
U S N E S E N Í  
Z 19. SCHŮZE  

RADY MĚSTA LIBEREC,  
KONANÉ DNE 5. 11. 2013 

 

USNESENÍ Č. 838/2013 

Majetkoprávní operace – MO Lbc Vratislavice n/N 

Rada města po projednání:  

s c h v a l u j e  

majetkoprávní operace pod bodem: 
 
I. Věcná břemena 
1. Rada města po projednání schvaluje zřízení věcného břemene vedení vodovodní a kanalizační 

přípojky, příjezdu a přístupu pro opravy a údržbu na p.p.č. 1629/1 v k.ú. Vratislavice nad 
Nisou na dobu existence stavby příslušných inženýrských sítí ve prospěch vlastníka p.p.č. 
1851/30 v k.ú Vratislavice nad Nisou, pana Borise Zakouřila, a kteréhokoliv dalšího vlastníka, 
za podmínky úhrady předpokládané ceny ve výši 10.000,-Kč bez DPH  a za podmínek 
stanovených technickým odborem. 

 
2. Rada města po projednání schvaluje zřízení věcného břemene vedení vodovodní a kanalizační 

přípojky, příjezdu a přístupu pro opravy a údržbu na p.p.č. 1629/1 v k.ú. Vratislavice nad 
Nisou na dobu existence stavby příslušných inženýrských sítí ve prospěch vlastníka p.p.č. 
1851/3 v k.ú Vratislavice nad Nisou, pana Borise Zakouřila, a kteréhokoliv dalšího vlastníka, 
za podmínky úhrady předpokládané ceny ve výši 10.000,-Kč bez DPH  a za podmínek 
stanovených technickým odborem.  

   
 
II. Změny usnesení 
1. Rada města po projednání:   
a) zrušuje usnesení č. 714/2012/I/2 ze dne 18.9.2012 
b) schvaluje zřízení věcného břemene zemního kabelového vedení NN, přístupu  a příjezdu pro 
opravy a údržbu na p.p.č. 2406, 2407 a 2061/1 v k.ú. Vratislavice nad Nisou na dobu existence 
stavby příslušné inženýrské sítě pro ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín 4, IČ 247 29 035 
za cenu 4.760,-Kč bez DPH. 
 
2. Rada města po projednání:   
a) zrušuje usnesení č. 256/2013/I/1 ze dne 2.4.2013 
b) schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v právu zřídit a provozovat STL plynovodní 
potrubí, a v právu vstupu a vjezdu v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami a 
provozováním plynárenského zařízení na p.p.č. 1302/1 a 1333 v k.ú. Vratislavice nad Nisou pro 
RWE GasNet, s.r.o., Klíšská 940, Ústí nad Labem, IČ 272 95 567 za podmínky úhrady 
předpokládané ceny ve výši 49.290,-Kč bez DPH na dobu existence stavby plynárenského zařízení 
a za podmínek stanovených technickým odborem.  
 
III. Zrušení usnesení 
1. Rada města po projednání zrušuje usnesení č. 366/2012/I/2 ze dne 22.5.2012.  
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IV. Záměr směny pozemků 
Rada města po projednání schvaluje záměr směny pozemků při ul. Nad Školou, v k.ú. Vratislavice 
nad Nisou, a to p.p.č. 2689/8 ve vlastnictví Statutárního města Liberec, IČ 00262678 za p.p.č. 
2689/9 (oddělenou z p.p.č. 2689/1 dle GP č. 3403-173/2013 ze dne 15.7.2013) ve vlastnictví 
manželů Jiřího a Jany Holých, s tím, že každá ze smluvních stran uhradí polovinu ostatních 
nákladů (na GP, ZP, daň) a rozdíl v cenách pozemků (dle ZP č. 3089-54/2013 ze dne 18.9.2013, 
po odečtení poloviny nákladů na ZP a GP) ve výši 21.659,- Kč uhradí Městský obvod Liberec – 
Vratislavice nad Nisou manželům Holým do 30 dnů od podpisu směnné smlouvy. 
 
V. Záměr budoucí směny pozemků 
Rada města po projednání schvaluje záměr budoucí směny částí pozemků v k.ú. Vratislavice nad 
Nisou, při ul. Tanvaldská, a to část p.p.č. 1132 ve vlastnictví pana Rostislava Prevužňáka, za část 
p.p.č. 1886/8 ve vlastnictví Statutárního města Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec I, IČ 
262978. 

USNESENÍ Č. 839/2013 

Majetkoprávní operace - Výkup pozemku 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s výkupem pozemku p.č. 294/3, k.ú. Františkov u Liberce, 
prodávající: 
Olga Křepelová 
za kupní cenu 26.100,- Kč 
s termínem podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace 
zastupitelstvem města 

a  u k l á d á  

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

T: 28. 11. 2013 

USNESENÍ Č. 840/2013 

Majetkoprávní operace - Nabytí pozemků formou daru 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s nabytím pozemku p.č. 522/1, k.ú. Horní Hanychov formou daru ve výši 48.330,-Kč od paní 
Vlasty Haasové a s uzavřením darovací smlouvy  

a  u k l á d á  

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

T: 28.11.2013 
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USNESENÍ Č. 841/2013 

Majetkoprávní operace - Záměr směny pozemků 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

jednotlivá usnesení dle přiložených materiálů: 
1. Rada města dne 5. 11. 2013 schvaluje záměr směny části pozemku p.č. 621/6, k.ú. Dolní 

Hanychov, 
ve vlastnictví: 
BIMONT s.r.o., IČ: 47781262, 
České mládeže 713/122, Liberec 8, 
za pozemek p.č. 549 a část pozemku p.č. 550, k.ú. Dolní Hanychov,  
ve vlastnictví:  
Statutární město Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec 1, IČ: 00262978. 

2. Rada města dne 5. 11. 2013 schvaluje záměr směny části pozemku p.č. 1341/4, k.ú. Růžodol I, 
ve vlastnictví: 
CarTec Liberec s.r.o., IČ: 27343723, 
Obchodní 622, Liberec 11, 
za část pozemku p.č. 1361/2, k.ú. Růžodol I,  
ve vlastnictví:  
Statutární město Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec 1, IČ: 00262978. 

a  u k l á d á  

Ing. Zbyňku Karbanovi, vedoucímu odboru ekonomiky a majetku, zahájit další potřebné kroky 
vedoucí k realizaci směny pozemků.  

T: neodkladně 

USNESENÍ Č. 842/2013 

Majetkoprávní operace - Výpůjčka pozemků 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

dle jednotlivých usnesení přiložených materiálů: 
1. Rada města dne 5.11.2013  schvaluje výpůjčku pozemků p.č. 80/5 – 186 m2, 158/2 – 19 m2, 

460 – 28 m2, a části pozemků 80/4 – 257 m2 , 150/1 – 116 m2, 150/3 – 43 m2, vše v k.ú. 
Růžodol I. za účelem stavby „I/35 Liberec Londýnská, rampa Turnov“ na dobu neurčitou pro 
ŘSD ČR, správa Liberec, IČ:65993390, Zeyerova 1310/2, 460 55 Liberec 1. k.ú. Růžodol I 
 

číslo záboru parcelní číslo druh pozemku výměra trvalý zábor 

10 80/4 
ostatní plocha – ostatní 

komunikace 
360 m2 257 m2 

13 80/5 ostatní plocha – silnice 186 m2 186 m2 

12 150/1 
ostatní plocha – 
neplodná půda 

124 m2 116 m2 

9 150/3 
ostatní plocha – 
neplodná půda 

58 m2 43 m2 

19 158/2 
ostatní plocha – ostatní 

komunikace 
19 m2 19 m2 

20 460 
ostatní plocha – jiná 

plocha 
28 m2 28 m2 

Celkem   775 m2 649 m2 
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2. Rada města dne 5.11.2013  schvaluje výpůjčku pozemků p.č. 1438 – 11.170 m2, 1439/1 – 
11.170 m2, 1439/2 – 1.038 m2, 1453 – 342 m2 ( zajištění péče o území),v k.ú. Růžodol I. na 
dobu neurčitou pro občanské sdružení Český svaz ochránců přírody, IČ: 00103764, 
zastoupené předsedou RNDr. Liborem Ambrozkem, se sídlem Michelská 48/5, 140 00 Praha; 

a  u k l á d á  

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

T: neodkladně 

USNESENÍ Č. 843/2013 

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 5.11.2013 schvaluje pronájem nebytového prostoru - garážového stání v ul. 

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

2. Rada města dne 5.11.2013 schvaluje pronájem nebytového   prostoru – prodejna tabáku a 
tiskovin na pozemku p.č. 1333/2, k.ú. Rochlice u Liberce za účelem prodeje stáčeného vína, 
pro Martina Bireše, IČ: 68025581, ul. Družstevní 698, 696 11, Mutěnice, nájemné 800,-
Kč/m²/rok bez DPH, smlouva na dobu neurčitou, stavební úpravy na vlastní náklady.         

a  u k l á d á  

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

T: neodkladně 

USNESENÍ Č. 844/2013 

Majetkoprávní operace - Změna usnesení - věcná břemena 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

dle jednotlivých usnesení přiložených materiálů: 
1. Rada města po projednání dne 5.11.2013: 
a) zrušuje usnesení č. 633/2012 – V/14 ze dne 28.8.2012 
b) schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení NTL plynovodní přípojky, příjezd a přístup 
pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p. č. 22, k. ú. Nové Pavlovice na dobu existence stavby 
příslušné  inženýrské sítě pro RWE GasNet  s.r.o.,Klíšská  940, Ústí nad Labem, IČ:27295567, za 
cenu 5.000,- Kč bez DPH.  
 
2. Rada města po projednání dne 5.11.2013: 
a) zrušuje usnesení č. 778/2013-10 ze dne 15.10.2013 
b) 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 Hanychov 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. 
  
3. Rada města po projednání dne 5.11.2013: 
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a) zrušuje usnesení č. 778/2013-9 ze dne 15.10.2013 
b) schvaluje zřízení věcného břemene strpění  uložení vodovodní a kanalizační přípojky, příjezd a 
přístup  pro opravy a   údržbu   na pozemku/cích / p. č. 148, 149/5  k.ú. Horní Hanychov  na dobu   
existence stavby  příslušné   inženýrské sítě ve prospěch vlastníka pozemku  p.č.137, k.ú. Horní 
Hanychov a stavby na tomto pozemku pč.152, k.ú. Horní Hanychov, jehož vlastníky jsou 
v současné  době Ing. Jáchym Kubeček a Mgr. Markéta Blechová, za podmínky složení zálohy ve 
výši  3.200,- Kč bez DPH.  
 
4. Rada města po projednání dne 5.11.2013: 
a) zrušuje usnesení č. 593/2013-4 ze dne 27.8.2013 
b) schvaluje zřízení věcného břemene strpění  uložení  zemního kabelového vedení NN, příjezd a 
přístup  pro opravy a   údržbu   na pozemku/cích / p. č. 733/28, 733/44, 742/1, 742/15, 744/33  k.ú. 
Doubí u Liberce  na dobu   existence stavby  příslušné   inženýrské sítě pro: ČEZ Distribuce, a.s., 
Děčín 4, Teplická 874/8, IČ: 24729035,  za podmínky složení zálohy ve výši 121.500,-Kč. 
 
5. Rada města po projednání dne 5. 11. 2013:  
a) zrušuje usnesení č. 394/2013/III/14 ze dne 4. 6. 2013 
b) schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení plynovodní přípojky,  příjezd a přístup pro 
opravy a údržbu na pozemku/cích/ p.č. 404, k. ú. Ruprechtice na dobu  existence  stavby 
plynárenského zařízení pro RWE GasNet, s.r.o, se sídlem Klíšská 940, Ústí nad Labem, IČ 272 95 
567, za cenu 5. 000,- Kč bez DPH. 
 
6. Rada města po projednání dne 5. 11. 2013:  
a) zrušuje usnesení č. 897/2012/VII/15 ze dne 20. 11. 2012 
b) schvaluje zřízení věcného břemene uložení vodovodní přípojky, vstup a vjezd pro opravy a 
údržbu na pozemku  p.  č. 1277/6, k. ú. Ruprechtice, na dobu existence příslušné inženýrské sítě, 
ve prospěch vlastníka pozemku p. č. 903/239, 903/328, k. ú. Staré Pavlovice, jehož vlastníkem je 
v současné  době Štryncl Milan, za cenu 5.000,- Kč bez DPH. 
 
7. Rada města po projednání dne 5. 11. 2013:  
a) zrušuje usnesení č. 633/2012/V/39 ze dne 28. 8. 2012 
b) schvaluje zřízení  věcného břemene uložení vodovodní  přípojky, vstup a vjezd pro opravy a 
údržbu na pozemku   p.  č.   67, 26, k. ú. Ostašov u Liberce  na dobu  existence příslušné 
inženýrské sítě, ve prospěch vlastníka pozemku  p. č. 33/1 ,  k. ú. Ostašov u Liberce, jehož 
vlastníky jsou v současné  době Baloga Daniel a Balogová Lenka Ing.,  za cenu 2.100,- Kč bez 
DPH. 
 
8. Rada města po projednání dne 5. 11. 2013:  
a) zrušuje usnesení č. 280/2013/V/8 ze dne 16. 4. 2013 
b) schvaluje zřízení věcného břemene zřízení věcného břemene chůze a jízdy na pozemku p. č. 
1/2, k. ú. Radčice u Krásné Studánky na dobu neurčitou ve prospěch vlastníka pozemků st. č. 317, 
356, k. ú. Radčice u Krásné Studánky, pozemku p. č. 432/1, k. ú. Radčice u Krásné Studánky a 
budovy č. p. 236, Liberec XXXII - Radčice, na pozemcích st. č. 317, 356, k. ú. Radčice u Krásné 
Studánky, jejichž vlastníkem je v současné době Vlasák Miloš, za cenu 27.000,- Kč bez DPH. 
 
9. Rada města po projednání dne 5. 11. 2013:  
a) zrušuje usnesení č. 712/2012/X/9 ze dne 18. 9. 2012 
b) schvaluje zřízení věcného břemene uložení kanalizační přípojky, vstup a vjezd pro opravy a 
údržbu na pozemku p. č. 323/1, k. ú. Doubí u Liberce, na dobu existence příslušné inženýrské sítě, 
ve prospěch vlastníka pozemku p. č. 305, 306/1, 306/2, k. ú. Doubí u Liberce, jehož vlastníkem je 
v současné době Ing. Josef Bydžovský, za cenu 5.000,- Kč bez DPH. 
 
10. Rada města po projednání dne 5. 11. 2013:  
a) zrušuje usnesení č. 768/2011/IX/17 ze dne 15. 11. 2011 
b) schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení plynovodní STL přípojky, příjezd a přístup 
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pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p.č. 841/1, k. ú. Františkov u Liberce, na dobu existence 
stavby příslušné inženýrské sítě pro Teplárnu Liberec, a.s., tř. Milady Horákové 641/34a, 460 01 
Liberec 4, IČ: 62241672, za  cenu 15.000,- Kč bez DPH.  
 
11. Rada města po projednání dne 5. 11. 2013:  
a) zrušuje usnesení č. 67/2012/I/3 ze dne 31. 1. 2012 
b) schvaluje zřízení věcného břemene uložení kanalizační přípojky, přístup a příjezd pro opravy a 
údržbu,  na pozemku p. č. 6078, k. ú. Liberec, na dobu existence příslušné inženýrské sítě, ve 
prospěch Společenství vlastníků domu v Liberci, Rokycanova 1215/5 a 1216/7, se sídlem Liberec 
I, Rokycanova 1215/5, PSČ 460 01, IČ: 25481088,  za cenu 10.000,- 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. 845/2013 

Majetkoprávní operace - Věcná břemena 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

dle jednotlivých usnesení přiložených materiálů: 
1. Rada města dne 5.11.2013   schvaluje  zřízení  věcného  břemene strpění uložení STL  

plynovodní přípojky, příjezd a přístup  pro opravy a údržbu  na pozemku/cích / p. č. 1056/1,  
k.ú. Růžodol I  na dobu existence stavby příslušné  inženýrské sítě pro: RWE GasNet, s.r.o., 
Klíšská 940, 401 17, Ústí nad Labem, IČ: 272 95 567, za podmínky složení zálohy ve výši 
5.000,-Kč. 

2. Rada města dne 5.11. 2013 schvaluje  zřízení  věcného břemene uložení vodovodní a 
kanalizační přípojky, vstup a vjezd pro opravy a údržbu na pozemku/cích  p.č. 1056/1, 
1195/2, k. ú. Růžodol I,  na dobu  existence stavby příslušných inženýrských sítí, ve prospěch 
vlastníka pozemků p. č.1412/1 a 1412/4,  k. ú. Růžodol I, jehož vlastníky jsou v současné  
době: Hlavatý Václav a Hlavatá Kristina, za podmínky složení zálohy ve výši 12.000,- Kč bez 
DPH. 

3. Rada města dne 5.11.2013  schvaluje  zřízení  věcného  břemene strpění uložení NTL  
plynovodní přípojky, příjezd a přístup  pro opravy a údržbu na pozemku/cích / p. č. 675,  k.ú. 
Dolní Hanychov  na dobu existence stavby příslušné   inženýrské sítě pro: RWE GasNet, 
s.r.o., Klíšská  940, 401 17, Ústí nad Labem, IČ: 272 95 567,  za podmínky složení zálohy ve 
výši 5.000,- Kč. 

4. Rada města dne 5.11.2013 schvaluje  zřízení  věcného břemene uložení  vodovodní a 
kanalizační přípojky, vstup a vjezd  pro opravy a údržbu na pozemku p.č. 675, k. ú. Dolní 
Hanychov,  na dobu  existence stavby příslušných inženýrských sítí, ve prospěch vlastníka 
pozemku p. č.386/1, k. ú. Dolní Hanychov, jehož vlastníkem je v současné době Julie 
Růžičková, za podmínky složení zálohy ve výši 10.000,- Kč bez DPH. 

5. Rada města dne 5.11.2013  schvaluje zřízení věcného břemene uložení vodovodní přípojky, 
vstup a vjezd pro opravy a údržbu na pozemku  p. č. 147,  k. ú. Ostašov u Liberce, na dobu  
existence stavby příslušných inženýrských sítí, ve prospěch vlastníka pozemků p.č. 185/2, 
185/3 a 186 k.ú. Ostašov u Liberce, jejichž vlastníkem je v současné  době Jana Schauerová,  
za podmínky složení zálohy ve výši 5.000,- Kč bez DPH. 

6. Rada města dne 5. 11. 2013 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení  kabelového  
vedení VN, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p. č. 6009, 6019/1, 6045, 
6053, 6054,  k. ú. Liberec, na dobu existence stavby příslušné   inženýrské sítě pro ČEZ 
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Distribuce, a.s., Děčín 4, Teplická 874/8, IČ: 24729035,  za podmínky složení zálohy ve výši  
1.000.- Kč bez DPH. 

7. Rada města dne 5. 11. 2013 schvaluje zřízení věcného břemene uložení  kanalizační přípojky a 
vodovodní přípojky,  přístup a příjezd pro opravy a údržbu na pozemku p. č. 1583/103, k. ú. 
Rochlice u Liberce na dobu existence stavby příslušné inženýrské sítě, ve prospěch vlastníka 
pozemku p. č. 1583/6, k. ú. Rochlice  u Liberce,  kterým  je v současné době Bělocký Adam, 
za podmínky složení zálohy ve výši 5.690,- Kč bez DPH. 

8. Rada města dne 5. 11. 2013 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení  kabelového  
vedení NN, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p. č. 145,  k. ú. Starý 
Harcov, na dobu  existence stavby příslušné   inženýrské sítě pro ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 
4, Teplická 874/8, IČ: 24729035,  za cenu 1.000,- Kč bez DPH. 

9. Rada města dne 5. 11. 2013 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení  kabelového  
vedení NN, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p. č. 383,  k. ú. Ostašov u 
Liberce, na dobu  existence stavby příslušné   inženýrské sítě pro ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 
4, Teplická 874/8, IČ: 24729035,  za podmínky složení zálohy ve výši  1.200,- Kč bez DPH. 

10. Rada města dne 5. 11. 2013 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení  kabelového  
vedení NN, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p. č. 23/1, 851,  k. ú. 
Vesec u Liberce, na dobu  existence stavby příslušné   inženýrské sítě pro ČEZ Distribuce, 
a.s., Děčín 4, Teplická 874/8, IČ: 24729035,  za podmínky složení zálohy ve výši  4.000,- Kč 
bez DPH. 

11. Rada města dne 5. 11. 2013 schvaluje zřízení věcného břemene uložení  vodovodní přípojky,  
přístup a příjezd pro opravy a údržbu na pozemku p. č. 265/1, 1033/1 k. ú. Horní Růžodol, na 
dobu existence stavby příslušné inženýrské sítě, ve prospěch: Auta 24 s.r.o., Hodkovice nad 
Mohelkou, Záskalí 13, PSČ 46342, IČ: 27309037, za podmínky složení zálohy ve výši 
10.000,- 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. 846/2013 

Nevyužití předkupního práva - Pekárkova 322, Liberec 15 - snížení nabídkové 
ceny 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

nevyužití předkupního práva Statutárního města Liberec k nemovitostem: k bytové jednotce 
č.322/3 v budově čp.322, ul. Pekárkova, Liberec 15 postavené na pozemku p.č.643, k.ú. Starý 
Harcov a ke spoluvlastnickému podílu o velikosti 10996/34432 na společných částech této budovy 
a na pozemku p.č.643, k.ú. Starý Harcov, za celkovou cenu 1,900.000,- Kč. 

a   u k l á d á  

Ing. Zbyňku Karbanovi, vedoucímu odboru ekonomiky a majetku, zajistit zpracování odpovědi 
žadatelům dle schváleného usnesení. 

T: neodkladně 

USNESENÍ Č. 847/2013 

Dodatek č. 4 ke zřizovací listině Centra zdravotní a sociální péče Liberec, 
příspěvkové organizace 
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Rada měst po projednání 

s o u h l a s í   

s návrhem dodatku č. 4 ke zřizovací listině Centra zdravotní a sociální péče Liberec, příspěvkové 
organizace, dle důvodové zprávy 

a  u k l á d á   

panu Kamilu Janu Svobodovi, náměstkovi primátorky, předložit tento materiál ke schválení 
zastupitelstvu města. 

T: 28.11.2013 

 
Žádost ředitelky příspěvkové organizace Dětské centrum SLUNÍČKO Liberec o 
souhlas zřizovatele s čerpáním finančních prostředků z investičního fondu 
organizace za účelem pořízení automobilu 

Předložený návrh usnesení nebyl přijat.  

USNESENÍ Č. 848/2013 

Poskytnutí příspěvku obecně prospěšné společnosti FOKUS Liberec 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í   

s poskytnutím příspěvku obecně prospěšné společnosti FOKUS Liberec v celkové výši 150.000,- 
Kč za účelem zajištění sociální služby „sociálně aktivizační služba pro seniory a osoby se 
zdravotním postižením“ v období prosinec 2013 – únor 2014 pro duševně nemocné občany města 
Liberec 

a  u k l á d á  

Kamilu Janu Svobodovi, náměstkovi primátorky, předložit tento materiál ke schválení 
zastupitelstvu města. 

T: 28. 11. 2013 

USNESENÍ Č. 849/2013 

Poskytnutí příspěvku Oblastní charitě Liberec 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

poskytnutí příspěvku Oblastní charitě Liberec v celkové výši 15.000,- Kč 

a  u k l á d á  

Ivaně Roncové, pověřené zastupováním funkce vedoucí odboru humanitního, zajistit podpis 
smlouvy s Oblastní charitou Liberec dle podmínek uvedených v důvodové zprávě .  

T: neprodleně 

USNESENÍ Č. 850/2013 

Jmenování členů Řídící pracovní skupiny pro Komunitní plánování sociálních 
služeb regionu Liberec a schválení Statutu Řídící pracovní skupiny 

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

1. Statut Řídící pracovní skupiny pro Komunitní plánování sociálních služeb regionu Liberec  
 

2. členy Řídící pracovní skupiny pro Komunitní plánování sociálních služeb regionu Liberec 

j m e n u j e  

1. manažery Řídící pracovní skupiny pro Komunitní plánování sociálních služeb pro region 
Liberec na dobu neurčitou:  

 
Petra Hampachera, 
Olgu Merglovou,  
Elišku Pokornou,  
Lukáše Průchu,  
Janu Urbanovou,  
Kateřinu Šrétrovou, 

 
2. metodika Komunitního plánování sociálních služeb pro region Liberec na dobu neurčitou:  

Ing. Stanislava Jägera,  
 
3. člena zastupitelstva, který se bude podílet na vyhodnocení Žádostí o finanční příspěvek po 

dobu trvání tohoto volebního období:  
Mgr. Věru Rosenbergovou 

 
a  u k l á d á  

Mgr. Martině Rosenbergové, primátorce města, zajistit jmenování členů Řídící pracovní  
skupiny pro Komunitní plánování sociálních služeb regionu Liberec. 

T: neprodleně 

USNESENÍ Č. 851/2013 

Navýšení kapacity lůžek v Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 
PAPRSEK 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

navýšení kapacity lůžek v Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc PAPRSEK na počet 
lůžek 28 s účinností od 1. 12. 2013 

a  u k l á d á  

Ivaně Roncové, pověřené zastupováním funkce vedoucí odboru humanitního, informovat o 
rozhodnutí rady města ředitelku příspěvkové organizace, paní Mgr. et Bc. Annu Vereščákovou. 

T: ihned 

 

USNESENÍ Č. 852/2013 

Nové určení platu Ing. Jiřího Veselého, ředitele Základní školy, Liberec, U Soudu 
369/8, příspěvkové organizace 

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

nově stanovený platový výměr Ing. Jiřího Veselého, ředitele Základní školy, Liberec, U Soudu 
369/8, příspěvkové organizace dle důvodové zprávy 

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. 853/2013 

Žádost Botanické zahrady Liberec, příspěvkové organizace o navýšení 
neinvestičního příspěvku v roce 2013 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s navýšením neinvestičního příspěvku na provoz Botanické zahrady Liberec, příspěvkové 
organizace v roce 2013 o částku 900.000,- Kč dle důvodové zprávy, 

a  u k l á d á   

Mgr. Romanu Králi, vedoucímu odboru školství a kultury, 
1. zařadit neinvestiční prostředky ve výši 900.000,- Kč do návrhu nejbližšího rozpočtového 

opatření SML 2013 na ORG. 103397, Botanická zahrada Liberec, příspěvková organizace. 

                                                                                                  T: nejbližší rozpočtové opatření 2013 

2. vyzvat písemně ředitele příspěvkové organizace Botanická zahrada Liberec k předložení:  

a) plánu hospodaření (příjmů a výdajů na 3 roky, z jaké položky rozpočtu pokryje zvýšený 
příspěvek)  

b) zdůvodnění, jakými operacemi došlo k stavu, kdy není investiční fond organizace krytý 
finančními prostředky 

c) návrhu vyvození odpovědnosti za výsledek hospodaření příspěvkové organizace dle auditorské 
zprávy za rok 2012 k rozvahovému dni 31.12.2012 

                                                                                     T: neprodleně 

USNESENÍ Č. 854/2013 

Schválení dílčího plánu odboru sportu a cestovního ruchu pro rok 2014 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í   

dílčí akční plán odboru sportu a cestovního ruchu pro rok 2014  

a  u k l á d á  

Ing. Davidu Pastvovi, vedoucímu odboru sportu a cestovního ruchu, předložit radě města ke 
schválení dílčí akční plán odboru sportu a cestovního ruchu pro rok 2014 znovu po schválení 
rozpočtu. 

USNESENÍ Č. 855/2013 

Informace o činnosti Rady architektů města Liberce za období 09/13      
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Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í   

obsah a výsledky z jednání Rady architektů města Liberce. 

USNESENÍ Č. 856/2013 

Schválení Dodatku č. 4 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na projekt „Revitalizace 
městských lázní na galerijní objekt“ 

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 městských 
lázní na galerijní objekt“ realizovaný v rámci IPRM Liberec – zóna „Lidové sady“ 

a  u k l á d á  

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

T: 28. 11. 2013 

USNESENÍ Č. 857/2013 

Schválení Dodatku č. 6 ke Smlouvě o alokaci prostředků na Integrovaný plán 
rozvoje města Liberec – zóna „Lidové sady“ 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í   

s uzavřením Dodatku č. 6 ke Smlouvě o alokaci prostředků na Integrovaný plán rozvoje města 
Liberec – zóna „Lidové sady“ 

a  u k l á d á  

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

T: 28. 11. 2013 

USNESENÍ Č. 858/2013 

MFRB – přijetí daru vodovodního řadu v ul. Radostná v k. ú. Vesec u Liberce a 
jeho následný prodej SVS, a. s.                 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í   

1. s přijetím daru vodovodního řadu v délce 130,93 m umístěném na pozemku parc. č. 1018  
v k.ú. Vesec u Liberce (akce: „Liberec – Vesec, ul. Radostná-vodovod v p.p.č. 1018“),  od 
manželů Lochmann Roman a Miroslava,  

 
2. s prodejem vodovodního řadu dle bodu 1. společnosti Severočeská vodárenská společnost a.s., 

Přítkovská 1689, 415 50 Teplice, IČ: 49 09 94 69 za kupní cenu stanovenou SVS a.s. ve výši 
51.000,- Kč  

a  u k l á d á  

Ing. Jiřímu Rutkovskému, náměstku primátorky, předložit návrh majetkoprávní operace ke 
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schválení zastupitelstvu města. 

T: 11/2013 

USNESENÍ Č. 859/2013 

Cyklostezka Jungmannova – majetkoprávní vypořádání 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í   

1. s uzavřením „Smlouvy o zřízení věcného břemene“ na části pozemku parcelní č. 577/1 a č. 
577/3  – ostatní plocha v katastrálním území Františkov u Liberce, obec Liberec, který je ve 
vlastnictví Povodí Labe, státní podnik ve prospěch Statutárního města Liberec, kdy věcné 
břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou,  tj. právo provozovat stezku pro chodce a cyklisty, 
a to v rozsahu stanoveném geometrickým plánem číslo 721-4920-218/2013, zhotoveným 
HOUDEK, spol. s r.o., s celkovou výší úplaty 1.000,- Kč + DPH,    

a  u k l á d á   

Mgr. Martině Rosenbergové, primátorce města,  
1. zajistit aby návrh „Smlouvy o zřízení věcného břemene“, byl předložen ke schválení 

zastupitelstvu města tj. právo zřídit a provozovat stezku pro chodce a cyklisty na části p.p.č. 
577/1 a  577/3 k.ú. Františkov u Liberce, obec Liberec, ostatní plocha, který je ve vlastnictví 
Povodí Labe, státní podnik  

T: 11/2013 
2. po schválení „Smlouvy o zřízení věcného břemene“ zastupitelstvem města zajistit uzavření 

příslušného smluvního dokumentu, kdy na části  pozemku parcelní číslo 577/1 a  577/3 v k.ú. 
Františkov u Liberce, obec Liberec, ostatní plocha, který je ve vlastnictví Povodí Labe, státní 
podnik bylo ve prospěch Statutárního města Liberec zřízeno věcné břemeno.  

T: 12/2014 – kontrolní 

USNESENÍ Č. 860/2013 

„Krytá plocha pro kontejnery domovního odpadu v ul. Jeřmanická Liberec“             

 Přeložka kabelů ve vlastnictví ČEZ, a. s. 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

pro stavbu „Krytá plocha pro kontejnery domovního odpadu v ul. Jeřmanická Liberec“             
předložený návrh „Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o realizaci přeložky distribučního 
zařízení určeného k dodávce elektrické energie“ v ul. Jeřmanická,  mezi ČEZ Distribuce, a.s. se 
sídlem: Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ 247 29 035  a Statutárním 
městem Liberec (SML),  se sídlem Náměstí Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1, IČ 00262978, kdy 
SML uhradí za přeložku dle odhadovaných nákladů částku 165.927,00 Kč bez DPH   

a  u k l á d á   

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
1. po schválení předloženého návrhu „Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o realizaci přeložky 

distribučního zařízení “ ve spolupráci s odborem právním a veřejných zakázek zajistit uzavření 
příslušného smluvního dokumentu 

T: 11/2013 – kontrolní 
 

2. finanční prostředky ve výši 165.927,- Kč bez DPH  nárokovat v rozpočtu města na rok 2014 
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na akci „Krytá plocha pro kontejnery domovního odpadu v ul. Jeřmanická Liberec“             

T: 12/2013 
 
3. Informovat zástupce obyvatelů předmětné lokality o přesun realizace akce „Krytá plocha pro 

kontejnery domovního odpadu v ul. Jeřmanická Liberec“ na rok 2014 a to z důvodu nezbytné 
přeložky kabelů ve vlastnictví spol. ČEZ, a.s.            

T: 11/2013 – kontrolní 

USNESENÍ Č. 861/2013 

„Oprava komunikací - Klicperova, Svatoplukova, nám. Pod Branou“  

Smlouva o souhlasu s provedením stavby  

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

předložený návrh Smlouvy o souhlasu s provedení stavby pro akci „Oprava komunikací - 
Klicperova, Svatoplukova, nám. Pod Branou“, která bude uzavřena mezi  SML a společností 
IBERUS, s.r.o., Liberec, IČ: 27506916 

a  u k l á d á  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,  
zajistit na akci „Oprava komunikací - Klicperova, Svatoplukova, nám. Pod Branou, ve spolupráci 
s odborem právním a veřejných zakázek uzavření „Smlouvy o souhlasu s provedením stavby“ 
mezi SML a IBERUS, s.r.o., Liberec, IČ:  27506916 

Kontrolní termín: 11/2013 

USNESENÍ Č. 862/2013 

„Revitalizace sídliště Rochlice – lokalita Žitná“   

Přeložka kabelů ČEZ 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

pro stavbu „Revitalizace sídliště Rochlice – lokalita Žitná“, předložený návrh „Smlouvy o 
uzavření budoucí smlouvy o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce 
elektrické energie“ v ul. U Potůčku, mezi ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem: Děčín IV – Podmokly, 
Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ: 247 29 035 a Statutárním městem Liberec (SML),  se sídlem 
Náměstí Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1, IČ: 00262978, kdy SML uhradí za přeložku dle 
odhadovaných nákladů částku 80.604,- Kč bez DPH, 

a  u k l á d á   

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
 
1. po schválení předloženého návrhu „Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o realizaci přeložky 

distribučního zařízení “ ve spolupráci s odborem právním a veřejných zakázek zajistit uzavření 
příslušného smluvního dokumentu 

T: 11/2013 – kontrolní 
 
2. finanční prostředky ve výši 80.604,- Kč  bez DPH  nárokovat v rozpočtu města na rok 2014 na 

akci „Revitalizace sídliště Rochlice – lokalita Žitná“ 
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T: 11/2013 – kontrolní 

USNESENÍ Č. 863/2013 

Schválení výjimky z interního předpisu pro zřizování věcných břemen pro Evu 
Petrovou, investora přeložek inženýrských sítí v komunikaci Habrová v k. ú. 
Starý Harcov 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

udělení výjimky z interního předpisu pro zřizování věcných břemen pro Evu Petrovou, investora 
překládaných inženýrských sítí v komunikaci Habrová v k. ú. Starý Harcov a to stanovení úhrady 
ceny za věcná břemena pro veřejnou technickou infrastrukturu ve výši 1.000,- Kč pro tuto akci 

a  u k l á d á  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, v souladu s přijatým 
usnesením požadovat po Evě Petrové, úhradu 1.000,- Kč za uzavření věcného břemene pro tuto 
akci. 

Termín: 12/2013 

USNESENÍ Č. 864/2013 

Krátkodobý pronájem místnosti č. 3 v budově radnice 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

Uzavření smlouvy č. 8009/2013/11 se společností A-TENDER s.r.o., se sídlem K Palečku 
2675/12, 19300 Praha 9, Horní Počernice na krátkodobý pronájem místnosti č. 3 v budově radnice. 

a  u k l á d á  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucího odboru správy veřejného majetku, zajistit oboustranný podpis 
příslušného smluvního dokumentu – smlouvy o pronájmu nebytových prostor. 

T: 11/2013 

USNESENÍ Č. 865/2013 

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

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

zřízení vyhrazeného parkovacího stání a realizaci svislého dopravního značení IP12  
„P reservé“ na komunikaci Gagarinova  pro držitele ZTP/P pana Jaroslava Panoše 

a  u k l á d á  

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

Termín: listopad 2013 
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USNESENÍ Č. 866/2013 

Uzavření dodatku plánovací smlouvy na prodloužení doby ke splnění podmínek 
pro uzavření darovací smlouvy 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

se zamítnutím uzavření dodatku k plánovací smlouvě č. 8/12/0004 s obchodní společností THA-
NO spol. s r.o., IČ: 27326128 na prodloužení doby ke splnění podmínek pro uzavření darovací 
smlouvy do 31.12.2014 na základě žádosti společnosti THANO spol. s r.o., IČ: 27326128, 

b e r e  n a  v ě d o m í  

žádost CJ MML 156827/13 ze dne 14.10.2013 společnosti THANO spol. s r.o., IČ: 27326128, 

a  u k l á d á  

Mgr. M. Rosenbergové, primátorce města, předložit na zastupitelstvu předmětnou žádost 
k projednání.  

USNESENÍ Č. 867/2013 

Schválení přijetí dotace od MMR ČR na projekt „Bezbariérová trasa č. 1 - úsek 
radnice -  Krajská nemocnice Liberec část: úprava radnice - zpřístupnění 
zasedací místnosti“ 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s přijetím finanční dotace od Ministerstva pro místní rozvoj ČR (MMR ČR) na akci     
„Bezbariérová trasa č. 1 – úsek radnice – Krajská nemocnice Liberec část – úprava radnice – 
zpřístupnění zasedací místnosti“ ve výši 390.830,-Kč,  

a  u k l á d á   

1.  Mgr. Martině Rosenbergové, primátorce města,  
 
a) předložit zastupitelstvu města přijetí dotace od MMR ČR na akci „Bezbariérová trasa č. 1 –     
    úsek radnice – Krajská nemocnice Liberec část – úprava radnice – zpřístupnění zasedací  
    místnosti“ ke schválení 
b) po schválení přijetí dotace zastupitelstvem města zajistit potvrzení příslušných dokladů pro  
    uvolnění dotace  

Kontrolní termín: 11/2013 
 
2. Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
 
pro akci „Bezbariérová trasa č. 1 – úsek radnice – Krajská nemocnice Liberec část – úprava 
radnice – zpřístupnění zasedací místnosti“ po schválení přijetí dotace v zastupitelstvu města zajistit 
realizaci dle podmínek poskytovatele dotace. 

KT: 12/2013 

USNESENÍ Č. 868/2013 

Věcný a časový harmonogram převzetí a realizace správy a údržby hřbitovů, 
včetně nákupu softwarového vybavení 
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Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

1. zajištění softwarového vybavení na správu hřbitovů od společnosti MP ORGA, a to 
prostřednictvím společnosti LIS, a.s., na základě její vnitřní směrnice „ Pravidla pro zadávání 
zakázek malého rozsahu mimo režim zákona“                     

    
2. informace týkající se věcného a časového harmonogramu plnění převodu správy a údržby 

hřbitovů z TSML, a.s., na Statutární město Liberec 

a  u k l á d á    

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,  
ve spolupráci se společností TSML a.s. zajistit dostupné data správy hřbitovů v aktuálním majetku 
společnosti TSML, a. s.,  a ve spolupráci se společností LIS, a. s., následnou migraci dat správy 
hřbitovů do nového softwarového vybavení města Liberce. 

Kontrolní termín: 12/2013. 

USNESENÍ Č. 869/2013 

Dopravně - bezpečnostní posouzení vybraných místních komunikací včetně 
návrhu opatření 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

rekapitulaci s popisem prací a odhadem nákladů navržených řešení, na odstranění dopravně 
bezpečnostních závad na vybraných komunikacích ve vlastnictví města Liberce,  

a  u k l á d á  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucího odboru správy veřejného majetku, 
1. nárokovat ve výdajové části rozpočtu města Liberce finanční prostředky na okamžité řešení  - 
odstranění dopravně bezpečnostních závad na vybraných komunikacích ve vlastnictví města 
Liberce s výjimkou ulice Husitské – absence zábradlí 
 

Termín: 11/2013 
 
2. nárokovat ve výdajové části rozpočtu města Liberce finanční prostředky na zpracování 
projektových dokumentací - trvalých řešení  - odstranění dopravně bezpečnostních závad na 
vybraných komunikacích ve vlastnictví města Liberce s výjimkou ulice Husitské – absence 
zábradlí 

Termín: 11/2013  

USNESENÍ Č. 870/2013 

Vyhlášení a technické podmínky výběrového řízení na pronájem plochy pro 
kontejnery na separaci použitého textilu  

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

1. vyhlášení výběrového řízení na pronájem plochy pro kontejnery na separaci použitého textilu 
 
2. technické podmínky výběrového řízení,  
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3. nájemní smlouvu na pronájem plochy pro kontejnery na separaci použitého textilu, 

a  u k l á d á   

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
ve spolupráci s odborem právním a veřejných zakázek zajistit potřebné kroky pro vyhlášení 
výběrového řízení na pronájem plochy pro kontejnery na separaci použitého textilu a následně po 
vyhodnocení výběrového řízení, předložit radě města ke schválení výsledky výběrového řízení.  
                                                                                                                  
                                                                                                  Kontrolní termín: prosinec 2013 

USNESENÍ Č. 871/2013 

Realizace liniových staveb společnosti ČEZ Distribuce, a. s. 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

rozsah a způsob provádění rekonstrukcí a doplnění sítě VN a VN  financovaných společností ČEZ 
Distribuce, a.s., ve městě Liberci, 

a  u k l á d á   

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
1. z důvodu blížícího se zimního období s přihlédnutím k platným, radou města schváleným, 

„Technickým zásadám pro opravy komunikací po zásazích vlastníků technické infrastruktury“, 
s cílem snížit rozestavěnost liniových staveb v Liberci, aby bylo umožněno veřejnosti 
plnohodnotného užívání místních komunikací v místech liniových staveb v nacházejícím 
zimním období, dále nepovolovat nové liniové stavby financovaných společnosti ČEZ 
Distribuce, a.s., 

Termín: 11/2013 
2. vhodným, způsoben informovat radu města Liberce o výsledcích jednání a přijatých 

nápravných opatřeních ve věci realizace liniových staveb financovaných společnosti ČEZ 
Distribuce, a.s. 

Kontrolní termín: 03/2014 

USNESENÍ Č. 872/2013 

Hromadný podnět občanů k opravě komunikace Volgogradská v úseku mezi ul. 
Kubelíkovou a Topolovou 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

Žádost občanů ohledně řešení havarijního stavu komunikace – ulice Volgogradská v úseku mezi 
ul. Kubelíkovou a Topolovou, přijatou dne 10.10.2013 podatelnou Statutárního města Liberec pod 
č. j. CJ MML 154990/13 

s c h v a l u j e  

Variantní řešení: 
Variantu A 
Odbor správy veřejného majetku v roce 2014 zadá zpracování projektové dokumentace na 
rekonstrukci komunikace Volgogradské v úseku mezi ul. Kubelíkovou a Hanychovskou po 
schválení příslušné výdajové položky zastupitelstvem města Liberce a po vydání nezbytných 
povolení následně bude akce realizována a do doby realizace akce nadále provádět běžnou údržbu 
k zajištění bezpečné sjízdnosti a schůdnosti dle potřeby a to opravou jednotlivých výtluků živicí 

a  u k l á d á   
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Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
 
1. písemně informovat autora žádosti o přijatém usnesení rady města Liberce 

Termín: 11/2013 
 
2. zahájit projektové a přípravné práce na tuto akci a současně nárokovat v rozpočtu města na rok 

2014 finanční prostředky na realizaci předmětné akce 

Kontrolní termín: 11/2013 

USNESENÍ Č. 873/2013 

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

Schválení výsledku jednacího řízení bez uveřejnění 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

výsledek jednacího řízení bez uveřejnění na veřejnou zakázku „Lokalita Lesní ul. – oprava 
komunikací“ – II. etapa“ – dodatečné práce. Zhotovitel stavby:  EUROVIA CS, a.s., IČ: 
45274924, se sídlem Národní 10, 113 19 Praha 1  

a  u k l á d á  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
 
1. předložit k podpisu a následně zajistit odeslání rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější 

nabídky v rámci jednacího řízení bez uveřejnění na veřejnou zakázku „Lokalita Lesní ul. – 
oprava komunikací– II. etapa“ – dodatečné práce, a to vítězi řízení, společnosti EUROVIA 
CS, a.s., IČ: 45274924, se sídlem Národní 10, 113 19 Praha 1 

Termín: 11/2013 
 
2. po naplnění všech náležitostí souvisejících s vyhlášením a vyhodnocením jednacího řízení bez 

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

T: 12/2013 – kontrolní 

 

USNESENÍ Č. 874/2013 

„Oprava povrchu komunikací po havárii inženýrských sítí – ul. Proletářská“ - 
Schválení výsledku jednacího řízení bez uveřejnění  

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

1. výsledek jednacího řízení bez uveřejnění na veřejnou zakázku „Oprava povrchu komunikací 
po havárii inženýrských sítí – ul. Proletářská“ – dodatečné práce se zhotovitelem stavby  
Strabag, a.s., IČ: 60838744, se sídlem Tř. gen. Svobody 77, Liberec 12, 460 14 
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2. konečný termín dokončení akce  31.7.2014 

a  u k l á d á  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
 
1. předložit k podpisu a následně zajistit odeslání rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější 

nabídky v rámci jednacího řízení bez uveřejnění na veřejnou zakázku „Oprava povrchu 
komunikací po havárii inženýrských sítí – ul. Proletářská“ – dodatečné práce, a to vítězi řízení, 
společnosti Strabag, a.s., IČ: 60838744, se sídlem Tř. gen. Svobody 77, Liberec 12, 460 14 

Termín: 11/2013 
 
2. po naplnění všech náležitostí souvisejících s vyhlášením a vyhodnocením jednacího řízení bez 

uveřejnění na veřejnou zakázku „Oprava povrchu komunikací po havárii inženýrských sítí – 
ul. Proletářská – dodatečné práce“ předložit k podpisu příslušný dodatek č.1 smlouvy o dílo 
s vítězem tohoto řízení, se společností  Strabag, a.s., IČ: 60838744, se sídlem Tř. gen. 
Svobody 77, Liberec 12, 460 14 a  po jejím podpisu průběžně zajišťovat realizaci akce. 

Termín: 12/2013 – kontrolní 

USNESENÍ Č. 875/2013 

„Puškinova - zřízení chodníku a celoplošná oprava komunikace“ -      

  Schválení výsledku jednacího řízení bez uveřejnění 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

výsledek jednacího řízení bez uveřejnění na veřejnou zakázku „Puškinova - zřízení chodníku a 
celoplošná oprava komunikace“ – dodatečné práce. Zhotovitel stavby: Colas CZ, a.s., IČ: 
26177005, se sídlem Ke Klíčovu 9, Praha 9, 190 00 

a  u k l á d á  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
 
1. předložit k podpisu a následně zajistit odeslání rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější 

nabídky v rámci jednacího řízení bez uveřejnění na veřejnou zakázku „Puškinova - zřízení 
chodníku a celoplošná oprava komunikace“ – dodatečné práce, a to vítězi řízení, společnosti 
Colas CZ, a.s., IČ: 26177005, se sídlem Ke Klíčovu 9, Praha 9, 190 00, 

Termín: 11/2013 
 
2. po naplnění všech náležitostí souvisejících s vyhlášením a vyhodnocením jednacího řízení bez 

uveřejnění na veřejnou zakázku „Puškinova - zřízení chodníku a celoplošná oprava 
komunikace – dodatečné práce“ předložit k podpisu příslušný dodatek č.1 smlouvy o dílo 
s vítězem tohoto řízení, se společností Colas CZ, a.s., IČ: 26177005, se sídlem Ke Klíčovu 9, 
Praha 9, 190 00 a po jejím podpisu průběžně zajišťovat realizaci akce, 

Termín: 12/2013 – kontrolní 

USNESENÍ Č. 876/2013 

Zřízení přístřešku zastávky MHD v ulici Jizerská  

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  
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1. Realizaci akce „Zřízení přístřešku zastávky MHD v ulici Jizerská“, 
2. Výběr dodavatele stavebních prací přímým oslovením a to společnosti SYBAN, s.r.o., ul. 28 

října 60, 460 07 Liberec 7, IČ: 25401343 a to udělením výjimky ze Směrnice Rady města 
Liberec č. 2/2012 RM k zadávání veřejných zakázek Statutárním městem a to v souladu 
s článkem VIII. (Výjimky z věcné působnosti), bod 3. (Všeobecná výjimka pro radu města),   

3. Uzavření smlouvy na realizaci akce „Zřízení přístřešku zastávky MHD v ulici Jizerská“ mezi 
Statutárním městem Liberec a společností SYBAN, s.r.o., ul. 28 října 60, 460 07 Liberec 7, 
IČ: 25401343 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. v souladu s usnesením rady města ve spolupráci s oborem právním a veřejných zakázek zajistit 

administraci zakázky „Zřízení přístřešku zastávky MHD v ulici Jizerská“ -  přímým  oslovení 
společnosti SYBAN, s.r.o., následně připravit a uzavřít smlouvu o dílo 

Termín: 11/2013 
 
2. zajistit realizaci akce „Zřízení přístřešku zastávky MHD v ulici Jizerská“ 

Termín: 12/2013 

USNESENÍ Č. 877/2013 

Oprava komunikace Andělčina 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

1. Realizaci akce „Oprava komunikace Andělčina“ 
2. Výběr dodavatele stavebních prací přímým oslovením a to společnosti 1. jizerskohorská 

stavební společnost, s.r.o., Pražská 392, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou IČ: 49904884   
3. Uzavření smlouvy na realizaci akce „Oprava komunikace Andělčina“ mezi Statutárním 

městem Liberec a společností 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. zajistit předložení návrhu smlouvy o dílo a na realizaci výše uvedené akce firmě 1. 

jizerskohorská stavební společnost, s.r.o., Pražská 392, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou 

T: 11/2013 
 
2. po obdržení a vyhodnocení předloženého návrhu zajistit oboustranný podpis příslušného 

smluvního dokumentu – smlouvy o dílo a následně zajistit realizaci akce 

T: 12/2013 
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USNESENÍ Č. 878/2013 

Cyrila a Metoděje - oprava komunikace - dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo se spol.  
TSML, a. s.   

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo realizace akce „Cyrila a Metoděje - oprava komunikace“, 
s dodavatelem stavby Technické služby města Liberce a.s., Erbenova 376, Liberec 8, 460 08, IČ: 
250 07 017 – nový termín dokončení stavby  15.12.2013     

a  u k l á d á  

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

a dále v souladu s právní legislativou tuto smlouvu uzavřít s dodavatelem stavby Technické 
služby města Liberce, a.s., Erbenova 376, Liberec 8, 460 08, IČ: 250 07 017 

T: 11/2013 
2. v souladu s uzavřeným dodatkem č. 1 ke Smlouvě o dílo zajistit dokončení realizace akce 

„Cyrila a Metoděje - oprava komunikace“  

T. 12/2013 

USNESENÍ Č. 879/2013 

Havarijní oprava propustků - Na Výběžku, Nádražní - dodatek č. 1 ke smlouvě o 
dílo se spol.  TSML, a. s.  

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo realizace akce „Havarijní oprava propustků - Na Výběžku, 
Nádražní“, s dodavatelem stavby Technické služby města Liberce a.s., Erbenova 376, Liberec 8, 
460 08, IČ: 250 07 017 – nový termín dokončení stavby 15.12.2013,     

a  u k l á d á  

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

a dále v souladu s právní legislativou tuto smlouvu uzavřít s dodavatelem stavby Technické 
služby města Liberce a.s., Erbenova 376, Liberec 8, 460 08, IČ: 250 07 017 

T: 11/2013 
2. v souladu s uzavřeným dodatkem č. 1  ke Smlouvě o dílo zajistit dokončení realizace akce 

„Havarijní oprava propustků - Na Výběžku, Nádražní“  

T: 12/2013 

USNESENÍ Č. 880/2013 

Havarijní opravy opěrných zdí - dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo se spol.  TSML, a. 
s.    

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  
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1. uzavření Smlouvy o souhlasu s provedením stavby s vlastníkem stavbou dotčeného pozemku 
panem Jaroslavem Antošem,  

2. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo realizace akce „Havarijní opravy opěrných zdí“, s 
dodavatelem stavby Technické služby města Liberce a.s., Erbenova 376, Liberec 8, 460 08, 
IČ: 250 07 017 – nový termín dokončení stavby 15.12.2013     

a  u k l á d á  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
 
1. v souladu s právní legislativou uzavřít Smlouvu o souhlasu s provedením stavby s vlastníkem 

stavbou dotčeného pozemku panem Jaroslavem Antošem,  

T: 11/2013 
2. ve spolupráci s oborem právním a veřejných zakázek připravit dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo 

a dále v souladu s právní legislativou tuto smlouvu uzavřít s dodavatelem stavby Technické 
služby města Liberce a.s., Erbenova 376, Liberec 8, 460 08, IČ: 250 07 017, 

T: 11/2013 
3. v souladu s uzavřeným dodatkem č. 1  ke Smlouvě o dílo zajistit dokončení realizace akce 

„Havarijní opravy opěrných zdí“.  

T: 12/2013 

USNESENÍ Č. 881/2013 

Hromadný podnět na zřízení parkovacího stání při ulici Sokolská  

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

hromadný podnět přijatý dne 11.10.2013 podatelnou Statutárního města Liberce pod č.j. CJ MML 
155717/13 od občanů města Liberce a také žádost o vyjádření z OD MML ke správnímu řízení 
,,vyhrazené stání pro imobilní osobu v ul. Sokolská před objektem č.p. 829/30, Liberec 1“ vedené 
s paní Klustovou č.j.: CJ MML 138459/13 

s c h v a l u j e  

zachování stávajícího stavu tj. nevyhovět žádostem o zřízení parkovacích stání, 
a  u k l á d á  
Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, písemně informovat autora 
žádosti a OD MML o přijatém usnesení rady města Liberce 

Termín: 11/2013 

USNESENÍ Č. 882/2013 

Dodatek č. 15 Smlouvy o nájmu věcí movitých a nemovitých (pronájem 
teplárenského zařízení) a úplné znění smlouvy ve znění všech dodatků 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

dodatek č. 15 Smlouvy o nájmu věcí movitých a nemovitých uzavřené mezi Statutárním městem 
Liberec a Teplárnou Liberec, a.s. na rok 2013, týkající se pronájmu teplárenského zařízení a úplné 
znění této smlouvy ze dne 3. 1. 2001 ve znění všech jejích dodatků 

a  u k l á d á     

Mgr. Martině Rosenbergové, primátorce města, podepsat schválený dodatek č. 15 Smlouvy o 
pronájmu věcí movitých a nemovitých a úplné znění této smlouvy z roku 2001.   
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Termín: ihned 

USNESENÍ Č. 883/2013 

Žádost občanského sdružení TULIPAN o prominutí nájmu stanoveného 
Závaznými podmínkami při pronajímání částí stožárů veřejného osvětlení ve 
vlastnictví Statutárního města Liberec pro reklamní účely na akci "TÝDEN 
S TULIPANem" 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

prominutí nájmu občanskému sdružení TULIPAN za využití 100 ks stožárů veřejného osvětlení na 
propagaci akce „TÝDEN S  TULIPANem“ 

a  u k l á d á  

Mgr. Pavlu Kalousovi, pověřenému funkcí vedoucí odboru Kancelář primátorky, informovat 
zástupce občanského sdružení TULIPAN o usnesení Rady města Liberce. 

T: ihned 

USNESENÍ Č. 884/2013 

Uplatnění náhrady škody v souvislosti se zrušením zadávacího řízení 
„Revitalizace Soukenného náměstí – realizace“ 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

předložený materiál Uplatnění náhrady škody v souvislosti se zrušením zadávacího řízení 
„Revitalizace Soukenného náměstí – realizace“ ve variantě B: 
1. uplatnění práva na náhradu škody vzniklé zaplacením pokuty a nákladů řízení na základě 

rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže č. j. ÚOHS-S41/2011/VZ-
8783/2011/530/SWa ze dne 25.8.2011 po odpovědné osobě bývalém primátorovi města Mgr. 
Janu Korytářovi zasláním výzvy k náhradě poměrné části škody ve výši 90.000,- Kč vzhledem 
k ekonomii řízení s tím, že pokud bude tato částka uhrazena, nebude podávána žaloba k soudu, 
event. bude podaná žaloba vzata zpět 

 
2. uzavření smlouvy o poskytování právních služeb mezi Statutárním městem Liberec a 

advokátem Milanem Vraspírem, IČ: 71446338, se sídlem Drtinova 10, 15000 Praha 5, ev. č. 
ČAK: 13327, 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, jejímž předmětem bude vypracování žaloby o 
náhradu škody a zastupování Statutárního města Liberec v soudním řízení včetně odvolacího, 
včetně udělení plné moci za 2.000,- Kč včetně DPH za hodinu v odhadované výši 30 – 50 
hodin 

a  u k l á d á  

Mgr. Janu Audymu, vedoucímu odboru právního a veřejných zakázek, aby zajistil veškeré 
nezbytné kroky k uplatnění této škody, zajistil uzavření příslušného smluvního dokumentu a 
vystavení plné moci a informoval občanské sdružení Oživení, o. s. 

T: neprodleně 
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USNESENÍ Č. 885/2013 

Plnění usnesení rady města za měsíc září 2013 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

předloženou zprávu 

a  s o u h l a s í  

s prodloužením termínů sledování usnesení tak, jak jsou navrženy v předložené zprávě. 
 
 
 
 
 
Rada města vzala na vědomí tyto písemné informace:  

I.  Plnění usnesení zastupitelstva města za III. čtvrtletí 2013 
 

 
 
 
 
Přílohy: k usnesení č. 869/2013 
              
              
 
 
 
 
 
 
V Liberci dne 12. listopadu 2013 

 
 
 
 
 
 
 
  

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



Rekapitulace s odhadem nákladů na řešení: 

 
 Komunikace 

/ ulice: 
Stručný popis 
závady: 

Návrh řešení  

okamžité / dlouhodobé: 

Délka v 
m: 

Odhad nákladů 
(bez DPH) 

1 Svobody - absence zábradlí za 
chodníkem vč. 
vymezení hrany 
chodníku 

- nutno provést v trvalém opatření  54 ---

- osazení vnější chodníkové obruby a 
záchytného zařízení 

160 000 Kč 

2 Svobody - absence zábradlí za 
chodníkem vč. 
vymezení hrany 
chodníku 

- nutno provést v trvalém opatření  63 ---

- osazení vnější chodníkové obruby a 
záchytného zařízení 

180 000 Kč 

3 Otakarova - absence záchytného 
zařízení podél 
komunikace nad 
vodotečí 

- osazení dopravního značení 130 45 000 Kč

- úprava krajnice a osazení 
záchytného zařízení 

650 000 Kč 

4 Novorudská - absence záchytného 
zařízení podél 
komunikace nad 
vodotečí 

- osazení směrových sloupků 24 3 400 Kč

- osazení podélného záchytného 
zařízení 

30 000 Kč 

5, 
6, 
7  

Na Výběžku - absence 
bezpečnostních 
záchytných zařízení 

- osazení omezujících dopravních 
značek 

138 21 000 Kč

- v souvislosti s úseky 8 – 10 zahájit 
rekonstrukci komunikace vč. bezp. 
auditu 

Obsaženo v pol. 
8 - 10 

8, 
9, 
10 

Na Výběžku - absence 
bezpečnostních 
záchytných zařízení 

- osazení omezujících dopravních 
značek 

240 21 000 Kč

- v souvislosti s úseky 8 – 10 zahájit 
rekonstrukci komunikace  

750 000 Kč 

11 Na Rozhraní - absence záchytného 
zařízení 

- osazení směrových sloupků, 
vyčištění krajnice 

250 25 000 Kč

- osazení podélného záchytného 
zařízení 

400 000 Kč 

12 
13 

Křižanská - absence 
bezpečnostních 
záchytných zařízení 

- osazení dopravního značení 52 5 000 Kč

- úprava a stabilizace krajnice s 
osazením podélného záchytného 
systému 

161 000 Kč 

14 

15 

U Podjezdu - absence 
bezpečnostních 
záchytných zařízení 

- osazení dopravního značení 205 20 000 Kč

- úprava a stabilizace krajnice s 
osazením podélného záchytného 
systému 

640 000 Kč 
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16 Londýnská - absence zábradlí - osadit zábradlí 20 50 000 Kč

- není --- 

17 Táborská - absence záchytných 
zařízení podél 
vodoteče, absence 
značení 

- osazení dopravního značení a 
provizorního zabezpečení  

100 85 000 Kč

- provedení stálého zabezpečení – 
osazení podélných záchytných prvků 
+ provedení bezp. auditu při návrhu 

350 000 Kč 

18 U Struhy - absence 
bezpečnostních 
záchytných zařízení 

- osazení dopravního značení 340 32 000 Kč

- úprava a stabilizace krajnice s 
osazením podélného záchytného 
systému 

680 000 Kč 

19 Svárovská - absence 
bezpečnostních 
záchytných zařízení 

- osazení dopravního značení 55 11 000 Kč

- úprava a stabilizace krajnice s 
osazením podélného záchytného 
systému 

220 000 Kč 

21 K Bucharce - absence 
bezpečnostních 
záchytných zařízení 

- osazení dopravního značení 60 12 000 Kč

- úprava a stabilizace krajnice s 
osazením podélného záchytného 
systému 

180 000 Kč 

22 Na Mlýnku - absence 
bezpečnostních 
záchytných zařízení 

- osazení dopravního značení 136 18 000 Kč

- úprava a stabilizace krajnice s 
osazením podélného záchytného 
systému 

350 000 Kč 

23 Polní  - absence 
bezpečnostních 
záchytných zařízení 

- osazení dopravního značení 53 15 000 Kč

- úprava a stabilizace krajnice s 
osazením podélného záchytného 
systému 

180 000 Kč 

24 Hraničná - absence vymezení 
kraje komunikace  

- vyčištění krajnice a osazení značení 45 23 000 Kč
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