozhodnutí rady města. 

T: ihned  



USNESENÍ Č. 784/2013 

Poskytnutí příspěvku Psychiatrické nemocnici Kosmonosy 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

poskytnutí příspěvku Psychiatrické nemocnici Kosmonosy v celkové výši 10.000,- Kč 

a  u k l á d á  

Ivaně Roncové, pověřené zastupováním funkce vedoucí odboru humanitního, zajistit podpis 
smlouvy s Psychiatrickou nemocnicí Kosmonosy dle podmínek uvedených v důvodové zprávě. 

T: neprodleně 

USNESENÍ Č. 785/2013 

Zpráva z kontroly činností v privatizovaných, vypůjčených a pronajatých 
nemovitostech za účelem poskytování sociálních služeb v roce 2013 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

zprávu z kontroly činností provozovaných v privatizovaných, vypůjčených a pronajatých 
nemovitostech za účelem poskytování sociálních služeb v roce 2013 

a  u k l á d á  

Kamilu Janu Svobodovi, náměstkovi primátorky, předložit tuto zprávu jako informaci 
zastupitelstvu města.  

T: 31.10.2013 

USNESENÍ Č. 786/2013 

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, ulice Kateřinská 156 
 
2.   Udělení výjimky z pravidel, pro byt zvláštního určení   
      DPS – jednotlivci paní: 
       - Mládkové Marcele, 
 
3.   Přidělení bytů v domě zvláštního určení (DPS)- jednotlivci 
      - Pavelkové Jaroslavě, byt č. 213, o velikosti 1+kk, v ulici Krejčího 1173 
      - Holešovské Aleně, byt č. 312, o velikosti 1+kk, v ulici Krejčího 1173 
      - Šemberové Marii, byt č. 105, o velikosti 1+kk, v ulici Krejčího 1173 
      - Absolonové Jiřině, byt č. 502, o velikosti 1+kk, v ulici Krejčího 1172 
      - Kornové Lidmile, byt č. 9, o velikosti 1+0, v ulici Borový vrch 1032 
      - Petrnouškové Janě, byt č. 9, o velikosti 1+0, Burianova 969 
      - Koškovi Zdeňkovi, byt č. 53, o velikosti 1+0, Burianova 1071 
       
 4.   Přidělení bytu v domě zvláštního určení bezbariérové - upravitelné 
      - Braunovi Martinovi, byt č. 19, o velikosti 1+0, v ulici Burianova 1071 



       
 5.  Přidělení bytů s věcně usměrňovaným nájemným 
      - Večerníkové Marii, byt č. 210, o velikosti 1+1, v ulici U Sila 1203 
      - Gáborové Zdeňce, byt č. 207, o velikosti 3+1, v ulici U Sila 1206 
 
 6.  Výměnu bytu startovacího 
       - Gregorovičová Květoslava,  z bytu č. 2, o velikosti 1+kk Krajní 1580 do bytu č. 19, o    
          velikosti 1+kk Krajní 1580 
 
 7. Přidělení bytů startovacích 
       - Abrtové Romaně, byt č. 22, o velikosti 2+kk, v ulici Krajní 1575 
       - Bosákové Kateřině, byt č. 26, o velikosti 1+kk, v ulici Krajní 1575 
       - Donnerové Janě, byt č. 18, o velikosti 1+kk, v ulici Krajní 1580  
        
 8. Přidělení bytu standardního 
       - Hlouškovi Petrovi, byt č. 1, o velikosti 1+1, v ulici Ještědská 230 

 
 9. Přidělení bytu pro příjmově vymezené osoby 
        - Němcové Ludmile, byt č. 106, o velikosti 2+kk, v ulici Krejčího 1175 
  
10. Uvolnění bytů č. 1, 2, o velikosti 1+1, 1+0, v ulici Burianova 969 pro klienty se  
         zvláštním režimem  

a  u k l á d á  

Ivaně Roncové, pověřené zastupováním vedoucí odboru humanitního, 
 
1.  Uzavřít nájemní smlouvu o ubytování v jednotce nízkého standardu 
     s Vondráčkovou Naděždou,  

T: listopad 2013 
2.  Informovat paní Mládkovou Marcelu o udělení výjimky z pravidel v DPS      

T: listopad 2013 
3.  Uzavřít nájemní smlouvu na byty v domě zvláštního určení (DPS) - jednotlivci: 
     s Pavelkovou Jaroslavou, Holešovskou Alenou, Šemberovou Marií, Absolonovou Jiři- 
     nou, Kornovou Lidmilou, Petrnouškovou Janou, Koškem Zdeňkem,  

T: listopad 2013 
4.   Uzavřít nájemní smlouvu na byty v domě zvláštního určení bezbariérové – upravitel-  
      né: s Braunem Martinem,  

T: listopad 2013 
 5.  Uzavřít pokyn s věcně usměrňovaným nájemným u bytů U Sila 
      s Večerníkovou Marií, Gáborovou Zdeňkou,  

 T: listopad 2013 
 
  6.  Uzavřít nájemní smlouvu na byt startovací – s paní Gregorovičovou Květoslavou  
       (výměna bytu)  

T: listopad 2013 
  7.  Uzavřít nájemní smlouvy na byty startovací 
        s Abrtovou Romanou, Bosákovou Kateřinou, Donnerovou Janou,  

T: listopad 2013 
  8. Uzavřít nájemní smlouvu na byt standardní 
       s Hlouškem Petrem, 

T: listopad 2013 
  9. Uzavřít nájemní smlouvu na byt pro příjmově vymezené osoby 



       s Němcovou Ludmilou,  

T: listopad 2013 
10. Uzavřít smlouvu o výpůjčce - na byty se zvláštním režimem na Burianově ulici 969 

T: listopad 2013 

USNESENÍ Č. 787/2013 

Žádost o stažení výpovědi z nájmu paní Ing. M. Malíkové 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

stažení výpovědi z nájmu paní Ing. M. Malíkové 

a  u k l á d á  

Ivaně Roncové, pověřené zastupováním funkce vedoucí odboru humanitního, informovat paní M. 
Malíkovou o rozhodnutí rady města .      

T: ihned 

USNESENÍ Č. 788/2013 

Doporučení postupu určenému zastupiteli při vyhodnocení výsledků projednání a 
návrhu rozhodnutí o zbylých námitkách Územního plánu Liberec 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s předložením materiálu „Doporučení postupu určenému zastupiteli při vyhodnocení výsledků 
projednání a návrhu rozhodnutí o zbylých námitkách Územního plánu Liberec“ Zastupitelstvu 
města Liberec 

d o p o r u č u j e  

zastupitelstvu města schválit doporučení postupu dle přiložené tabulky „Doporučení zastupitelstva 
města určenému zastupiteli pro územní plán“ 

a  u k l á d á  

Ing. Jiřímu Rutkovskému, náměstkovi primátorky, předložit materiál „Doporučení 
postupu určenému zastupiteli při vyhodnocení výsledků projednání a návrhu rozhodnutí o 
zbylých námitkách Územního plánu Liberec“ k projednání v Zastupitelstvu města Liberec. 

Termín: do 31. 10. 2013 

USNESENÍ Č. 789/2013 

Úprava zadání 71. změny Územního plánu města Liberec 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s předložením upraveného materiálu „Návrh zadání 71. změny Územního plánu města Liberec“ 
z důvodu doplnění o strategický návrh č. 71/8 Zastupitelstvu města Liberec, 

a  d o p o r u č u j e  

zastupitelstvu města schválit upravené zadání 71. změny Územního plánu města Liberec, 

a  u k l á d á  



Ing. Jiřímu Rutkovskému, náměstkovi primátorky, předložit upravený materiál Návrh zadání 71. 
změny Územního plánu města Liberec k projednání v Zastupitelstvu města Liberec. 

Termín: do 31. 10. 2013 

USNESENÍ Č. 790/2013 

Návrhy k pořízení 72. změny Územního plánu města Liberec 

Rada města po projednání 

d o p o r u č u j e  

Zastupitelstvu města Liberec neschválit návrhy k pořízení 72. změny Územního plánu města 
Liberec č. 72/1, 72/2, 72/3, 72/4, 72/5, 72/5a, 72/6, 72/7 a 72/9 dle přílohy 

a  u k l á d á  

Ing. Jiřímu Rutkovskému, náměstkovi primátorky statutárního města Liberec, zajistit předložení 
návrhů uvedených v 72. hromadné změně Územního plánu města Liberec k projednání na zasedání 
Zastupitelstva města Liberec.  

Termín: do 31. 10. 2013 

USNESENÍ Č. 791/2013 

Platový postup ředitele Základní školy, Liberec, Kaplického 384, příspěvkové 
organizace, Mgr. Pavla Zeronika dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., v platném 
znění 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

platový postup ředitele Základní školy, Liberec, Kaplického 384, příspěvkové organizace, Mgr. 
Pavla Zeronika dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., v platném znění 

a  u k l á d á  

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

T: ihned 

USNESENÍ Č. 792/2013 

Souhlas projektem - Základní škola, Liberec, Kaplického 384 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s podáním žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu Krajského úřadu Libereckého kraje v rámci 
rozvojového programu – Financování asistentů pedagoga pro žáky se sociálním znevýhodněním 
pro rok 2013 v celkové výši 165.848,- Kč 

a  u k l á d á  

Mgr. Romanu Královi, vedoucímu odboru školství a kultury, informovat ředitele základní školy. 

T: říjen 2013 



USNESENÍ Č. 793/2013 

Žádost Základní školy, Liberec, Kaplického 384, příspěvkové organizace o 
souhlas s převodem finančních prostředků z rezervního fondu do fondu 
investičního a jeho čerpání za účelem vybudování nové učebny 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

1. převod finančních prostředků ve výši 170.000,- Kč z rezervního fondu do investičního fondu 
Základní školy, Liberec, Kaplického 384, příspěvkové organizace 

 
2. čerpání investičního fondu Základní školy, Liberec, Kaplického 384, příspěvkové organizace 

za účelem vybudování nové učebny 

a  u k l á d á  

Mgr. Romanu Královi, vedoucímu odboru školství a kultury, seznámit s rozhodnutím rady města 
ředitele Základní školy, Liberec, Kaplického 384, příspěvkové organizace.  

Termín: ihned 

USNESENÍ Č. 794/2013 

Navýšení kapacity školní družiny při Základní škole, Liberec, U Školy 222/6, 
příspěvkové organizaci 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

se stanovením kapacity školní družiny při Základní škole, Liberec, U Školy  222/6, příspěvkové 
organizaci na počet 90 žáků, s účinností ke dni 1. ledna 2014 

a  u k l á d á   

Mgr. Romanu Královi, vedoucímu odboru školství a kultury, požádat o změnu v rejstříku škol a 
školských zařízení. 

T: neprodleně 

USNESENÍ Č. 795/2013 

Žádost Základní školy a Základní umělecké školy, Liberec, Jabloňová 564/43, 
příspěvkové organizace o souhlas s převodem finančních prostředků z rezervního 
fondu do fondu investičního a jeho čerpání za účelem nákupu konvektomatu 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

1. převod finančních prostředků ve výši 120.274,- Kč z rezervního fondu do investičního fondu 
Základní školy a Základní umělecké školy, Liberec, Jabloňová 564/43, příspěvkové 
organizace 

2. čerpání investičního fondu Základní školy a Základní umělecké školy, Liberec, Jabloňová 
564/43, příspěvkové organizace za účelem nákupu konvektomatu 

a  u k l á d á  

Mgr. Romanu Královi, vedoucímu odboru školství a kultury, seznámit s rozhodnutím rady města 
ředitele Základní školy a Základní umělecké školy, Liberec, Jabloňová 564/43, příspěvkové 
organizace.  



Termín: ihned 

USNESENÍ Č. 796/2013 

Zpráva o využití zadavatelem přidělených hodin veřejné služby sportovním 
jednotám, klubům a školám v areálu Městského stadionu Liberec za období leden 
až červen 2013 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

zprávu o využití zadavatelem přidělených hodin veřejné služby za období leden až červen 2013. 

USNESENÍ Č. 797/2013 

Schválení uzavření Darovací smlouvy č. 0018/13/0007 (MV-97537-1/KAP-2013) 
s Ministerstvem vnitra ČR 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

uzavření Darovací smlouvy č. 0018/13/0007 (MV-97537-1/KAP-2013) s Ministerstvem vnitra ČR 

a  u k l á d á  

Ing. Zbyňkovi Vavřinovi, vedoucímu odboru informatiky a řízení procesů, zajistit podpis Darovací 
smlouvy č. 0018/13/0007. 

T: 1. 12. 2013 

USNESENÍ Č. 798/2013 

Protokol z kontroly hospodaření organizace Mateřská škola "Malínek", Liberec, 
Kaplického 386, 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 Mateřská škola “Malínek“, Liberec, Kaplického 386, 
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  

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

USNESENÍ Č. 799/2013 

Ukončení smluvních vztahů s Českomoravským fotbalovým svazem 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

uzavření Dohody o ukončení smlouvy o spolupráci s Fotbalovou asociací České republiky v rámci 



projektu „Výstavba unifikovaných minihřišť – Grassroots UEFA“ 

a  u k l á d á  

Ing. Michalu Vereščákovi, vedoucímu odboru strategického rozvoje a dotací, zajistit uzavření 
příslušné dohody s Fotbalovou asociací České republiky. 

T: 10/2013  

USNESENÍ Č. 800/2013 

Aktualizace složení Řídících výborů IPRM Liberec – zóna „Lidové sady“ a IPRM  
Liberec – Atraktivní a kvalitní život v Liberci                               

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

1. s odvoláním pana Lukáše Martina, zastupitele SML, z pozice člena Řídícího výboru IPRM 
Liberec – zóna „Lidové sady“ 

2. s odvoláním pana Lukáše Martina, zastupitele SML, z pozice člena Řídícího výboru IPRM 
Liberec – Atraktivní a kvalitní život v Liberci  

a  u k l á d á  

Ing. Jiřímu Rutkovskému, náměstkovi primátorky, předložit aktualizaci složení Řídících 
výborů IPRM zastustupitelstvu SML ke schválení. 

T: 31.10.2013 

USNESENÍ Č. 801/2013 

Podání dotační žádosti – „ZŠ Sokolovská - rekonstrukce“ 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s podáním žádosti o poskytnutí dotace na projekt „ZŠ Sokolovská - rekonstrukce“ realizovaného 
v rámci IPRM Liberec - Atraktivní a kvalitní život v Liberci  

a  u k l á d á  

Ing. Jiřímu Rutkovskému, náměstkovi primátorky, předložit materiál ke schválení 
zastupitelstvu města. 

T: 31.10.2013 

 

USNESENÍ Č. 802/2013 

Podání dotační žádosti – „Sportovní centrum pro mládež v areálu ZŠ 
Vrchlického a Sokolovská“ 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s podáním žádosti o poskytnutí dotace na projekt „Sportovní centrum pro mládež v areálu ZŠ 
Vrchlického a Sokolovská“ realizovaného v rámci IPRM Liberec - Atraktivní a kvalitní život v 
Liberci  



a  u k l á d á  

Ing. Jiřímu Rutkovskému, náměstkovi primátorky, předložit materiál ke schválení zastupitelstvu 
města. 

T: 31. 10. 2013  

USNESENÍ Č. 803/2013 

Schválení Dodatku č. 4 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na projekt „Revitalizace 
vícefunkčních hřišť při ZŠ Švermova a ZŠ Aloisina Výšina“ 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s uzavřením Dodatku č. 4 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na projekt „Revitalizace vícefunkčních 
hřišť při ZŠ Švermova a ZŠ Aloisina Výšina“ realizovaný v rámci IPRM Liberec - Atraktivní a 
kvalitní život v Liberci 

a  u k l á d á  

Ing. Jiřímu Rutkovskému, náměstkovi primátorky, předložit materiál ke schválení zastupitelstvu 
města. 

T: 31. 10. 2013 

USNESENÍ Č. 804/2013 

Oprava usnesení 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

se zrušením části názvu usnesení zastupitelstva města č. 196/2013 ze dne 26. 9. 2013 ve znění:  
Schválení Dodatku č. 6 ke Smlouvě o alokaci prostředků na IPRM Liberec – zóna „Lidové sady“  
 
a jeho nahrazení textem:  
 
Schválení Dodatku č. 5 ke Smlouvě o alokaci prostředků na IPRM Liberec – zóna „Lidové sady“  

a  u k l á d á  

Mgr. Martině Rosenbergové, primátorce města, předložit k projednání zastupitelstvu města. 

T: 31. 10. 2013 

 

USNESENÍ Č. 805/2013 

Navýšení rozpočtu projektu „Lůžkový hospic v Libereckém kraji“ v IPRM  
Liberec – Atraktivní a kvalitní život v Liberci          

Rada města po projednání 

s o u h l a s í                      

s navýšením rozpočtu projektu „Lůžkový hospic v Libereckém kraji“, předkladatele Liberecký 
kraj, o 53,872.011,75,- Kč na 143,872.011,75,- Kč 



a  u k l á d á  

Ing. Jiřímu Rutkovskému, náměstkovi primátorky, předložit aktualizaci indikativního seznamu 
projektů IPRM Liberec – Atraktivní a kvalitní život v Liberci ke schválení zastupitelstvu města. 

T: 31.10.2013 

USNESENÍ Č. 806/2013 

Stanovení priorit – uplatněných žádostí o dotace na obnovu majetku postiženého 
živelní pohromou  

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e               

stanovení priorit pro Ministerstvo pro místní rozvoj ČR k vyhlášenému programu „Obnova 
obecního a krajského majetku po živelných pohromách v roce 2013“ k dotačnímu titulu 2: 

 
1. Zvolenská ulice - oprava komunikace a sesuvu 
2. Horská - oprava sesuvu u gabionové zdi 
3. Horská ulice - sesuv u křižovatky s ul. Kateřinskou 
4. Oprava sesuvu - ul. Mařanova 
5. Oprava sesuvu, povrchu vozovky a krajnice, ul. Tichá 
6. Oprava havárie místní komunikace Pekárkova 
7. Kadlická oprava podemleté komunikace 
8. Oprava opěrné zdi a odvodnění  místní komunikace, ul. Na Výběžku 
9. Oprava komunikace Na Rozhraní 
10. Fibichova – poškozený povrch chodníku 
11. Ke Koupališti – poškozený svah a propustek 
12. Polední – poškození krajnice a propustku 
13. Ruprechtická – vyplavení a poškození dlažby chodníku 
14. Vítězná – vyplavené kaverny v chodníku 
15. Melantrichova, Šlikova – vyplavení pěší komunikace 

 

a  u k l á d á   

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
 
v rámci vyhlášeného podprogramu Ministerstva pro místní rozvoj „Obnova obecního a krajského 
majetku po živelních pohromách v roce 2013 - dotačního titulu č. 2“ zaslat na Ministerstvo pro 
místní rozvoj ČR toto stanovení priorit: 

 
 

1. Zvolenská ulice - oprava komunikace a sesuvu 
2. Horská ulice - sesuv u křižovatky s ul. Kateřinskou 
3. Horská – oprava sesuvu u gabionové zdi   
4. Oprava sesuvu - ul. Mařanova 
5. Vítězná – vyplavené kaverny v chodníku 
6. Kadlická oprava podemleté komunikace 
7. Polední – poškození krajnice a propustku 
8. Melantrichova, Šlikova – vyplavení pěší komunikace 
9. Oprava sesuvu, povrchu vozovky a krajnice, ul. Tichá 
10. Oprava havárie místní komunikace Pekárkova 
11. Ke Koupališti – poškozený svah a propustek 
12. Fibichova – poškozený povrch chodníku 
13. Oprava komunikace Na Rozhraní 



14. Ruprechtická – vyplavení a poškození dlažby chodníku 
15. Oprava opěrné zdi a odvodnění  místní komunikace, ul. Na Výběžku 

T: 10/2013 

USNESENÍ Č. 807/2013 

Schválení dodatku č. 1 k Dohodě o používání komunikací v oblasti sportovního 
areálu Ještěd mezi Statutárním městem Liberec a Lesy ČR, s.p. 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

uzavření dodatku č. 1 k Dohodě o používání komunikací v oblasti sportovního areálu Ještěd mezi 
Statutárním městem Liberec a Lesy ČR, s.p., 

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. 

Termín: 10/2013 

USNESENÍ Č. 808/2013 

Externí pronájem volebních místností 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

uzavření nájemních smluv, souvisejících se zajištěním volebních místností pro volby do 
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se subjekty a za podmínek uvedených v důvodové zprávě 

a  u k l á d á  

Ing. Jindřichu Fadrhoncovi, tajemníkovi MML, podepsat tyto nájemní smlouvy. 

Termín: ihned 

USNESENÍ Č. 809/2013 

Odcizení pamětní desky ,,1. Máj 1890“ v parku Petra Bezruče 

Schválení použitého materiálu na výrobu nové desky na stávající podstavec 
v Lidových sadech v parku Petra Bezruče 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

1. skutečnost, že došlo v průběhu letních prázdnin tohoto roku k odcizení bronzové pamětní 
desky ,,1. Máj 1890“ z podstavce umístěného v Lidových sadech v parku Petra Bezruče, 

 
2. Odbor  správy veřejného majetku podal oznámení na neznámého pachatele na Policii ČR a 

dále bude uplatňovat vzniklou škodu na pojišťovně Kooperativa, a.s. 

s c h v a l u j e  

použití materiálu slitiny fosforu a bronzu na nově vyrobenou pamětní desku 

a  u k l á d á  



Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, zajištění výroby nové 
pamětní desky ze slitiny fosforu a bronzu a umístění na podstavec v parku Petra Bezruče. 

Termín: listopad 2013 

USNESENÍ Č. 810/2013 

Záměr vypsání výběrového řízení na sběr textilního odpadu v Liberci 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

záměr realizace nového výběrového řízení na sběr textilního odpadu v Liberci, 

a  u k l á d á   

Bc. Davidovi Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, zajistit vypsání 
výběrového řízení na sběr textilního odpadu v Liberci. 

T: 12/2013 

 
Záměr vstupu spol. PRAGONET TRADE, s.r.o., do systému nakládání s odpady 
v Liberci 

Předložený návrh usnesení nebyl přijat. 

USNESENÍ Č. 811/2013 

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

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

ukončení projektu zavedení Pilotního projektu preference autobusů MHD na linkách č. 21, 24, 26 
a 13 v prostoru křižovatek Jablonecká x Dvorská a Hodkovická x Vratislavická, 

a  u k l á d á  

Bc. Davidovi Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
písemně informovat společnost Centrum dopravního výzkumu o ukončení projektu městem 
Liberec. 

Termín: říjen 2013 

 

USNESENÍ Č. 812/2013 

Návrh obnovy lipové aleje na tř. Masarykova v Liberci - úprava termínů   

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

projednání návrhu obnovy lipové aleje na tř. Masarykova v Liberci s veřejností do konce měsíce 
února 2014, 

a  u k l á d á  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,                                                                       



 
1. zajistit projednání návrhu obnovy lipové aleje na tř. Masarykova v Liberci s veřejností 

Termín: 02/2014 
 
2. zajistit vypořádání připomínek z projednání „Návrhu obnovy lipové aleje na tř. Masarykova 

v Liberci“ s veřejností a předložit projekt na jednání rady města.  

Kontrolní termín: 05/2014 

USNESENÍ Č. 813/2013 

Záměr dlouhodobého pronájmu areálu bývalých Libereckých výstavních trhů a 
restaurace Rybářská Bašta 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

záměr dlouhodobého pronájmu areálu bývalých Libereckých výstavních trhů a restaurace 
Rybářská Bašta, 

a  u k l á d á  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
 
1. ve spolupráci s odborem právním a veřejných zakázek, ZOO Liberec, p.o. , a vedoucí oddělení 

majetkové evidence a dispozic zpracovat a zajistit v souladu s vnitřními předpisy města 
Liberce zadávací dokumentaci, administraci a vyhodnocení příslušného výběrového řízení na 
službu „Ekonomické a právní poradenství na dlouhodobý pronájem objektu „Restaurace 
Rybářská Bašta v Liberci“ a „areálu Libereckých výstavních trhů na Masarykově třídě“  

T: 02/2014  
 
2. po vyhodnocení příslušného výběrového řízení služby „Ekonomický a právní poradenství na 

dlouhodobý pronájem objektu „Restaurace Rybářská Bašta v Liberci“ a „areálu Libereckých 
výstavních trhů na Masarykově třídě“ následně ve spolupráci s odborem právním a veřejných 
zakázek, ZOO Liberec, p.o. , vedoucí oddělení majetkové evidence a vítězem výše uvedeného 
výběrového řízení předložit radě města Liberce ke schválení možné variantní postupy včetně 
ekonomického a právního posouzení dlouhodobého pronájmu předmětného objektu a areálu.  

T: 06/2014  

 

USNESENÍ Č. 814/2013 

Odstranění nefunkčního topného kanálu na p.p.č. 3555, p.p.č. 3556, p.p.č 3549/2 v 
k.ú. Liberec 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

1. Realizaci akce „Odstranění nefunkčního topného kanálu na p.p.č. 3555, p.p.č. 3556, p.p.č. 
3549/2 v k.ú. Liberec“ 

2. Výběr dodavatele stavebních prací přímým oslovením, a to oslovením společnosti TWO 
BRICKS, s.r.o., V Horách 831, 460 05 Liberec 15;   



3. Uzavření smlouvy na realizaci akce „Odstranění nefunkčního topného kanálu na p.p.č. 3555, 
p.p.č. 3556, p.p.č. 3549/2 v k.ú. Liberec“ mezi Statutárním městem Liberec a společností 
TWO BRICKS s.r.o., V Horách 831, 460 05 Liberec 15 na základě „Směrnice rady města 
Liberce č. 02/2012 RM k zadávání veřejných zakázek Statutárním městem Liberce“, článkem 
VIII. Výjimky z věcné působnosti, bodem 3. Všeobecná výjimka pro radu města; 

a  u k l á d á  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
1. na akci „Odstranění nefunkčního topného kanálu na p.p.č. 3555, p.p.č. 3556, p.p.č. 3549/2 

v k.ú. Liberec“ zajistit odeslání výzvy k předložení návrhu smlouvy o dílo a na realizaci výše 
uvedené akce společnosti TWO BRICKS s.r.o., V Horách 831, 460 05 Liberec 15, 

T: 10/2013  
 
2. po obdržení a vyhodnocení předloženého návrhu zajistit oboustranný podpis příslušného 

smluvního dokumentu – smlouvy o dílo a následně zajistit realizaci akce „Odstranění 
nefunkčního topného kanálu na p.p.č. 3555, p.p.č. 3556, p.p.č. 3549/2 v k.ú. Liberec“, 

T: 10/2013  

USNESENÍ Č. 815/2013 

Mikulášská – doplnění uličních vpustí 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

1. Realizaci akce „Mikulášská – doplnění uličních vpustí“ 
2. Výběr dodavatele stavebních prací přímým oslovením a to společnosti JOSTAV spol. s r.o., 

Studánecká 74, 463 03 Stráž nad Nisou, IČ 477 85 233 dle cenové nabídky za cenu 83.380,78 
Kč bez DPH.   

3. Uzavření smlouvy na realizaci akce „Mikulášská – doplnění uličních vpustí“ mezi Statutárním 
městem Liberec a společností JOSTAV, spol. s r.o., Studánecká 74, 463 03 Stráž nad Nisou, 
IČ 477 85 233 a to na základě „Směrnice rady města Liberce č. 02/2012 RM k zadávání 
veřejných zakázek Statutárním městem Liberce“, článkem VIII. Výjimky z věcné působnosti, 
bodem 3. Všeobecná výjimka pro radu města; 

a  u k l á d á  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucího odboru správy veřejného majetku, 
1. na akci „Mikulášská - doplnění uličních vpustí“ zajistit odeslání výzvy k předložení návrhu 

smlouvy o dílo a na realizaci výše uvedené akce společnosti JOSTAV, spol. s r.o., Studánecká 
74, 463 03 Stráž nad Nisou, IČ: 47785233 

T: 10/2013  
 
2. po obdržení a vyhodnocení předloženého návrhu zajistit oboustranný podpis příslušného 

smluvního dokumentu – smlouvy o dílo a následně zajistit realizaci akce „Mikulášská – 
doplnění uličních vpustí“ 

T: 10/2013  

USNESENÍ Č. 816/2013 

„Revitalizace sídliště Rochlice  - lokalita Žitná“- dodatek č. 2 k SOD 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  



uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě na vypracování projektové dokumentace a zajištění inženýrské 
činnosti vedoucí k získání příslušného povolení k realizaci akce „Revitalizace sídliště Rochlice – 
lokalita Žitná“ mezi Statutárním městem Liberec a společností Ing. Zbyněk Nýdrle, IČ: 61316733, 
U Sila 1328, 463 11 a to následovně: 
 
Lokalita I (Žitná)  
Projektová dokumentace ke stavebnímu povolení                                                  20. 1. 2014  
Zadávací dokumentace                                                                                            21. 1. 2014  
Předání pravomocného stavebního povolení                                                           20. 4. 2014  
  
Lokalita II (DPS) 
Projektová dokumentace ke stavebnímu povolení                                                   31. 5. 2014  
Zadávací dokumentace                                                                                             30. 6. 2014  
Pravomocné stavební povolení                                                                                 31. 8. 2014  
  
Lokalita II (Dobiášova)  
Projektová dokumentace ke stavebnímu povolení                                                     31. 5. 2014  
Zadávací dokumentace                                                                                                     30. 6. 2014   
Pravomocné stavební povolení                                                                                  31. 8. 2014   
   

a  u k l á d á  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
 
ve spolupráci s odborem právním a veřejných zakázek vypracovat dodatek č. 2 a následně zajistit 
oboustranný podpis příslušného smluvního dokumentu -  Zajištění inženýrské činnosti vedoucí 
k získání příslušného povolení k realizaci akce „Revitalizace sídliště Rochlice – lokalita Žitná“, 

Termín: 10/2013 

USNESENÍ Č. 817/2013 

Lyžařská - oprava lesní cesty  

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

1. Realizaci akce „Lyžařská - oprava lesní cesty“ 
2. Výběr dodavatele stavebních prací přímým oslovením a to společnosti Technické služby města 

Liberce, a.s., Erbenova 376, Liberec 8, 460 08, IČ: 25007017;   
3. Uzavření smlouvy na realizaci akce „Lyžařská - oprava lesní cesty“ mezi Statutárním městem 

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

a  u k l á d á  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
1. na akci „Lyžařská - oprava lesní cesty“ zajistit odeslání výzvy k předložení návrhu smlouvy o 

dílo a na realizaci výše uvedené akce firmě Technické služby města Liberce, a.s., Erbenova 
376, Liberec 8, 460 08, IČ: 25007017, 

T: 10/2013  
 
2. po obdržení a vyhodnocení předloženého návrhu zajistit oboustranný podpis příslušného 

smluvního dokumentu - smlouvy o dílo a následně zajistit realizaci akce „Lyžařská - oprava 
lesní cesty“. 



T: 12/2013  

USNESENÍ Č. 818/2013 

Prodloužení Plánu odpadového hospodářství města Liberec v souladu s 
Nařízením vlády ze dne 19. června 2013 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s prodloužením platnosti stávajícího Plánu odpadového hospodářství města Liberce do doby 
schválení nového Plánu odpadového hospodářství Libereckého kraje;  

a  u k l á d á   

1. Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
- zajistit plnění stávajícího plánu odpadového hospodářství města Liberec, 

Kontrolní termín: 06/2014  
- předložit radě města ke schválení projekt Intenzifikace sběru separovaného odpadu v Liberci, 

Termín: 12/2013 
                                         
2. Mgr. Martině Rosenbergové, primátorce města, předložit prodloužení Plánu odpadového 
hospodářství do zastupitelstva města. 

T: 10/2013 

           
Dětské hřiště Winterova s odpočinkovou zónou – projekt 

Předložený návrh usnesení nebyl přijat. 

USNESENÍ Č. 819/2013 

Opravy po přívalových deštích na městské zeleni a drobných vodních tocích 
v majetku města Liberce 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

1. Realizaci akcí „Opravy po přívalových deštích na městské zeleni a drobných vodních tocích 
v majetku města Liberce“ 

2. Výběr dodavatele stavebních prací přímým oslovením a to společnostem:  
Ekoflora Liberec, s.r.o., U Slunečních lázní 690, Liberec 14, 460 14, IČ: 402 29 220  

      na dílčí akce:  
- vyčištění zaneseného koryta Ruprechtického potoka v ulici Česká Tvrz,  
-  oprava koryta Ruprechtického potoka v blízkosti propustku v ulici Křížkovského, 
- oprava volných ploch v parku Prokopa Holého, 
- oprava poškozených cest v parku v ul. Gutenbergova 

 
1. Jizerskohorská stavební společnost s.r.o., Pražská 392, Hodkovice nad Mohelkou, 463 42, 
IČ : 49904884  
na dílčí akci:  
- oprava opěrné zdi komunikace v ulici Tichá a Jizerského potoka 

 
Jostav, s.r.o., Studánecká 74, Stráž nad Nisou 463 03, IČ: 47785233 na dílčí akci: 
- oprava poškozených cest pro pěší v parku u kostela sv. Jana Křtitele v Rochlici 



 
3. Uzavření smlouvy na realizaci akce „Opravy po přívalových deštích na městské zeleni a 

drobných vodních tocích v majetku města Liberce“ mezi Statutárním městem Liberec a 
společnostmi Ekoflora Liberec, s.r.o., Jostav, s.r.o., a 1.Jizerskohorská stavební společnost, 
s.r.o., a to na základě „Směrnice rady města Liberce č. 02/2012 RM k zadávání veřejných 
zakázek Statutárním městem Liberce“, článkem VIII. Výjimky z věcné působnosti, bodem 3. 
Všeobecná výjimka pro radu města; 

a  u k l á d á  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
 
1. na akci „Opravy po přívalových deštích na městské zeleni a drobných vodních tocích 

v majetku města Liberce“ zajistit odeslání výzvy k předložení návrhu smlouvy o dílo a na 
realizaci výše uvedené akce firmám Ekoflora Liberec, s.r.o., U Slunečních lázní 690, Liberec 
14, 460 14, IČ: 40229220, 1.Jizerskohorská stavební společnost, s.r.o., Pražská 392, 
Hodkovice nad Mohelkou, 463 42, IČ: 49904884 a Jostav, s.r.o., Studánecká 74, Stráž nad 
Nisou 463 03, IČ: 47785233 

T: 10/2013  
 
2. po obdržení a vyhodnocení předloženého návrhu zajistit oboustranný podpis příslušného 

smluvního dokumentu - smlouvy o dílo a následně zajistit realizaci akce „Opravy po 
přívalových deštích na městské zeleni a drobných vodních tocích v majetku města Liberce“ 

T: 12/2013  

USNESENÍ Č. 820/2013 

Opravy po přívalových deštích na městské zeleni a drobných vodních tocích 
v majetku města Liberce 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

1. Realizaci akcí „Opravy po přívalových deštích na městské zeleni a drobných vodních tocích 
v majetku města Liberce“ 

2. Výběr dodavatele stavebních prací přímým oslovením a to společnostem:  
Ekoflora Liberec, s.r.o., U Slunečních lázní 690, Liberec 14, 460 14, IČ: 40229220  
na dílčí akce:  
- vyčištění zaneseného koryta Ruprechtického potoka v ulici Česká Tvrz,  
-  oprava koryta Ruprechtického potoka v blízkosti propustku v ulici Křížkovského, 
-  oprava volných ploch v parku Prokopa Holého, 
-  oprava poškozených cest v parku v ul.Gutenbergova 

 
1. Jizerskohorská stavební společnost, s.r.o., Pražská 392, Hodkovice nad Mohelkou, 463 42, 
IČ: 49904884  
na dílčí akci:  
- oprava opěrné zdi komunikace v ulici Tichá a Jizerského potoka 

 
Jostav, s.r.o., Studánecká 74, Stráž nad Nisou 463 03, IČ: 47785233 na dílčí akci: 
- oprava poškozených cest pro pěší v parku u kostela sv. Jana Křtitele v Rochlici 

 
3. Uzavření smlouvy na realizaci akce „Opravy po přívalových deštích na městské zeleni a 

drobných vodních tocích v majetku města Liberce“ mezi Statutárním městem Liberec a 
společnostmi Ekoflora Liberec, s.r.o., Jostav, s.r.o., a 1. Jizerskohorská stavební společnost, 
s.r.o., a to na základě „Směrnice rady města Liberce č. 02/2012 RM k zadávání veřejných 



zakázek Statutárním městem Liberce“, článkem VIII. Výjimky z věcné působnosti, bodem 3. 
Všeobecná výjimka pro radu města; 

a  u k l á d á  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucího odboru správy veřejného majetku, 
 
1. na akci „Opravy po přívalových deštích na městské zeleni a drobných vodních tocích 

v majetku města Liberce“ zajistit odeslání výzvy k předložení návrhu smlouvy o dílo a na 
realizaci výše uvedené akce firmám Ekoflora Liberec, s.r.o., U Slunečních lázní 690, Liberec 
14, 460 14, IČ: 40229220, 1. Jizerskohorská stavební společnost, s.r.o., Pražská 392, 
Hodkovice nad Mohelkou, 463 42, IČ: 49904884 a Jostav, s.r.o., Studánecká 74, Stráž nad 
Nisou 463 03, IČ: 47785233 

T: 10/2013  
 
2. po obdržení a vyhodnocení předloženého návrhu zajistit oboustranný podpis příslušného 

smluvního dokumentu – smlouvy o dílo a následně zajistit realizaci akce „Opravy po 
přívalových deštích na městské zeleni a drobných vodních tocích v majetku města Liberce“. 

T: 12/2013  

USNESENÍ Č. 821/2013 

Deponie stavebního materiálu při komunikaci Londýnská 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

aktuální využití stavebních materiálů na deponii upotřebitelného materiálu při komunikaci 
Londýnské, 

a  u k l á d á  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, zajistit na deponii  
stavebního  upotřebitelného materiálu u komunikace  Londýnská  recyklaci cihel z prostředků 
odboru správy veřejného majetku a ve spolupráci s Městskými lesy Liberec, p.o., její další využití, 

Termín: 11/2013 

USNESENÍ Č. 822/2013 

Lokalita Lesní ulice - oprava komunikací - II. etapa 

Dodatečné práce           

 
 
Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

1. vypsání veřejné zakázky „Lokalita Lesní ulice - oprava komunikací – II. etapa - dodatečné 
práce“ formou jednacího řízení bez uveřejnění v rozsahu dle důvodové zprávy, a to oslovením 
firmy EUROVIA CS, a.s., IČ: 45274924, se sídlem Národní 10, 113 19 Praha 1 

2. složení komisí pro jednání a posouzení 
 

Členové: 
Ing. Jindřich Fadrhonc tajemník Magistrátu města Liberec 
Mgr. Jiří Šolc náměstek primátorky 



Bc. David Novotný vedoucí odboru SMS  
Ing. Václav Bahník zástupce odboru SM  
Ing. Alena Bláhová zástupce odboru PR  
  
Náhradníci:   
Ing. Jiří Rutkovský náměstek primátorky 
Kamil Jan Svoboda náměstek primátorky 
Ing. Jitka Píšová zástupce odboru SM 
David Studený zástupce odboru SM 
Mgr. Zuzana Zelenková zástupce odboru PR 
 

a  u k l á d á  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
 
1. ve spolupráci s odborem právním a veřejných zakázek vyhlášení, administraci, realizaci a 

vyhodnocení veřejné zakázky na akci „Lokalita Lesní ul. – oprava komunikací – II. etapa - 
dodatečné práce“ formou jednacího řízení bez uveřejnění 

Termín: neprodleně 
 
2. po vyhodnocení výše uvedeného řízení předložit radě města ke schválení výsledek řízení 

Termín: 11/2013 

USNESENÍ Č. 823/2013 

Puškinova - zřízení chodníku a celoplošná oprava komunikace 

Dodatečné práce            

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

1. vypsání veřejné zakázky „Puškinova – zřízení chodníku a celoplošná oprava komunikace - 
Dodatečné práce“ formou jednacího řízení bez uveřejnění v rozsahu dle důvodové zprávy, a to 
oslovením firmy Colas CZ, a.s., Ke Klíčovu 9, Praha 9, 190 00, IČ: 26177005 

 
2. složení komisí pro otevírání obálek a hodnocení nabídek 

 
 Komise pro otevírání: 
Bc. David Novotný  vedoucí odboru SMS  
David Studený zástupce odboru SM  
Mgr. Zuzana Zelenková zástupce odboru PR  
 
 Náhradníci komise pro otevírání: 
Ing. Jitka Píšová zástupce odboru SM 
Ing. Václav Bahník zástupce odboru SM 
Ing. Alena Bláhová zástupce odboru PR 
 
 Hodnotící komise: 
Ing. Jindřich Fadrhonc Tajemník Magistrátu města Liberec 
Mgr. Jiří Šolc náměstek primátorky 
Bc. David Novotný vedoucí odboru SMS  
David Studený zástupce odboru SM  
Mgr. Zuzana Zelenková zástupce odboru PR  



  
Náhradníci hodnotící komise:   
Ing. Jiří Rutkovský náměstek primátorky 
Kamil Jan Svoboda náměstek primátorky 
Ing. Jitka Píšová zástupce odboru SM 
Ing. Václav Bahník zástupce odboru SM 
Ing. Alena Bláhová zástupce odboru PR 
 

a  u k l á d á  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
 
1. ve spolupráci s odborem právním a veřejných zakázek vyhlášení, administraci, realizaci a 

vyhodnocení veřejné zakázky na akci „Puškinova – zřízení chodníku a celoplošná oprava 
komunikace – Dodatečné práce“ formou jednacího řízení bez uveřejnění, 

 
2. po vyhodnocení výše uvedeného řízení předložit radě města ke schválení výsledek řízení. 

Termín: 11/2013 

USNESENÍ Č. 824/2013 

Oprava povrchu komunikací po havárii inženýrských sítí – ul. Proletářská 

Dodatečné práce       

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

1. vypsání veřejné zakázky „Oprava povrchu komunikací po havárii inženýrských sítí – ul. 
Proletářská - Dodatečné práce“ formou jednacího řízení bez uveřejnění v rozsahu dle 
důvodové zprávy, a to oslovením firmy STRABAG, a.s., Tř. Generála Svobody 77, Liberec 
12, 460 14, IČ: 60838744 

 
2. složení komisí pro otevírání obálek a hodnocení nabídek 

 
 Komise pro otevírání: 
Bc. David Novotný  vedoucí odboru SM 
David Studený zástupce odbor SM  
Mgr. Zuzana Zelenková zástupce odboru PR  
 
 Náhradníci komise pro otevírání: 
Ing. Jitka Píšová zástupce odboru SM 
Ing. Václav Bahník zástupce odboru SM 
Ing. Alena Bláhová zástupce odboru PR 
 
 Hodnotící komise: 
Ing. Jindřich Fadrhonc Tajemník Magistrátu města Liberec 
Mgr. Jiří Šolc náměstek primátorky 
Bc. David Novotný vedoucí odboru SMS  
David Studený zástupce odboru SM  
Mgr. Zuzana Zelenková zástupce odboru PR  
  
Náhradníci hodnotící komise:   
Ing. Jiří Rutkovský náměstek primátorky 
Kamil Jan Svoboda náměstek primátorky 



Ing. Jitka Píšová zástupce odboru SM 
Ing. Václav Bahník zástupce odboru SM 
Ing. Alena Bláhová zástupce odboru PR 

 

a  u k l á d á  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
 
1. ve spolupráci s odborem právním a veřejných zakázek vyhlášení, administraci, realizaci a 

vyhodnocení veřejné zakázky na akci „Oprava povrchu komunikací po havárii inženýrských 
sítí – ul. Proletářská – Dodatečné práce“ formou jednacího řízení bez uveřejnění 

 
2. po vyhodnocení výše uvedeného řízení předložit radě města ke schválení výsledek řízení. 

Termín: 12/2013 

USNESENÍ Č. 825/2013 

Žádost o vyhrazení stání pro náhradní autobusovou dopravu před nádražím 
Liberec 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

Žádost od Správy železniční dopravní cesty, Hradec Králové na vyhrazení stání pro náhradní 
autobusovou dopravu před železniční stanici Liberec ze dne 6.8.2013 

a  s c h v a l u j e  

variantu řešení: 
 
Nevyhovět žádosti Správy železniční dopravní cesty, s. o., s odůvodněním, že tímto způsobem 
není vhodné dlouhodobě řešit vyhrazení stání pro náhradní autobusovou dopravu 

a  u k l á d á   

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, písemně informovat 
žadatele o přijatém usnesení Rady města Liberce. 

Termín: 10/2013 

USNESENÍ Č. 826/2013 

Hromadná žádost o řešení havarijního stavu silnice III. třídy III/29021 – ulice 
Kateřinská v k. ú. Kateřinky u Liberce 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

hromadnou žádost o řešení havarijního stavu silnice III. třídy III/29021 – ulice Kateřinská v k.ú. 
Kateřinky u Liberce, 

a  u k l á d á   

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
 
1. Postoupit předmětnou hromadnou žádost a celý její obsah na adresu Libereckého kraje a 

včetně žádosti o písemné stanovisko Libereckého kraje ve věci termínového zprůjezdnění 
silnice Kateřinská 

Termín: 10/2013 



 
2. Písemně informovat iniciátora petice – hromadné žádosti o provedených postupech města 

Liberce v předmětné problematice 

Termín: 10/2013 

USNESENÍ Č. 827/2013 

Zpráva o využití a vyúčtování dotací z Fondu pro partnerskou spolupráci SML 
za rok 2012 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

zprávu o využití a vyúčtování dotací z Fondu pro partnerskou spolupráci SML za rok 2012 

a  u k l á d á   

Mgr. Martině Rosenbergové, primátorce města,  
předložit zprávu o využití a vyúčtování dotací z Fondu pro partnerskou spolupráci SML za rok 
2012 Zastupitelstvu města Liberec. 

T: 31. 10. 2013 

USNESENÍ Č. 828/2013 

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

Rada města po projednání 

d o p o r u č u j e  

delegovat Mgr. Jiřího Šolce jako zástupce Statutárního města Liberce na jednání řádné valné 
hromady společnosti ČSAD Liberec, a.s. (IČ: 25045504, se sídlem Liberec 6, ulice České mládeže 
594/33, PSČ 460 06), která se koná dne 1. listopadu 2013 od 10.00 hodin v areálu FinReal 
Liberec, a.s., v zasedací místnost č. 5 administrativní budovy 

a  u k l á d á  

Mgr. Martině Rosenbergové, primátorce města, předložit materiál Zastupitelstvu města Liberec 
k projednání.                                                                                                  

T: 31. 10. 2013 

USNESENÍ Č. 829/2013 

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

Rada města po projednání 

p o v ě ř u j e  

Kamila Jana Svobodu zastupováním obce na jednání mimořádné valné hromady společnosti 
Krajská nemocnice Liberec, a.s. ( IČ: 27283933, se sídlem Liberec I. – Staré Město, Husova 10, 
PSČ 460 63), která se bude konat dne 6. listopadu 2013 od 10:00 hod v kanceláři notářky JUDr. 
Marcely Fianové, Revoluční 123/17, Liberec. 

T: 5. 11. 2013 



USNESENÍ Č. 830/2013 

Návrh správní rady sportovního fondu na přidělení dotací ze Sportovního fondu 
Statutárního města Liberec v roce 2013 na pravidelnou sportovní činnost dětí a 
mládeže   

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s návrhem správní rady sportovního fondu na přidělení dotací ze Sportovního fondu Statutárního 
města Liberec na pravidelnou sportovní činnost dětí a mládeže ve výši 4,725.888,- Kč (jmenovitě 
uvedené v příloze č. 1) 

a  u k l á d á   

Romanu Šotolovi, předsedovi správní rady sportovního fondu, 
předložit odsouhlasený návrh na přidělení dotací ze Sportovního fondu Statutárního města 
Liberec Zastupitelstvu města Liberec ke schválení. 

T: 31. 10. 2013 

USNESENÍ Č. 831/2013 

Přijetí poskytnuté účelové dotace pro JPO obce 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

přijetí účelové finanční dotace neinvestičního charakteru ve výši 762.500,- Kč k vybavení jednotek  
SDH obcí věcnými prostředky neinvestiční povahy, které zůstávají majetkem obce pro 
zabezpečení jejich akceschopnosti, na speciální ochranné prostředky a technické vybavení pro 
zdolávání povodní a jiných obdobných přírodních katastrof 

u k l á d á  

Lubomíru Poppovi, vedoucímu oddělení krizového řízení, zajistit podepsání smlouvy a zabezpečit 
řádné čerpání dotací. 

USNESENÍ Č. 832/2013 

Návrh na poskytnutí odměny řediteli Městské policie Liberec 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

předložený návrh na poskytnutí odměny řediteli Městské policie Liberec, Mgr. Ladislavu 
Krajčíkovi, ve výši dle důvodové zprávy,  
 

a  u k l á d á  

Ing. Jindřichu Fadrhoncovi, tajemníkovi MML, zajistit vypracování podkladů k výplatě odměny 
Mgr. Krajčíkovi ve výplatním termínu za měsíc říjen 2013. 

USNESENÍ Č. 833/2013 

Jednací řád Rady města Liberec - počet členů RM - změna článku II bod 2   

Rada města po projednání 



s c h v a l u j e  

změnu článku II odst. 2 Jednacího řádu RM dle důvodové zprávy 

v y d á v á    

Jednací řád Rady Města Liberec s účinností od 15. 10. 2013 

u k l á d á     

Ing. Jindřichu Fadrhoncovi, tajemníkovi MML, zveřejnit jednací řád a seznámit zaměstnance a 
statutární orgány obchodních společností s novým zněním Jednacího řádu Rady města Liberec.       
 

T: neprodleně  

USNESENÍ Č. 834/2013 

Změna organizačního řádu Magistrátu města Liberec a rozdělení pravomocí na 
magistrátu od 1. ledna 2014 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

následující změnu platného Organizačního řádu  
1. podle ustanovení § 102 odst. 2 písm. f) zákona o obcích z r u š u j e odbory a oddělení 

magistrátu dle důvodové zprávy, s účinností k 31. 12. 2013,   
2. podle ustanovení § 102 odst. 2 písm. f) zákona o obcích z ř i z u j e odbory a oddělení 

dle důvodové zprávy, s účinností od 1. 1. 2014,   
3. s  účinností od 1. 1. 2014,  podle  ustanovení  § 102 odst. 2 písm. f)  zákona  o  obcích, 
      p ř e s o u v á  nebo s l u č u j e oddělení pod odbory magistrátu dle důvodové zprávy, 
4. dle ustanovení § 102 odst. 2 písm. f) zákona o obcích s t a n o v u j e  r o z d ě l e n í 

pravomocí na magistrátu na jednotlivé odbory a oddělení dle důvodové zprávy, s 
účinností od 1. 1. 2014, 

5. s c h v a l u j e organizační strukturu Magistrátu města Liberec a vymezení garantů 
odborů a členění na jednotlivá oddělení (příloha č. 1) a organizační schéma Magistrátu 
měst Liberec (příloha č. 2), oboje s účinností od 1. 1. 2014,            

s t a n o v u j e    

podle ustanovení § 102 odst. 2 písm. j) zákona o obcích celkový počet zaměstnanců zařazených do 
Magistrátu města Liberec na 362 (průměrný evidenční počet zaměstnanců přepočtený), s účinností 
od 1. 1. 2014, 

s c h v a l u j e    

v souvislosti s výše provedenou změnou Organizačního řádu, s rozdělením pravomocí na 
magistrátu a s výše stanoveným celkovým počtem zaměstnanců změnu pracovních pozic  
v organogramu funkčních míst Magistrátu města Liberec dle důvodové zprávy (přílohy č. 3 a č. 4), 
s  účinností od 1. 1. 2014 a 1. 5.2014,  

u k l á d á          

Ing. Jindřichu Fadrhoncovi, tajemníkovi MML, 
1. v souvislosti se změnou Organizačního řádu, s rozdělením pravomocí na magistrátu, s nově 

stanoveným počtem zaměstnanců a s novým organogramem pracovních pozic, provést 
opatření pro realizaci přijatých usnesení, 

2. předložit radě města ke schválení úplné znění Organizačního řádu Magistrátu města Liberec 
včetně jeho příloh.       

T: do 31. 12. 2013   



USNESENÍ Č. 835/201 

Hodnocení 8. zasedání zastupitelstva města konaného dne 26. 9. 2013 

Rada města po projednání 

p o v ě ř u j e  

vyřízením podnětů, dotazů a připomínek z 8. zasedání Zastupitelstva města Liberce, které se 
konalo dne 26. září 2013, paní primátorku Mgr. M. Rosenbergovou.  

USNESENÍ Č. 836/2013 

Organizační zajištění 9. řádného zasedání zastupitelstva města konaného  dne  

31. října 2013 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

konání 9. řádného zasedání zastupitelstva města ve čtvrtek 31. října 2013 v 15.00 hodin v zasedací 
místnosti č. 11 budovy radnice s tímto pořadem jednání: 
1. Zahájení, schválení pořadu jednání 
2. Prezentace úspěchů Naivního divadla Liberec (ústní prezentace) 
3. Diskuse občanů 
4. Úrokové zajištění dluhopisu – informace o aktuálním stavu a nabídce České spořitelny, a. s. 
5. Žádost o prominutí dluhu za služby – Liberecké fórum, o. s. 
6. Prodej pozemku 
7. Prodej podílu na pozemku stavebním 
8. Prodej podílu města na pozemku souvisejícím 
9. Záměr prodeje pozemků 
10. Záměr prodeje pozemků p. č. 898/1 a části pozemku p. č. 5781, k. ú. Liberec – Zlatý lev 
11. Vrácení historického majetku – p. p. č. 869 a p. p. č. 870, k. ú. Cetenov 
12. Prodloužení plánu odpadového hospodářství města Liberec 
13. Navýšení rozpočtu projektu „Lůžkový hospic v Libereckém kraji“ v IPRM Liberec - 

Atraktivní a kvalitní život v Liberci 
14. Schválení Dodatku č. 5 ke Smlouvě o alokaci prostředků na IPRM Liberec – Atraktivní a 

kvalitní život v Liberci 
15. Schválení Dodatku č. 4 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na projekt „Revitalizace 

vícefunkčních hřišť při ZŠ Švermova a ZŠ Aloisina výšina“ 
16. Oprava usnesení 
17. Aktuální složení Řídících výborů IPRM Liberec – zóna „Lidové sady“ a IPRM Liberec – 

Atraktivní a kvalitní život v Liberci 
18. Schválení přijetí finančního příspěvku od MKČR na projekt „Oprava Hübnerovy hrobky, I. 

etapa“ v rámci programu MKČR „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí 
s rozšířenou působností 

19. Podání dotační žádosti – „ZŠ Sokolovská – rekonstrukce“ 
20. Podání dotační žádosti – „Sportovní centrum pro mládež v areálu ZŠ Vrchlického a 

Sokolovská“ 
21. Návrh správní rady sportovního fondu na přidělení dotací ze Sportovního fondu Statutárního 

města Liberec v roce 2013 na pravidelnou sportovní činnost dětí a mládeže 
22. Zpráva o využití a vyúčtování dotací ze sportovního fondu za rok 2012  
23. Zpráva o využití a vyúčtování dotací z Fondu pro partnerskou spolupráci SML za rok 2012 
24. Obecně závazná vyhláška Statutárního města Liberec č. 3/2013, kterou se mění Obecně 

závazná vyhláška Statutárního města Liberec č. 3/2012, o stanovení veřejně přístupných míst, 
na kterých mohou být provozovány některé sázkové hry a loterie a jiné podobné hry 

25. Delegace zástupce obce na řádnou valnou hromadu společnosti ČSAD Liberec, a. s. 



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

27. Úprava zadání 71. změny Územního plánu města Liberec 
28. Návrhy k pořízení 72. změny Územního plánu města Liberec 
29. Doporučení postupu určenému zastupiteli při vyhodnocení výsledků projednání a návrhu 

rozhodnutí o zbylých námitkách Územního plánu města Liberec 
30. Vyřízení podnětů, dotazů a připomínek z 8. řádného zasedání zastupitelstva města, které se 

konalo dne 26. 9. 2013 
31. Informace, dotazy a podněty zastupitelů 

USNESENÍ Č. 837/2013 

Změna usnesení č. 750/2013, schváleného na 17. schůzi rady města dne 1.10.2013 

Rada města po projednání Jmenování konkurzní komise – usnesení č. 750/2013 

z r u š u j e  

část usnesení č. 750/2013, citace zrušovací části usnesení: 
 

„Rada města po projednání 

j m e n u j e  

konkurzní komisi pro konkurzní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele 
Základní školy, Liberec, Broumovská 847/7, příspěvkové organizace ve složení: 
 
Zástupce určený zřizovatelem – předseda   Kamil Jan Svoboda“ 

 
 
které se nahrazuje touto novou částí usnesení: 
 

„Rada města po projednání 

j m e n u j e  

konkurzní komisi pro konkurzní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele 
Základní školy, Liberec, Broumovská 847/7, příspěvkové organizace ve složení: 
 
Zástupce určený zřizovatelem – předseda   Mgr. Martina Rosenbergová“ 

  



                                                                                                       
Rada města vzala na vědomí tyto písemné informace:  

I. Informace o novém webu Městského informačního centra v Liberci 
II. Volnočasové plochy Liberec I. 
III. IPRM Liberec – Atraktivní a kvalitní život v Liberci 

 
 
 
 
 
Přílohy: k usnesení č. 788/2013 
             k usnesení č. 790/2013 
             k usnesení č. 830/2013 
 
 
 
 
 
 
V Liberci dne 22. října 2013 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 



číslo námitky číslo jednací doporučení výboru pro zastupitelstvo 
(hlasování pro-proti-zdržel se) doporučení ZM pro určeného zastupitele poznámka

N_0014 CJ MML 061149/13 neprojednáváno souhlasit s návrhem vypořádání

N_0019 CJ MML 064140/13 neprojednáváno souhlasit s návrhem vypořádání

N_0020 CJ MML 065919/13 neprojednáváno souhlasit s návrhem vypořádání

N_0034 CJ MML 067655/13 souhlasit s návrhem pořizovatele souhlasit s návrhem vypořádání

N_0036 CJ MML 067662/13 vypořádat shodně s vypořádáním NZV souhlasit s návrhem vypořádání Doubí - viz NZV

N_0037 CJ MML 067663/13 vypořádat shodně s vypořádáním NZV souhlasit s návrhem vypořádání Doubí - viz NZV

N_0038 CJ MML 067833/13 neprojednáváno souhlasit s návrhem vypořádání záplavové území

N_0042 CJ MML 069854/13 vypořádat shodně s vypořádáním NZV souhlasit s návrhem vypořádání Vesec - viz NZV

N_0062 CJ MML 072349/13 neprojednáváno souhlasit s návrhem vypořádání

N_0063 CJ MML 072513/13 neprojednáváno souhlasit s návrhem vypořádání požadavek / nesouhlas DO

N_0065 CJ MML 073536/13 neprojednáváno souhlasit s návrhem vypořádání požadavek / nesouhlas DO

N_0085 CJ MML 076007/13 neprojednáváno souhlasit s návrhem vypořádání viz N_0038

N_0092 CJ MML 078254/13 vypořádat shodně s vypořádáním NZV souhlasit s návrhem vypořádání Ostašov - viz NZV

N_0094 CJ MML 077953/13 neprojednáváno souhlasit s návrhem vypořádání

N_0097 CJ MML 082437/13 vypořádat shodně s vypořádáním NZV souhlasit s návrhem vypořádání Vesec - viz NZV

N_0110 CJ MML 085054/13 neprojednáváno souhlasit s návrhem vypořádání

N_0112 CJ MML 097701/13 neprojednáváno souhlasit s návrhem vypořádání

N_0115 CJ MML 089072/13 vypořádat shodně s vypořádáním NZV souhlasit s návrhem vypořádání Ostašov - viz NZV

N_0116 CJ MML 081227/13 vypořádat shodně s vypořádáním NZV souhlasit s návrhem vypořádání Ostašov - viz NZV

N_0117 CJ MML 081220/13 vypořádat shodně s vypořádáním NZV souhlasit s návrhem vypořádání Ostašov - viz NZV

N_0118 CJ MML 083385/13 vypořádat shodně s vypořádáním NZV souhlasit s návrhem vypořádání Ostašov - viz NZV

N_0119 CJ MML 085343/13 vypořádat shodně s vypořádáním NZV souhlasit s návrhem vypořádání Ostašov - viz NZV

N_0120 CJ MML 085346/13 vypořádat shodně s vypořádáním NZV souhlasit s návrhem vypořádání Ostašov - viz NZV

N_0129 CJ MML 091063/13 vypořádat shodně s vypořádáním NZV souhlasit s návrhem vypořádání Radčice - viz NZV

N_0133 CJ MML 090946/13 vypořádat shodně s vypořádáním NZV souhlasit s návrhem vypořádání Rochlice - viz NZV

N_0138 CJ MML 093022/13 neprojednáváno souhlasit s návrhem vypořádání

Příloha materiálu: Doporučení postupu určenému zastupiteli při vyhodnocení výsledků projednání a návrhu rozhodnutí o námitkách územního plánu Libere

Doporučení zastupitelstva města určenému zastupiteli pro územní plán 

Příloha k usnesení č. 788/2013



N_0139 CJ MML 093028/13 neprojednáváno souhlasit s návrhem vypořádání

N_0143 CJ MML 093523/13 vypořádat shodně s vypořádáním NZV souhlasit s návrhem vypořádání Rochlice - viz NZV

N_0162 CJ MML 093584/13 vypořádat shodně s vypořádáním NZV souhlasit s návrhem vypořádání Ostašov - viz NZV

N_0163 CJ MML 091687/13 vypořádat shodně s vypořádáním NZV souhlasit s návrhem vypořádání Ostašov - viz NZV

N_0164 CJ MML 094036/13 vypořádat shodně s vypořádáním NZV souhlasit s návrhem vypořádání Ostašov - viz NZV

N_0165 CJ MML 096390/13 vypořádat shodně s vypořádáním NZV souhlasit s návrhem vypořádání Ostašov - viz NZV

N_0167 CJ MML 096556/13 vypořádat shodně s vypořádáním NZV souhlasit s návrhem vypořádání Ostašov - viz NZV

N_0168 CJ MML 096558/13 vypořádat shodně s vypořádáním NZV souhlasit s návrhem vypořádání Ostašov - viz NZV

N_0170 CJ MML 093674/13 neprojednáváno souhlasit s návrhem vypořádání

N_0172 CJ MML 093670/13 vypořádat shodně s vypořádáním NZV souhlasit s návrhem vypořádání Vesec - viz NZV

N_0174 CJ MML 093673/13 neprojednáváno souhlasit s návrhem vypořádání

N_0176 CJ MML 093750/13 neprojednáváno souhlasit s návrhem vypořádání

N_0177 CJ MML 093671/13 neprojednáváno souhlasit s návrhem vypořádání

N_0180 CJ MML 093686/13 neprojednáváno souhlasit s návrhem vypořádání

N_0186 CJ MML 088352/13 vypořádat shodně s vypořádáním NZV souhlasit s návrhem vypořádání Rochlice - viz NZV

N_0194 CJ MML 087381/13 neprojednáváno souhlasit s návrhem vypořádání požadavek / nesouhlas DO

N_0204 CJ MML 096978/13 neprojednáváno souhlasit s návrhem vypořádání

N_0208 CJ MML 093810/13 neprojednáváno souhlasit s návrhem vypořádání

N_0215 CJ MML 093845/13 neprojednáváno souhlasit s návrhem vypořádání

N_0236 CJ MML 096712/13 vypořádat shodně s vypořádáním NZV souhlasit s návrhem vypořádání Svojsíkova - viz NZV

N_0238 CJ MML 096702/13 neprojednáváno souhlasit s návrhem vypořádání

N_0241 CJ MML 096693/13 neprojednáváno souhlasit s návrhem vypořádání

N_0243 CJ MML 096673/13 vypořádat shodně s vypořádáním NZV souhlasit s návrhem vypořádání Ostašov - viz NZV

N_0253 CJ MML 096361/13 neprojednáváno souhlasit s návrhem vypořádání

N_0262 CJ MML 093753/13 neprojednáváno souhlasit s návrhem vypořádání požadavek / nesouhlas DO

N_0263 CJ MML 093755/13 neprojednáváno souhlasit s návrhem vypořádání viz N_0262

N_0275 CJ MML 093812/13 neprojednáváno souhlasit s návrhem vypořádání

N_0276 CJ MML 096071/13 neprojednáváno souhlasit s návrhem vypořádání

N_0279 CJ MML 096719/13 neprojednáváno souhlasit s návrhem vypořádání

N_0282 CJ MML 096658/13 neprojednáváno souhlasit s návrhem vypořádání

N_0283 CJ MML 096667/13 neprojednáváno souhlasit s návrhem vypořádání

N_0286 CJ MML 096677/13 neprojednáváno souhlasit s návrhem vypořádání požadavek / nesouhlas DO

Příloha k usnesení č. 788/2013



N_0289 CJ MML 096710/13 neprojednáváno souhlasit s návrhem vypořádání

N_0291 CJ MML 096494/13 vypořádat shodně s vypořádáním NZV souhlasit s návrhem vypořádání Radčice - viz NZV

N_0306 CJ MML 094053/13 souhlasit s návrhem pořizovatele souhlasit s návrhem vypořádání

N_0316 CJ MML 093549/13 souhlasit s návrhem pořizovatele souhlasit s návrhem vypořádání

N_0318 CJ MML 092322/13 neprojednáváno souhlasit s návrhem vypořádání

N_0319 CJ MML 092288/13 neprojednáváno souhlasit s návrhem vypořádání záplavové území

N_0324 CJ MML 093082/13 neprojednáváno souhlasit s návrhem vypořádání

N_0325 CJ MML 093078/13 neprojednáváno souhlasit s návrhem vypořádání

N_0330 CJ MML 093051/13 neprojednáváno souhlasit s návrhem vypořádání

N_0339 CJ MML 096706/13 souhlasit s návrhem pořizovatele souhlasit s návrhem vypořádání

N_0344 CJ MML 093494/13 neprojednáváno souhlasit s návrhem vypořádání

N_0357 CJ MML 097579/13 vypořádat shodně s vypořádáním NZV souhlasit s návrhem vypořádání Radčice - viz NZV

N_0365 CJ MML 083017/13 neprojednáváno souhlasit s návrhem vypořádání

N_0373 CJ MML 085070/13 neprojednáváno souhlasit s návrhem vypořádání

N_0377 CJ MML 083832/13 vypořádat shodně s vypořádáním NZV souhlasit s návrhem vypořádání Ostašov - viz NZV

N_0384 CJ MML 081569/13 neprojednáváno souhlasit s návrhem vypořádání

N_0388 CJ MML 080694/13 souhlasit s návrhem pořizovatele souhlasit s návrhem vypořádání

N_0390 CJ MML 082432/13 neprojednáváno souhlasit s návrhem vypořádání

N_0399 CJ MML 090848/13 neprojednáváno souhlasit s návrhem vypořádání

N_0400 CJ MML 093829/13 vypořádat shodně s vypořádáním NZV souhlasit s návrhem vypořádání Doubí - viz NZV

N_0401 CJ MML 093833/13 vypořádat shodně s vypořádáním NZV souhlasit s návrhem vypořádání Doubí - viz NZV

N_0402 CJ MML 093836/13 vypořádat shodně s vypořádáním NZV souhlasit s návrhem vypořádání Doubí - viz NZV

N_0407 CJ MML 093081/13 neprojednáváno souhlasit s návrhem vypořádání

N_0408 CJ MML 093859/13 neprojednáváno souhlasit s návrhem vypořádání

N_0409 CJ MML 093860/13 neprojednáváno souhlasit s návrhem vypořádání

N_0410 CJ MML 093863/13 neprojednáváno souhlasit s návrhem vypořádání

N_0411 CJ MML 093864/13 neprojednáváno souhlasit s návrhem vypořádání

N_0412 CJ MML 093866/13 neprojednáváno souhlasit s návrhem vypořádání

N_0413 CJ MML 093869/13 neprojednáváno souhlasit s návrhem vypořádání

N_0414 CJ MML 093872/13 neprojednáváno souhlasit s návrhem vypořádání

N_0415 CJ MML 093874/13 neprojednáváno souhlasit s návrhem vypořádání

N_0416 CJ MML 093868/13 neprojednáváno souhlasit s návrhem vypořádání
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N_0417 CJ MML 093767/13 vypořádat shodně s vypořádáním NZV souhlasit s návrhem vypořádání Rochlice - viz NZV

N_0418 CJ MML 091148/13 vypořádat shodně s vypořádáním NZV souhlasit s návrhem vypořádání Rochlice - viz NZV

N_0419 CJ MML 091012/13 vypořádat shodně s vypořádáním NZV souhlasit s návrhem vypořádání Rochlice - viz NZV

N_0420 CJ MML 090929/13 vypořádat shodně s vypořádáním NZV souhlasit s návrhem vypořádání Rochlice - viz NZV

N_0421 CJ MML 090918/13 vypořádat shodně s vypořádáním NZV souhlasit s návrhem vypořádání Rochlice - viz NZV

N_0422 CJ MML 090908/13 vypořádat shodně s vypořádáním NZV souhlasit s návrhem vypořádání Rochlice - viz NZV

N_0423 CJ MML 090905/13 vypořádat shodně s vypořádáním NZV souhlasit s návrhem vypořádání Rochlice - viz NZV

N_0424 CJ MML 090874/13 vypořádat shodně s vypořádáním NZV souhlasit s návrhem vypořádání Rochlice - viz NZV

N_0425 CJ MML 090934/13 vypořádat shodně s vypořádáním NZV souhlasit s návrhem vypořádání Rochlice - viz NZV

N_0426 CJ MML 090939/13 vypořádat shodně s vypořádáním NZV souhlasit s návrhem vypořádání Rochlice - viz NZV

N_0427 CJ MML 090943/13 vypořádat shodně s vypořádáním NZV souhlasit s návrhem vypořádání Rochlice - viz NZV

N_0428 CJ MML 090932/13 vypořádat shodně s vypořádáním NZV souhlasit s návrhem vypořádání Rochlice - viz NZV

N_0429 CJ MML 090948/13 vypořádat shodně s vypořádáním NZV souhlasit s návrhem vypořádání Rochlice - viz NZV

N_0430 CJ MML 090953/13 vypořádat shodně s vypořádáním NZV souhlasit s návrhem vypořádání Rochlice - viz NZV

N_0431 CJ MML 090900/13 vypořádat shodně s vypořádáním NZV souhlasit s návrhem vypořádání Rochlice - viz NZV

N_0432 CJ MML 090896/13 vypořádat shodně s vypořádáním NZV souhlasit s návrhem vypořádání Rochlice - viz NZV

N_0433 CJ MML 090875/13 vypořádat shodně s vypořádáním NZV souhlasit s návrhem vypořádání Rochlice - viz NZV

N_0434 CJ MML 090871/13 vypořádat shodně s vypořádáním NZV souhlasit s návrhem vypořádání Rochlice - viz NZV

N_0435 CJ MML 090870/13 vypořádat shodně s vypořádáním NZV souhlasit s návrhem vypořádání Rochlice - viz NZV

N_0436 CJ MML 091154/13 vypořádat shodně s vypořádáním NZV souhlasit s návrhem vypořádání Rochlice - viz NZV

N_0437 CJ MML 096378/13 neprojednáváno souhlasit s návrhem vypořádání biocentrum dle UP 2002

N_0438 CJ MML 093039/13 neprojednáváno souhlasit s návrhem vypořádání biocentrum dle UP 2002

N_0439 CJ MML 091693/13 neprojednáváno souhlasit s návrhem vypořádání biocentrum dle UP 2002

N_0440 CJ MML 091894/13 neprojednáváno souhlasit s návrhem vypořádání biocentrum dle UP 2002

N_0441 CJ MML 083545/13 neprojednáváno souhlasit s návrhem vypořádání biocentrum dle UP 2002

N_0443 CJ MML 089805/13 neprojednáváno souhlasit s návrhem vypořádání

N_0444 CJ MML 089803/13 neprojednáváno souhlasit s návrhem vypořádání

N_0447 CJ MML 081704/13 neprojednáváno souhlasit s návrhem vypořádání biocentrum dle UP 2002

N_0467 CJ MML 089117/13 vypořádat shodně s vypořádáním NZV souhlasit s návrhem vypořádání Horní Hanychov - viz NZV

N_0468 CJ MML 087666/13 vypořádat shodně s vypořádáním NZV souhlasit s návrhem vypořádání Horní Hanychov - viz NZV

N_0469 CJ MML 096518/13 vypořádat shodně s vypořádáním NZV souhlasit s návrhem vypořádání Horní Hanychov - viz NZV

N_0470 CJ MML 096688/13 vypořádat shodně s vypořádáním NZV souhlasit s návrhem vypořádání Horní Hanychov - viz NZV
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N_0471 CJ MML 088139/13 vypořádat shodně s vypořádáním NZV souhlasit s návrhem vypořádání Horní Hanychov - viz NZV

N_0472 CJ MML 087802/13 vypořádat shodně s vypořádáním NZV souhlasit s návrhem vypořádání Horní Hanychov - viz NZV

N_0473 CJ MML 088074/13 vypořádat shodně s vypořádáním NZV souhlasit s návrhem vypořádání Horní Hanychov - viz NZV

N_0474 CJ MML 088078/13 vypořádat shodně s vypořádáním NZV souhlasit s návrhem vypořádání Horní Hanychov - viz NZV

N_0475 CJ MML 093025/13 vypořádat shodně s vypořádáním NZV souhlasit s návrhem vypořádání Horní Hanychov - viz NZV

N_0476 CJ MML 087038/13 vypořádat shodně s vypořádáním NZV souhlasit s návrhem vypořádání Horní Hanychov - viz NZV

N_0477 CJ MML 089377/13 vypořádat shodně s vypořádáním NZV souhlasit s návrhem vypořádání Horní Hanychov - viz NZV

N_0478 CJ MML 089687/13 vypořádat shodně s vypořádáním NZV souhlasit s návrhem vypořádání Horní Hanychov - viz NZV

N_0479 CJ MML 089236/13 vypořádat shodně s vypořádáním NZV souhlasit s návrhem vypořádání Horní Hanychov - viz NZV

N_0480 CJ MML 094056/13 vypořádat shodně s vypořádáním NZV souhlasit s návrhem vypořádání Horní Hanychov - viz NZV

N_0481 CJ MML 087795/13 vypořádat shodně s vypořádáním NZV souhlasit s návrhem vypořádání Horní Hanychov - viz NZV

N_0482 CJ MML 088660/13 vypořádat shodně s vypořádáním NZV souhlasit s návrhem vypořádání Horní Hanychov - viz NZV

N_0483 CJ MML 091372/13 vypořádat shodně s vypořádáním NZV souhlasit s návrhem vypořádání Horní Hanychov - viz NZV

N_0484 CJ MML 091325/13 vypořádat shodně s vypořádáním NZV souhlasit s návrhem vypořádání Horní Hanychov - viz NZV

N_0485 CJ MML 091323/13 vypořádat shodně s vypořádáním NZV souhlasit s návrhem vypořádání Horní Hanychov - viz NZV

N_0486 CJ MML 092366/13 vypořádat shodně s vypořádáním NZV souhlasit s návrhem vypořádání Horní Hanychov - viz NZV

N_0487 CJ MML 082699/13 vypořádat shodně s vypořádáním NZV souhlasit s návrhem vypořádání Horní Hanychov - viz NZV

N_0488 CJ MML 082700/13 vypořádat shodně s vypořádáním NZV souhlasit s návrhem vypořádání Horní Hanychov - viz NZV

N_0490 CJ MML 093076/13 vypořádat shodně s vypořádáním NZV souhlasit s návrhem vypořádání Horní Hanychov - viz NZV

N_0491 CJ MML 093074/13 vypořádat shodně s vypořádáním NZV souhlasit s návrhem vypořádání Horní Hanychov - viz NZV

N_0492 CJ MML 093071/13 vypořádat shodně s vypořádáním NZV souhlasit s návrhem vypořádání Horní Hanychov - viz NZV

N_0493 CJ MML 093058/13 vypořádat shodně s vypořádáním NZV souhlasit s návrhem vypořádání Horní Hanychov - viz NZV

N_0494 CJ MML 093054/13 vypořádat shodně s vypořádáním NZV souhlasit s návrhem vypořádání Horní Hanychov - viz NZV

N_0495 CJ MML 087057/13 vypořádat shodně s vypořádáním NZV souhlasit s návrhem vypořádání Horní Hanychov - viz NZV

N_0496 CJ MML 087056/13 vypořádat shodně s vypořádáním NZV souhlasit s návrhem vypořádání Horní Hanychov - viz NZV

N_0497 CJ MML 091011/13 vypořádat shodně s vypořádáním NZV souhlasit s návrhem vypořádání Horní Hanychov - viz NZV

N_0498 CJ MML 080869/13 vypořádat shodně s vypořádáním NZV souhlasit s návrhem vypořádání Horní Hanychov - viz NZV

N_0499 CJ MML 091219/13 vypořádat shodně s vypořádáním NZV souhlasit s návrhem vypořádání Horní Hanychov - viz NZV

N_0500 CJ MML 091222/13 vypořádat shodně s vypořádáním NZV souhlasit s návrhem vypořádání Horní Hanychov - viz NZV

N_0501 CJ MML 091144/13 vypořádat shodně s vypořádáním NZV souhlasit s návrhem vypořádání Horní Hanychov - viz NZV

N_0502 CJ MML 091158/13 vypořádat shodně s vypořádáním NZV souhlasit s návrhem vypořádání Horní Hanychov - viz NZV

N_0503 CJ MML 091953/13 vypořádat shodně s vypořádáním NZV souhlasit s návrhem vypořádání Horní Hanychov - viz NZV
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N_0504 CJ MML 091976/13 vypořádat shodně s vypořádáním NZV souhlasit s návrhem vypořádání Horní Hanychov - viz NZV

N_0505 CJ MML 091970/13 vypořádat shodně s vypořádáním NZV souhlasit s návrhem vypořádání Horní Hanychov - viz NZV

N_0506 CJ MML 091711/13 vypořádat shodně s vypořádáním NZV souhlasit s návrhem vypořádání Horní Hanychov - viz NZV

N_0509 CJ MML 091727/13 vypořádat shodně s vypořádáním NZV souhlasit s návrhem vypořádání Horní Hanychov - viz NZV

N_0510 CJ MML 091400/13 vypořádat shodně s vypořádáním NZV souhlasit s návrhem vypořádání Horní Hanychov - viz NZV

N_0512 CJ MML 097577/13 vypořádat shodně s vypořádáním NZV souhlasit s návrhem vypořádání tramvaj Budovcova - viz NZV

N_0513 CJ MML 096717/13 vypořádat shodně s vypořádáním NZV souhlasit s návrhem vypořádání tramvaj Budovcova - viz NZV

N_0514 CJ MML 096713/13 vypořádat shodně s vypořádáním NZV souhlasit s návrhem vypořádání tramvaj Budovcova - viz NZV

N_0515 CJ MML 096466/13 vypořádat shodně s vypořádáním NZV souhlasit s návrhem vypořádání tramvaj Budovcova - viz NZV

N_0516 CJ MML 096472/13 vypořádat shodně s vypořádáním NZV souhlasit s návrhem vypořádání tramvaj Budovcova - viz NZV

N_0517 CJ MML 096474/13 vypořádat shodně s vypořádáním NZV souhlasit s návrhem vypořádání tramvaj Budovcova - viz NZV

N_0518 CJ MML 096482/13 vypořádat shodně s vypořádáním NZV souhlasit s návrhem vypořádání tramvaj Budovcova - viz NZV

N_0519 CJ MML 096394/13 vypořádat shodně s vypořádáním NZV souhlasit s návrhem vypořádání tramvaj Budovcova - viz NZV

N_0520 CJ MML 096480/13 vypořádat shodně s vypořádáním NZV souhlasit s návrhem vypořádání tramvaj Budovcova - viz NZV

N_0521 CJ MML 097589/13 vypořádat shodně s vypořádáním NZV souhlasit s návrhem vypořádání tramvaj Budovcova - viz NZV

N_0522 CJ MML 097587/13 vypořádat shodně s vypořádáním NZV souhlasit s návrhem vypořádání tramvaj Budovcova - viz NZV

N_0523 CJ MML 097586/13 vypořádat shodně s vypořádáním NZV souhlasit s návrhem vypořádání tramvaj Budovcova - viz NZV

N_0524 CJ MML 097582/13 vypořádat shodně s vypořádáním NZV souhlasit s návrhem vypořádání tramvaj Budovcova - viz NZV

N_0525 CJ MML 097584/13 vypořádat shodně s vypořádáním NZV souhlasit s návrhem vypořádání tramvaj Budovcova - viz NZV

N_0526 CJ MML 097573/13 vypořádat shodně s vypořádáním NZV souhlasit s návrhem vypořádání tramvaj Budovcova - viz NZV

N_0527 CJ MML 097575/13 vypořádat shodně s vypořádáním NZV souhlasit s návrhem vypořádání tramvaj Budovcova - viz NZV

N_0528 CJ MML 097017/13 souhlasit s návrhem pořizovatele souhlasit s návrhem vypořádání

N_0529 CJ MML 097943/13 vypořádat shodně s vypořádáním NZV souhlasit s návrhem vypořádání tramvaj Budovcova - viz NZV

N_0530 CJ MML 097940/13 vypořádat shodně s vypořádáním NZV souhlasit s návrhem vypořádání tramvaj Budovcova - viz NZV

N_0531 CJ MML 093839/13 vypořádat shodně s vypořádáním NZV souhlasit s návrhem vypořádání tramvaj Budovcova - viz NZV

N_0532 CJ MML 090276/13 vypořádat shodně s vypořádáním NZV souhlasit s návrhem vypořádání tramvaj Budovcova - viz NZV

N_0533 CJ MML 090857/13 vypořádat shodně s vypořádáním NZV souhlasit s návrhem vypořádání tramvaj Budovcova - viz NZV

N_0534 CJ MML 090862/13 vypořádat shodně s vypořádáním NZV souhlasit s návrhem vypořádání tramvaj Budovcova - viz NZV

N_0535 CJ MML 091042/13 
CJ MML 091224/13 vypořádat shodně s vypořádáním NZV souhlasit s návrhem vypořádání tramvaj Budovcova - viz NZV

N_0537 CJ MML 084336/13 vypořádat shodně s vypořádáním NZV souhlasit s návrhem vypořádání tramvaj Budovcova - viz NZV

N_0538 CJ MML 092187/13 vypořádat shodně s vypořádáním NZV souhlasit s návrhem vypořádání tramvaj Budovcova - viz NZV
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N_0539 CJ MML 092203/13 vypořádat shodně s vypořádáním NZV souhlasit s návrhem vypořádání tramvaj Budovcova - viz NZV

N_0540 CJ MML 093508/13 vypořádat shodně s vypořádáním NZV souhlasit s návrhem vypořádání tramvaj Budovcova - viz NZV

N_0541 CJ MML 093504/13 vypořádat shodně s vypořádáním NZV souhlasit s návrhem vypořádání tramvaj Budovcova - viz NZV

N_0542 CJ MML 088201/13 vypořádat shodně s vypořádáním NZV souhlasit s návrhem vypořádání tramvaj Budovcova - viz NZV

N_0543 CJ MML 094051/13 vypořádat shodně s vypořádáním NZV souhlasit s návrhem vypořádání tramvaj Budovcova - viz NZV

N_0544 CJ MML 093856/13 vypořádat shodně s vypořádáním NZV souhlasit s návrhem vypořádání tramvaj Budovcova - viz NZV

N_0545 CJ MML 093842/13 vypořádat shodně s vypořádáním NZV souhlasit s návrhem vypořádání tramvaj Budovcova - viz NZV

N_0546 CJ MML 093817/13 vypořádat shodně s vypořádáním NZV souhlasit s návrhem vypořádání tramvaj Budovcova - viz NZV

N_0547 CJ MML 093741/13 vypořádat shodně s vypořádáním NZV souhlasit s návrhem vypořádání tramvaj Budovcova - viz NZV

N_0548 CJ MML 093765/13 vypořádat shodně s vypořádáním NZV souhlasit s návrhem vypořádání tramvaj Budovcova - viz NZV

N_0568 CJ MML 096154/13 neprojednáváno souhlasit s návrhem vypořádání požadavek / nesouhlas DO

N_0570 CJ MML 096159/13 neprojednáváno souhlasit s návrhem vypořádání

N_0571 CJ MML 096163/13 neprojednáváno souhlasit s návrhem vypořádání

N_0584 CJ MML 096639/13 neprojednáváno souhlasit s návrhem vypořádání záplavové území

N_0585 CJ MML 096643/13 neprojednáváno souhlasit s návrhem vypořádání

N_0586 CJ MML 096647/13 neprojednáváno souhlasit s návrhem vypořádání

N_0587 CJ MML 096649/13 neprojednáváno souhlasit s návrhem vypořádání

N_0588 CJ MML 094216/13 souhlasit s návrhem pořizovatele souhlasit s návrhem vypořádání viz N_0388

N_0589 CJ MML 096652/13 neprojednáváno souhlasit s návrhem vypořádání požadavek / nesouhlas DO

N_0590 CJ MML 096654/13 neprojednáváno souhlasit s návrhem vypořádání

N_0591 CJ MML 096657/13 neprojednáváno souhlasit s návrhem vypořádání požadavek / nesouhlas DO

N_0592 CJ MML 096660/13 neprojednáváno souhlasit s návrhem vypořádání požadavek / nesouhlas DO

N_0609 CJ MML 096716/13 neprojednáváno souhlasit s návrhem vypořádání

N_0620 CJ MML 096616/13 neprojednáváno souhlasit s návrhem vypořádání požadavek / nesouhlas DO

N_0639 CJ MML 096621/13 neprojednáváno souhlasit s návrhem vypořádání

N_0640 CJ MML 096623/13 neprojednáváno souhlasit s návrhem vypořádání

N_0641 CJ MML 096626/13 neprojednáváno souhlasit s návrhem vypořádání

N_0642 CJ MML 096634/13 neprojednáváno souhlasit s návrhem vypořádání

N_0653 CJ MML 094928/13 vypořádat shodně s vypořádáním NZV souhlasit s návrhem vypořádání Vesec - viz NZV

N_0656 CJ MML 094932/13 neprojednáváno souhlasit s návrhem vypořádání

N_0657 CJ MML 094914/13 neprojednáváno souhlasit s návrhem vypořádání biocentrum

N_0658 CJ MML 094935/13 neprojednáváno souhlasit s návrhem vypořádání
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N_0659 CJ MML 094936/13 neprojednáváno souhlasit s návrhem vypořádání

N_0660 CJ MML 094934/13 neprojednáváno souhlasit s návrhem vypořádání požadavek / nesouhlas DO

N_0661 CJ MML 094933/13 neprojednáváno souhlasit s návrhem vypořádání

N_0682 CJ MML 092465/13 vypořádat shodně s vypořádáním NZV souhlasit s návrhem vypořádání Radčice - viz NZV

N_0685 CJ MML 093221/13 vypořádat shodně s vypořádáním NZV souhlasit s návrhem vypořádání Doubí - viz NZV

N_0690 CJ MML 085075/13 neprojednáváno souhlasit s návrhem vypořádání požadavek / nesouhlas DO

N_0691 CJ MML 092576/13 neprojednáváno souhlasit s návrhem vypořádání požadavek / nesouhlas DO

N_0692 CJ MML 091668/13 neprojednáváno souhlasit s návrhem vypořádání

N_0693 CJ MML 093830/13 vypořádat shodně s vypořádáním NZV souhlasit s návrhem vypořádání Doubí - viz NZV

N_NZV_001 CJ MML 096594/13 Výbor návrh projednal, nebylo přijato usnesení 
(4-2-1) souhlasit s návrhem vypořádání

N_NZV_002 CJ MML 093739/13 Výbor doporučil návrh vypořádání námitky      (8-
0-0) souhlasit s návrhem vypořádání

N_NZV_003 CJ MML 096495/13 Výbor návrh projednal, nebylo přijato usnesení 
(4-2-1) souhlasit s návrhem vypořádání

N_NZV_004 CJ MML 096714/13 Výbor návrh projednal, nebylo přijato usnesení 
(3-2-2) souhlasit s návrhem vypořádání

N_NZV_005 CJ MML 093780/13 Výbor doporučil návrh vypořádání námitky     
(8-0-0) souhlasit s návrhem vypořádání

N_NZV_006 CJ MML 096460/13 Výbor doporučil návrh vypořádání námitky     
(8-0-0) souhlasit s návrhem vypořádání

N_NZV_007 CJ MML 091800/13 Výbor doporučil návrh vypořádání námitky     
(8-0-0) souhlasit s návrhem vypořádání

N_NZV_008 CJ MML 094055/13 Výbor doporučil návrh vypořádání námitky     
(7-0-1) souhlasit s návrhem vypořádání

N_NZV_009 CJ MML 093629/13 Výbor doporučil návrh vypořádání námitky     
(8-0-0) souhlasit s návrhem vypořádání souhlasná

N_NZV_010 CJ MML 096503/13 Výbor návrh projednal, nebylo přijato usnesení  
(6-0-2) souhlasit s návrhem vypořádání

N_NZV_011 CJ MML 093782/13 Výbor doporučil návrh vypořádání námitky     
(8-0-0) souhlasit s návrhem vypořádání

N_NZV_012 CJ MML 096585/13 Výbor doporučil návrh vypořádání námitky     
(8-0-0) souhlasit s návrhem vypořádání

NÁMITKY ZÁSTUPCŮ VEŘEJNOSTI

Příloha k usnesení č. 788/2013
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Příloha: Registrační listy - návrhy č. 72/1, 72/2, 72/3, 72/4, 72/5, 72/5a, 72/6, 72/7 a 72/9 

Návrh na změnu územního plánu č. 72/1 
1. Údaje o žadateli 

1.1. Jméno a příjmení žadatele 

(název firmy nebo sdružení, 

jméno statutárního zástupce) 

 

1.2. Adresa 

(u právnické osoby adresa 

sídla, u skupiny žadatelů 

adresa kontaktní osoby)  

 

1.3. Č.j. / datum podání CJ MML 039388/13 ze dne 12.3.2013 

2. Popis změny 

2.1. Lokalita  

 Katastrální území Ostašov u Liberce 

 Parcelní číslo 183 

 Druh pozemku Orná půda 

 Další specifikace 183=795 m
2 

 Funkce dle platného ÚP Plochy přírody a krajiny – orná půda 

2.2. Požadavek na změnu Změna funkčního využití z nezastavitelné na plochu zastavitelnou - zahra-

du 

 Odpovídá funkci  

3. Prokázání právního zájmu na podání podnětu 

3.1. Vlastnictví pozemku vlastník 

3.2. Investiční záměr  

3.3. Ostatní  

4. Další doklady 

4.1. Studie  

4.1. Situační nákres  

4.2. Předběžná stanoviska dotče-

ných osob a orgánů 

 

4.3. Jiné  

5. Stanovisko odboru hlavního architekta 

Žadatel podal námitku k návrhu ÚP, je řešeno v rámci pořizovaného ÚP.  

 

6. Doporučení odboru ke schválení podnětu NE 

  

 

Příloha k usnesení č. 790/2013
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Návrh na změnu územního plánu č. 72/2 
1. Údaje o žadateli 

1.1. Jméno a příjmení žadatele 

(název firmy nebo sdružení, 

jméno statutárního zástupce) 

 

1.2. Adresa 

(u právnické osoby adresa 

sídla, u skupiny žadatelů 

adresa kontaktní osoby)  

 

1.3. Č.j. / datum podání CJ MML 021218/13 ze dne 5.2.2013 

2. Popis změny 

2.1. Lokalita  

 Katastrální území Vesec u Liberce 

 Parcelní číslo 2066, 2067 

 Druh pozemku Trvalý travní porost 

 Další specifikace 2066= 1 213 m
2
, 2067=1149 m

2 

 Funkce dle platného ÚP Plochy přírody a krajiny – travní porosty 

2.2. Požadavek na změnu Změna pozemků na zastavitelné – stavba rodinného domu 

 Odpovídá funkci BV – bydlení venkovské 

3. Prokázání právního zájmu na podání podnětu 

3.1. Vlastnictví pozemku Vlastník  

3.2. Investiční záměr Stavba RD 

3.3. Ostatní  

4. Další doklady 

4.1. Studie  

4.1. Situační nákres  

4.2. Předběžná stanoviska dotče-

ných osob a orgánů 

 

4.3. Jiné  

5. Stanovisko odboru hlavního architekta 

Žadatel podal námitku k návrhu ÚP, je řešeno v rámci pořizovaného ÚP.  

 

6. Doporučení odboru ke schválení podnětu NE 

  

 

Příloha k usnesení č. 790/2013
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Návrh na změnu územního plánu č. 72/3 
1. Údaje o žadateli 

1.1. Jméno a příjmení žadatele 

(název firmy nebo sdružení, 

jméno statutárního zástupce) 

 

1.2. Adresa 

(u právnické osoby adresa 

sídla, u skupiny žadatelů 

adresa kontaktní osoby)  

 

1.3. Č.j. / datum podání CJ MML 014391/13 ze dne 24.1.2013 

2. Popis změny 

2.1. Lokalita  

 Katastrální území Doubí u Liberce 

 Parcelní číslo 633 část
 

 Druh pozemku Ostatní plocha 

 Další specifikace 633 = 1 653 m
2
, (část – 1072 m

2
) 

 Funkce dle platného ÚP Plochy zemědělské výroby 

2.2. Požadavek na změnu Změna z ploch zemědělské výroby na plochy pro bydlení  

 Odpovídá funkci  

3. Prokázání právního zájmu na podání podnětu 

3.1. Vlastnictví pozemku vlastník 

3.2. Investiční záměr Stavba RD 

3.3. Ostatní  

4. Další doklady 

4.1. Studie  

4.1. Situační nákres  

4.2. Předběžná stanoviska dotče-

ných osob a orgánů 

 

4.3. Jiné  

5. Stanovisko odboru hlavního architekta 

Řešeno v rámci pořizovaného ÚP s ohledem na celkovou koncepci.  

 

6. Doporučení odboru ke schválení podnětu NE 

  

 

Příloha k usnesení č. 790/2013
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Návrh na změnu územního plánu č. 72/4 
1. Údaje o žadateli 

1.1. Jméno a příjmení žadatele 

(název firmy nebo sdružení, 

jméno statutárního zástupce) 

 

1.2. Adresa 

(u právnické osoby adresa 

sídla, u skupiny žadatelů 

adresa kontaktní osoby)  

 

1.3. Č.j. / datum podání CJ MML 012162/13 ze dne 21.1.2013 

2. Popis změny 

2.1. Lokalita  

 Katastrální území Pilínkov 

 Parcelní číslo 116/21 

 Druh pozemku trvalý travní porost 

 Další specifikace 116/21=5 821 m
2 

 Funkce dle platného ÚP plochy přírody a krajiny – travní porosty, biocentrum 

2.2. Požadavek na změnu změna funkčního využití – na zastavitelné 

 Odpovídá funkci bydlení čisté 

3. Prokázání právního zájmu na podání podnětu 

3.1. Vlastnictví pozemku vlastník 

3.2. Investiční záměr  

3.3. Ostatní  

4. Další doklady 

4.1. Studie  

4.1. Situační nákres  

4.2. Předběžná stanoviska dotče-

ných osob a orgánů 

 

4.3. Jiné  

5. Stanovisko odboru hlavního architekta 

Řešeno v rámci pořizovaného ÚP s ohledem na celkovou koncepci.  

 

6. Doporučení odboru ke schválení podnětu NE 

  

 

 

Příloha k usnesení č. 790/2013
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Návrh na změnu územního plánu č. 72/5 
1. Údaje o žadateli 

1.1. Jméno a příjmení žadatele 

(název firmy nebo sdružení, 

jméno statutárního zástupce) 

 

1.2. Adresa 

(u právnické osoby adresa 

sídla, u skupiny žadatelů 

adresa kontaktní osoby)  

 

1.3. Č.j. / datum podání CJ MML 017335/13 ze dne 29.1.2013 

2. Popis změny 

2.1. Lokalita  

 Katastrální území Liberec 

 Parcelní číslo 3793/11 

 Druh pozemku ostatní plocha 

 Další specifikace 3793/11= 443 m
2
 
 

 Funkce dle platného ÚP plochy zemědělské výroby 

2.2. Požadavek na změnu změna funkčního využití na stavební pozemek 

 Odpovídá funkci  

3. Prokázání právního zájmu na podání podnětu 

3.1. Vlastnictví pozemku vlastník 

3.2. Investiční záměr stavba RD 

3.3. Ostatní  

4. Další doklady 

4.1. Studie  

4.1. Situační nákres  

4.2. Předběžná stanoviska dotče-

ných osob a orgánů 

 

4.3. Jiné  

5. Stanovisko odboru hlavního architekta 

Žadatel podal námitku k návrhu ÚP, je řešeno v rámci pořizovaného.  

 

6. Doporučení odboru ke schválení podnětu NE 

  

 

Příloha k usnesení č. 790/2013
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Návrh na změnu územního plánu č. 72/5a 
1. Údaje o žadateli 

1.1. Jméno a příjmení žadatele 

(název firmy nebo sdružení, 

jméno statutárního zástupce) 

 

1.2. Adresa 

(u právnické osoby adresa 

sídla, u skupiny žadatelů 

adresa kontaktní osoby)  

 

1.3. Č.j. / datum podání CJ MML 033103/13 ze dne 28.2.2013 

2. Popis změny 

2.1. Lokalita  

 Katastrální území Kunratice u Liberce 

 Parcelní číslo 177/2 

 Druh pozemku orná půda 

 Další specifikace 177/2= 3 348 m
2
 
 

 Funkce dle platného ÚP plochy přírody a krajiny – travní porosty 

2.2. Požadavek na změnu změna funkčního využití na stavební pozemek 

 Odpovídá funkci BV-bydlení venkovské 

3. Prokázání právního zájmu na podání podnětu 

3.1. Vlastnictví pozemku vlastník 

3.2. Investiční záměr stavba RD 

3.3. Ostatní  

4. Další doklady 

4.1. Studie  

4.1. Situační nákres  

4.2. Předběžná stanoviska dotče-

ných osob a orgánů 

 

4.3. Jiné  

5. Stanovisko odboru hlavního architekta 

Žadatel podal námitku k návrhu ÚP, je řešeno v rámci pořizovaného.  

 

 

6. Doporučení odboru ke schválení podnětu NE 

  

 

Příloha k usnesení č. 790/2013
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Návrh na změnu územního plánu č. 72/6 
1. Údaje o žadateli 

1.1. Jméno a příjmení žadatele 

(název firmy nebo sdružení, 

jméno statutárního zástupce) 

 

1.2. Adresa 

(u právnické osoby adresa 

sídla, u skupiny žadatelů 

adresa kontaktní osoby)  

 

1.3. Č.j. / datum podání CJ MML 026449/13 ze dne 15.2.2013 

2. Popis změny 

2.1. Lokalita  

 Katastrální území Kunratice u Liberce 

 Parcelní číslo 177/3, 176/1 

 Druh pozemku trvalý travní porost, zahrada 

 Další specifikace 177/3= 3 748 m
2
, 176/1 = 2466 m

2 

 Funkce dle platného ÚP plochy přírody a krajiny – travní porosty 

2.2. Požadavek na změnu změna funkčního využití na stavební pozemky 

 Odpovídá funkci BV-bydlení venkovské 

3. Prokázání právního zájmu na podání podnětu 

3.1. Vlastnictví pozemku vlastník 

3.2. Investiční záměr  

3.3. Ostatní  

4. Další doklady 

4.1. Studie  

4.1. Situační nákres  

4.2. Předběžná stanoviska dotče-

ných osob a orgánů 

 

4.3. Jiné  

5. Stanovisko odboru hlavního architekta 

Žadatel podal námitku k návrhu ÚP, je řešeno v rámci pořizovaného.  

 

6. Doporučení odboru ke schválení podnětu NE 

7. Doporučení Rady města Liberce  

 

Příloha k usnesení č. 790/2013
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Návrh na změnu územního plánu č. 72/7 
1. Údaje o žadateli 

1.1. Jméno a příjmení žadatele 

(název firmy nebo sdružení, 

jméno statutárního zástupce) 

 

1.2. Adresa 

(u právnické osoby adresa 

sídla, u skupiny žadatelů 

adresa kontaktní osoby)  

 

1.3. Č.j. / datum podání CJ MML 012160/13 ze dne 21.1.2013 

2. Popis změny 

2.1. Lokalita  

 Katastrální území Vratislavice nad Nisou 

 Parcelní číslo 3310/1 

 Druh pozemku orná půda 

 Další specifikace 3310/1 = 1 421 m
2 

 Funkce dle platného ÚP Plochy přírody a krajiny – orná půda  

2.2. Požadavek na změnu změna funkčního využití na stavební pozemek 

 Odpovídá funkci BV – bydlení venkovské 

3. Prokázání právního zájmu na podání podnětu 

3.1. Vlastnictví pozemku vlastník 

3.2. Investiční záměr  

3.3. Ostatní  

4. Další doklady 

4.1. Studie  

4.1. Situační nákres  

4.2. Předběžná stanoviska dotče-

ných osob a orgánů 

 

4.3. Jiné  

5. Stanovisko odboru hlavního architekta 

Žadatel podal námitku k návrhu ÚP, je řešeno v rámci pořizovaného. 

 

6. Doporučení odboru ke schválení podnětu NE 

  

 

 

 

Příloha k usnesení č. 790/2013
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Návrh na změnu územního plánu č. 72/9 
1. Údaje o žadateli 

1.1. Jméno a příjmení žadatele 

(název firmy nebo sdružení, 

jméno statutárního zástupce) 

 

1.2. Adresa 

(u právnické osoby adresa 

sídla, u skupiny žadatelů 

adresa kontaktní osoby)  

 

1.3. Č.j. / datum podání CJ MML 143128/13 ze dne 20.9.2013 

2. Popis změny 

2.1. Lokalita  

 Katastrální území Krásná Studánka  

 Parcelní číslo 704/2 

 Druh pozemku trvalý travní porost 

 Další specifikace 704/2=851 m
2
 
  

 Funkce dle platného ÚP Plochy přírody a krajiny  - trvalé travní porosty 

2.2. Požadavek na změnu  

 Odpovídá funkci  

3. Prokázání právního zájmu na podání podnětu 

3.1. Vlastnictví pozemku Vlastník od 20.8.2013 

3.2. Investiční záměr Stavba RD 

3.3. Ostatní  

4. Další doklady 

4.1. Studie  

4.1. Situační nákres  

4.2. Předběžná stanoviska dotče-

ných osob a orgánů 

 

4.3. Jiné  

5. Stanovisko odboru hlavního architekta 

Řešeno v rámci pořizovaného ÚP s ohledem na celkovou koncepci. 

 

 

6. Doporučení odboru ke schválení podnětu NE 

  

 

 

Příloha k usnesení č. 790/2013



Příloha č. 1

Žadatel
Junák, 

Turistika
Sokol, 

masová TV
Pravideln ě 
sou těžící

Tělesn ě 
pos tižená 

mládež

Dospě lí a 
zdravotn ě 
pos tižení

Návrh dotace          
v Kč/bod

Počet bodů  ve skupině 1 5 5 5 0 128
1 A - Styl, o.s. 473 48 302 720

2 Aquaklub Liberec 63 43 40 320

3 Atletický klub AC Slovan 348 114 0

4 Badmintonový klub TU Liberec 68 31 43 520

5 Basketbalový klub Kondoři Liberec 85 14 54 400
6 Bruslařský klub Variace Liberec 39 24 960
7 Draci FBC Liberec 705 315 451 200
8 FC Slovan Liberec - mládež 252 161 280
9 Fotbalový klub Krásná Studánka 21 65 13 440

10 Golf Club Liberec 76 764 0
11 Gymnastika Liberec 45 1 2 29 440
12 Handisport Liberec 228 199 145 920
13 Jezdecký klub Liberec 57 54 36 480

14 Jezdecký klub Sever Liberec 42 10 5 376

15 Junák - svaz skautů a skautek ČR, přístav 
Maják Liberec 52 18 6 656

16 Junák, svaz skautů a skautek ČR, středisko 
"Mustang" Liberec 78 49 9 984

17 Junák, svaz skautů a skautek ČR, středisko 
"Stopa" Liberec 88 37 11 264

18 Klub mládeže stolního tenisu Liberec 94 6 60 160
19 Liberecký tenisový klub 0 99 271 63 360

20 North Czech Climbing, s.r.o. 112 0

21 Patriots Liberec 90 69 57 600
22 SHD Karlinky 38 46 24 320
23 SK Ještěd 167 106 880
24 SK Ještědská Liberec 58 6 37 120
25 SK karate - Shotokan Liberec 130 1 20 83 840
26 SK Liberec Handball 105 21 67 200
27 SK moderní gymnastiky 71 45 440
28 SK Relax 88 24 56 320
29 SK Slávia Liberec orienteering 29 79 18 560
30 SK stolního tenisu Liberec 65 80 41 600
31 SK VTJ Rapid Liberec 304 344 194 560
32 Sport Aerobic Liberec 178 19 113 920
33 Sportovní gymnastika Liberec 45 13 28 800
34 Sportovní plavecký klub Liberec 70 58 28 81 920
35 Sumó klub - Sumó Liberec 19 32 12 160
36 SZTM ROB Liberec 18 51 11 520
37 Taneční klub Koškovi 10 32 53 26 880
38 Taneční skupina Takt Liberec 92 320 33 263 680
39 TJ BÍLÍ TYGŘI Liberec 304 194 560
40 TJ Desko Liberec 241 37 106 177 920
41 TJ Dukla Liberec 100 64 000
42 TJ Dynamo Liberec 3 5 96 5 120
43 TJ Lokomotiva Liberec I. 1 306 450 420 483 968
44 TJ Lokomotiva Liberec III. 33 33 21 120
45 TJ Rochlice 52 100 33 280
46 TJ Slávia Liberec 100 188 41 184 320

Tabulka návrhu správní rady sportovního fondu SML na p řidělení dotací na 
pravidelnou sportovní činnost d ětí a mládeže v roce 2013
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Příloha č. 1

47 TJ Slovan Liberec - tenis, box, turistika 103 92 65 920
48 TJ Slovan Vesec 199 107 127 360
49 TJ Sokol Doubí, o.s. 66 40 42 240
50 TJ Sokol Horní Růžodol 33 91 21 120
51 TJ Sokol Liberec - Františkov 65 47 41 600
52 TJ Sokol Liberec 1 30 133 19 200
53 TJ Sokol Ruprechtice 75 75 73 96 000
54 TJ Spartak Pavlovice 28 102 17 920
55 TJ Starý Harcov Liberec 33 1 37 21 760
56 Trampolíny Liberec 202 4 129 280
57 Vem Camará Capoeira 143 24 91 520
58 VSK TU Liberec 242 197 154 880
59 Základní škola Liberec, Kaplického 198 0

CELKEM 4 725 888

2/2
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   Příloha č. 2 
 

 1

Pravidla přidělování dotací ze Sportovního fondu Statutárního 
města Liberec  

 
1. Žadatelem může být 

• fyzická i právnická osoba 
• nestátní organizace – neziskové organizace s působností na území města Liberec 
• spolek, sdružení, nadace – občanská sdružení dle zákona č.  83/1990 Sb., obecně 

prospěšné společnosti dle zákona č. 248/1995 Sb. 
• církevní organizace – církve, náboženské společnosti a církevní právnické osoby 

dle zákona č. 3/2002 Sb. 
  

2. Žádosti nemohou podávat příspěvkové organizace města, pokud žádají o dotaci 
z fondu na činnost, která patří mezi jejich hlavní činnosti podle zřizovací listiny. 

   
3. Výzvy 
Výzvy budou vyhlašovány minimálně 1x ročně formou „Výzev k předkládání žádostí o 
dotace“ za tímto účelem: 

• na podporu pravidelné sportovní činnosti mládeže 
• na podporu jednorázových, náborových a propagačních akcí 

 
4. V rámci vyhlášené výzvy k předkládání žádostí o dotace může žadatel předložit 

maximálně 3 žádosti.  
 
 

4. Kritéria pro posuzování žádosti: 
• Žadatel nesmí mít nesplněné závazky vůči Statutárnímu městu Liberec 
• Kvalita předloženého záměru na realizaci akce či projektu 
• Nezbytnost a užitečnost projektu pro občany města, komplexnost 
• Jedinečnost organizace provádějící danou činnost ve městě 
• Počet osob zapojených do projektu či akce, efektivnost (na hlavu) 
• Předložení plánu činnosti organizace na daný rok, případně další období 
• Perspektiva další činnosti 
• Využití dříve poskytnutých dotací, dodržení smluvních ujednání 
• Míra financování celkového rozpočtu akce ze zdrojů mimo fond 
• Reference o žadateli (záruka úspěšnosti a profesionality realizace projektu, 

zkušenosti) 
 
 

5. Dotace se poskytují pouze na úhradu nezbytných nákladů realizovaného 
proj ektu nebo činnosti. Z poskytnuté dotace nelze hradit následující výdaje: 
• Mzdy a ostatní osobní výdaje 
• Náklady (výdaje) na služební cesty 
• Občerstvení 
• Dary třetím osobám (např. květiny) 
• Odpisy majetku 
• Pokuty, penále a jiné sankce (rezervy na budoucí možné ztráty) 
• Daň z přidané hodnoty (u plátců DPH), úroky, které dluží žadatel třetí osobě 
• Odváděné členské či jiné příspěvky podobného typu 
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6. Žádosti o poskytnutí dotací budou přijímány na předepsaných tiskopisech na 

podatelně MML nebo na odboru sportu a cestovního ruchu ve stanoveném termínu. 
Žádosti se podávají zásadně předem (před zahájením akce, na kterou je dotace 
požadována), případně i v průběhu činnosti, akce či projektu, nikoli však po jejich 
ukončení. Na každý projekt či akci musí být podána jednotlivá žádost. Jako nedílnou 
součást žádosti žadatel předloží kopie platných dokladů o právní subjektivitě 
právnické osoby (doklad o registraci, výpis z obchodního rejstříku, stanovy nebo 
statut) a jejím statutárním zástupci (např. zápis o jmenování, pověření, plná moc), 
v případě fyzické osoby kopii platného občanského průkazu. Bez těchto dokladů nelze 
žádost zařadit do výběrového řízení. 

 
7. Na jednu akci nelze kumulovat finanční prostředky z různých účelových fondů města. 

 
8. Žadatelé budou o výsledku rozhodnutí vyrozuměni písemně do 15-ti dnů od zveřejnění 

usnesení zastupitelstva města na webových stránkách SML (bez udání důvodu 
rozhodnutí). Rozhodnutí je konečné a nelze se proti němu odvolat. 

 
9. Přidělené dotace budou žadatelům poskytnuty na základě uzavřené smlouvy, ve které 

bude přesně specifikován předmět smlouvy, trvání smlouvy a přísná účelovost 
vynaložených prostředků. Finanční prostředky budou zaslány bezhotovostním 
bankovním převodem na příslušný účet žadatele. 
 

10. Minimální výše spolufinancování projektu příjemcem dotace je 10 % z původně 
požadované částky dotace. 

 
11. Písemná zpráva o realizaci projektu a řádné vyúčtování poskytnuté dotace musí být na 

předepsaném tiskopisu předloženy do 60-ti dnů po ukončení čerpání prostředků 
(případně do termínu uvedeného ve smlouvě o přidělení dotace z fondu) na odbor 
sportu a cestovního ruchu. Projekty, které pracují pod supervizí, musí obsahovat i 
zprávu supervizora. 
Pro řádné vyúčtování dotace musí být doložen přehled o skutečných příjmech a 
výdajích vynaložených na projekt, kopie faktur nebo jiných dokladů faktury 
nahrazující, doklad o jejich zaplacení. Předložené doklady se musí vztahovat 
k dotované akci a musí dokládat minimálně výši poskytnuté dotace. Předložené 
doklady se musí vztahovat k dotované akci a musí dokládat minimálně výši 
poskytnuté dotace a výši spolufinancování projektu (viz. bod 11). Kopie dokladů musí 
být čitelné, nesmí se překrývat a musí obsahovat předepsané náležitosti. 
 

12. V případě zjištění nedostatků v předloženém vyúčtování je příjemce dotace povinen 
tyto nedostatky odstranit ve lhůtě určené poskytovatelem dotace, nejpozději do 10 
pracovních dní po obdržení písemné výzvy. 
 

13. V případě, že žadatel nedodrží podmínky stanovené ve smlouvě (zejména podmínky 
pro předložení vyúčtování), nebo v případě uvedení nepravdivých údajů 
v předložených dokumentech, nebude žadateli poskytnuta žádná finanční dotace ze 
sportovního fondu ani z jiného fondu města po dobu následujících dvou kalendářních 
let. 

Příloha k usnesení č. 830/2013



  Příloha č. 3 
 

 1 

Zápis č. 4/2013 
z jednání správní rady sportovního fondu 

konané dne 7. října 2013  
 
Přítomni:   
 
Na jednání správní rady sportovního fondu byl pozván Ing. Boháč, předseda Liberecké sportovní a 
tělovýchovné organizace, o. s. (dále LB - STO), aby seznámil členy správní rady fondu se 
systémem potvrzování členské základny sportovních klubů. Vzhledem ke skutečnosti, že některé 
sportovní kluby nejsou zastřešovány občanským sdružením LB-STO, není možné zaručení 
stoprocentní garance správnosti uváděných počtů sportující mládeže.  
 
Návrh na p řidělení dotací na pravidelnou sportovní činnost 
Dne 30. května 2013 bylo na 5. zasedání Zastupitelstva města Liberec schváleno usnesením č. 
82/2013 rozdělení finančních prostředků mezi účelové fondy Statutárního města Liberec. Do 
sportovního fondu byly převedeny finanční prostředky ve výši 4, 746.420 Kč.  
 
Dne 23. července 2013 se konala uzávěrka žádostí na pravidelnou sportovní činnost mládeže pro 
časové období od 1. ledna do 31. prosince 2013. 
Správní rada sportovního fondu se při rozdělování dotací řídila tímto bodovým hodnocením: 
 
SKUPINA POČET BODŮ NA OSOBU 
Junák, turistika 1 bod na osobu 
Sokol, masová TV 5 bodů na osobu 
Pravidelně soutěžící  5 bodů na osobu 
Mládež tělesně postižená 5 bodů na osobu  

 
U 5 žádostí č. 3, 10, 20 a 59 shledali členové správní rady nedostatky především v nesplnění 
parametrů pro pravidelnou činnost. U těchto žádostí podali členové SRSF návrh na nepřidělení 
dotace ze sportovního fondu. Návrh byl jednomyslně přijat.  
Zbývajících 55 žádostí bylo posuzováno správní radou v souladu s tabulkovým hodnocením a 
hodnotou jednoho budu á 128 Kč. Správní rada předkládá k odsouhlasení Radě města Liberec 
návrh na přidělení dotací na pravidelnou činnost celkem ve výši 4, 725.888 Kč. 
 
Různé 
Dne 2. září 2013 se na odbor sport a cestovního ruchu obrátila paní Bobrovová z Junáka – 
střediska Stopa, se žádostí o předělení 4 hodin volných hodin v rámci Veřejné služby. Volné 
hodiny z rezervy SML by byly využity na sportovní akce, s termíny konání 5. 12. a 20. 12. 2013. 
Tajemnice písemně zjistí, zda došlo již k rezervaci tohoto termínu v Městském stadionu Liberec 
Členové správní rady, kteří jsou ve většině zároveň i členy sportovní komise (6 členů ze 7) se po 
krátké diskusi shodli, že pokud bude termín rezervace písemně potvrzen (p. Trojek, koordinátor 
provozu sportoviš ť, rezervaci písemn ě potvrdil dne 8. října 2013 ), může sportovní komise 
uvolnění hodin doporučit. Pan K. Hampl, který je členem sportovní komise nikoliv správní rady 
bude tajemnicí o doporučení telefonicky informován. 
 
V Liberci 7. října 2013 
 
Zapsala:        
Renata Sobotková 
tajemnice správní rady sportovního fondu                   
 

     Roman Šotola, v. r. 
       předseda správní rady sportovního fondu 

Příloha k usnesení č. 830/2013


	U13M18 prilohy.pdf
	788.pdf
	RM_18_Doporučení postupu pro určeného zastupitele při vyhodnocení návrhu ÚP 2
	RM_18_příloha_Doporučení postupu pro určeného zastupitele při vyhodnocení návrhu ÚP 2
	RM_18_kosilkaZM_doporučení postupu pro určeného zastupitele při vyhodnocení návrhu ÚP 2

	790
	18 RM_HA_HAUP_2a_Návrhy k pořízení 72. změny ÚPML
	18 RM_HA_HAUP_2b_kosilkaZM_Návrhy k pořízení 72. změny ÚPML

	830




