
U S N E S E N Í  
Z 20. SCHŮZE  

RADY MĚSTA LIBEREC, 
KONANÉ DNE 19. 11. 2013 

 

USNESENÍ Č. 886/2013 

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

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

- udělení jednorázové výjimky pro Městskou policii Liberec ze směrnice č. 2/2012 RM, čl. VIII. 
Výjimky z věcné působnosti, bodu 3. Všeobecná výjimka pro radu města, pro zadání veřejné 
zakázky Nákup motorového vozidla Škoda Octavia Combi 1.6 TDI / 77 kW Ambition Plus 
pro Městskou policii Liberec pro rok 2013 za celkovou kupní cenu 430.000,-Kč vč. DPH; 

-  přímé zadání veřejné zakázky malého rozsahu Nákup motorového vozidla Škoda Octavia 
Combi 1.6 TDI / 77 kW Ambition Plus pro Městskou policii Liberec dodavateli Auto 
Gremos  spol. s r.o. Liberec, IČ: 47309890, Zahradní 300, 460 01 Liberec 11, v parametrech 
dle důvodové zprávy;  

a  u k l á d á   

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

T: neprodleně 

USNESENÍ Č. 887/2013 

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 vodovodních přípojek a 

kanalizační přípojky, příjezdu a přístupu pro opravy a údržbu na p.p.č. 2133/1 v k. ú. 
Vratislavice nad Nisou na dobu existence stavby příslušných inženýrských sítí ve prospěch 
vlastníka p.p.č. 2551 v k. ú. Vratislavice nad Nisou, DP REAL IMMO, s.r.o., Preslova 700/76, 
Brno, IČ: 282 61 496, a kteréhokoliv dalšího vlastníka, za podmínky úhrady předpokládané 
ceny ve výši 59.000,- Kč bez DPH a za podmínek stanovených technickým odborem.  

2. Rada města po projednání schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v právu mít 
zřízeno a provozovat STL plynovodní potrubí, a v právu vstupu a vjezdu v souvislosti se 
stavebními úpravami, opravami a provozováním plynárenského zařízení na p.p.č. 2133/1 v k. 
ú. Vratislavice nad Nisou na dobu existence stavby plynárenského zařízení pro RWE GasNet, 
s.r.o., Klíšská 940, Ústí nad Labem, IČ: 272 95 567 (investor DP REAL IMMO, s.r.o., 

 



Preslova 700/76, Brno, IČ: 282 61 496) za podmínky úhrady předpokládané ceny ve výši 
30.000,- Kč bez DPH a za podmínek stanovených technickým odborem. 

3. Rada města po projednání schvaluje zřízení věcného břemene vedení vodovodní přípojky, 
STL plynovodní přípojky a přípojky tlakové  kanalizace, příjezdu a přístupu pro opravy a 
údržbu na p.p.č. 2632/1 v k. ú. Vratislavice nad Nisou na dobu existence stavby příslušných 
inženýrských sítí ve prospěch vlastníka p.p.č. 1980/11 v k. ú. Vratislavice nad Nisou, pana 
Vladimíra Minaříka, a kteréhokoliv dalšího vlastníka, za podmínky úhrady předpokládané 
ceny ve výši 42.800,-Kč bez DPH  a za podmínek stanovených technickým odborem. 

4. Rada města po projednání schvaluje zřízení věcného břemene vedení 2 vodovodních přípojek 
a přípojky NN, příjezdu a přístupu pro opravy a údržbu na p.p.č. 1037 a 2787 v k. ú. 
Vratislavice nad Nisou na dobu existence stavby příslušných inženýrských sítí ve prospěch 
vlastníka p.p.č. 2874/3 v k. ú. Vratislavice nad Nisou, manželů Ing. Michala a Anny 
Schneiderových, a kteréhokoliv dalšího vlastníka, za podmínky úhrady předpokládané ceny ve 
výši 15.000,- Kč bez DPH a za podmínek stanovených technickým odborem.  

5. Rada města po projednání schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v právu mít 
zřízeno a provozovat STL plynovodní potrubí, a v právu vstupu a vjezdu v souvislosti se 
stavebními úpravami, opravami a provozováním plynárenského zařízení na p.p.č. 2787 v k. ú. 
Vratislavice nad Nisou na dobu existence stavby plynárenského zařízení pro RWE GasNet, 
s.r.o., Klíšská 940, Ústí nad Labem, IČ: 272 95 567 (investor manž. Ing. Michal a Anna 
Schneiderovi),  za podmínky úhrady předpokládané ceny ve výši 20.000,- Kč bez DPH a za 
podmínek stanovených technickým odborem. 

USNESENÍ Č. 888/2013 

Návrh rozpočtového opatření č. 6 statutárního města Liberec na rok 2013    

Rada města po projednání 

s o u h l a s í   

s návrhem rozpočtového opatření č. 6 statutárního města Liberec na rok 2013 dle důvodové zprávy 

a  u k l á d á  

Mgr. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky, předložit návrh rozpočtového opatření č. 6 
statutárního města Liberec na rok 2013 zastupitelstvu města dne 28. 11. 2013 ke schválení. 

USNESENÍ Č. 889/2013 

Návrh rozpočtového opatření č. 7 statutárního města Liberec na rok 2013   

Rada města po projednání 

s o u h l a s í   

s návrhem rozpočtového opatření č. 7 statutárního města Liberec na rok 2013 dle důvodové zprávy 

a  u k l á d á  

Mgr. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky, předložit návrh rozpočtového opatření č. 7 
statutárního města Liberec na rok 2013 zastupitelstvu města dne 28. 11. 2013 ke schválení. 

USNESENÍ Č. 890/2013 

Zpráva o naplňování příjmů a čerpání výdajů rozpočtu statutárního města 
Liberec  za  období  leden - říjen 2013 

Rada města po projednání 



b e r e  n a  v ě d o m í  

zprávu o naplňování příjmů a čerpání výdajů rozpočtu statutárního města Liberec 
za období  leden - říjen  2013 

a  u k l á d á  

Mgr. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky,  předložit tuto zprávu na jednání zastupitelstva města 
dne 28. 11. 2013.  

USNESENÍ Č. 891/2013 

Dohoda o narovnání mezi Statutárním městem Liberec a Českou spořitelnou a.s. 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s dohodou o narovnání mezi Statutárním městem Liberec a Českou spořitelnou a.s. 

a  u k l á d á  

Mgr. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky, předložit materiál ke schválení do nejbližšího 
zastupitelstva města. 

Termín: 28. 11. 2013 

USNESENÍ Č. 892/2013 

Majetkoprávní operace - Prodeje pozemků 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

dle jednotlivých usnesení přiložených materiálů: 
1. Rada města dne 19. 11  2013 souhlasí s prodejem nemovitostí: 

pozemky p. č.2697/2, 2697/5, k. ú. Liberec 
kupující:  
Lenka Moravcová,  
za kupní cenu 53.000,- Kč 
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne 
schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města 

2. Rada města dne 19. 11  2013 souhlasí s prodejem nemovitosti: 
pozemek p. č. 3100/4, k. ú. Liberec 
kupujícímu:  
Pavel Novotný,  
za kupní cenu 21.000,- Kč 
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne 
schválení  majetkoprávní operace zastupitelstvem města 

3. Rada města dne 19.11.2013 souhlasí s prodejem nemovitosti:  
      pozemek p. č. 874/11, k. ú. Rochlice u Liberce 

kupující: 
manž. Jaroslav Tuláček, Alena Tuláčková, 
za kupní cenu 51.000,- Kč,  
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne 
schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města 

4. Rada města dne  19.11.2013 souhlasí s prodejem nemovitosti: 
      pozemek  p. č. 1102/12, k. ú. Růžodol I 
      kupujícímu: 
      Vasyl Prodan,  



      za kupní cenu 356.000,- 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, náměstku primátorky města, předložit majetkoprávní operace ke schválení 
zastupitelstvu města. 

T: 28.11.2013 

USNESENÍ Č. 893/2013 

Majetkoprávní operace - Prodej objektu a pozemku 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í   

s prodejem objektu technického vybavení na pozemku 605/3, ul. Libušina, Liberec 13 a pozemku 
p. č. 605/3, vše v k. ú. Nové Pavlovice 

a  u k l á d á  

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

T: 28.11.2013 

USNESENÍ Č. 894/2013 

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 19.11.2013 souhlasí se záměrem prodeje pozemku p. č. 374/3, k. ú. 

Ruprechtice formou výběrového řízení s právem přednosti vlastníka stavby na tomto pozemku 
za cenu 2.000,- Kč za předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky. 

2. Rada města dne 19. 11. 2013 souhlasí se záměrem prodeje části pozemku p. č. 562, k. ú. 
Kateřinky u Liberce, formou výběrového řízení s právem přednosti vlastníka staveb na 
pozemcích p. č. 570, 571 a 572, k. ú. Kateřinky u Liberce, za cenu 20.000,- Kč, za 
předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky. 

3. Rada města dne 19.11.2013 souhlasí se záměrem prodeje pozemku p. č. 258/32, k. ú. Radčice 
u Krásné Studánky formou výběrového řízení s právem přednosti nájemce pozemku 
(výpůjčka) za cenu:  

  doporučenou ve výši 301.000,- Kč 
za předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky. 

4. Rada města dne  19.11. 2013 neschvaluje záměr prodeje pozemků p. č. 305/1, 305/2, 674, 
675, 677, k. ú. Růžodol I., formou výběrového řízení za cenu 1,800.000,- Kč 

5. Rada města 19.11.2013 neschvaluje záměr prodeje pozemku p. č. 681/1, k. ú. Růžodol I 
formou výběrového řízení s právem přednosti vlastníka sousedících pozemků za cenu 
770.000,- 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: 28.11.2013 



USNESENÍ Č. 895/2013 

Majetkoprávní operace - Budoucí prodej pozemku 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í   

- s návrhem na vyjmutí části pozemku p. č. 3213 v k. ú. Liberec o celkové výměře cca 160 m2 
ze seznamu „Pozemků vyřazených z privatizačního procesu“ v době realizace kupní smlouvy 

- a uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí kupní na prodej nemovitosti: 
části pozemku p. č. 3213 v k. ú. Liberec o celkové výměře cca 160 m2 v souvislosti 
s plánovanou výstavbou „Regulační stanice Liberec – Lidové sady“ 
budoucí kupující: 
RWE GasNet, s.r.o., IČ: 27295567, 
se sídlem Klíšská 940, Ústí nad Labem, 
za kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem v době realizace kupní smlouvy a úhradou 
nákladů spojených s realizací prodeje 

a  u k l á d á  

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

T: 28. 11. 2013 

USNESENÍ Č. 896/2013 

Majetkoprávní operace - Záměr směny pozemků 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í   

dle jednotlivých usnesení přiložených materiálů: 
1. Rada města dne 19. 11. 2013 souhlasí  se záměrem směny pozemků p. č. 1728/2, 2087/1, 

2282 a části pozemku p. č. 2087/3, k. ú. Ruprechtice,  
ve vlastnictví: 
manželé 
Ing. Jaroslav Balatka,    
a Ing. Zuzana Balatková 1/4 
 
manželé 
Ing. Ivo Barek, a Jaroslava Barková 1/4 
 
Ing. Ladislav Jenček 1/4 
Petr Salaba,   1/4 
 
za pozemky p. č. 398, 399 a části pozemků p. č. 396 a 397, k. ú. Nové Pavlovice,  
ve vlastnictví:  
Statutární město Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec 1, IČ: 00262978.  

2. Předložený návrh usnesení nebyl přijat. 
3. Předložený návrh usnesení nebyl přijat. 

a  u k l á d á  

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

T: 28. 11. 2013 



USNESENÍ Č. 897/2013 

Majetkoprávní operace - Záměr prodeje stavby a pozemků 

Rada města po projednání 

n e s c h v a l u j e   

záměr prodeje stavby technického vybavení na pozemku p. č. 29/3, k. ú. Růžodol I a pozemků p. č. 
29/3, 53/1, 54/2, 56/2 a 1399/2 vše v k. ú. Růžodol I a pozemku p. č. 925/9, k. ú. Staré Pavlovice, 
formou výběrového řízení 

a  u k l á d á  

Ing. Zbyňku Karbanovi, vedoucímu odboru ekonomiky a majetku, informovat žadatele o usnesení 
rady města. 

T: neodkladně 

USNESENÍ Č. 898/2013 

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 19.11.2013 schvaluje pronájem nebytového prostoru - garážového stání v ul. 

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

2. Rada města dne 19.11.2013 schvaluje pronájem nebytového   prostoru č. 30 v ul. Česká 617, 
Liberec 25 za účelem provozování mateřské školy, pro Věru Křížovou, IČ: 02286157, ul.  
K Bucharce 215, Liberec 19, nájemné 800,- Kč/m²/rok bez DPH, smlouva na dobu neurčitou, 
stavební úpravy na vlastní náklady.         

3. Rada města dne 19.11.2013 schvaluje pronájem nebytového   prostoru č. 34 v ul. Česká 617, 
Liberec 25 za účelem provozování mateřské školy, pro Věru Křížovou, IČ: 02286157, ul.  
K Bucharce 215, Liberec 19, 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, vedoucímu odboru ekonomiky a majetku, vydat pokyny k uzavření 
nájemních smluv. 

T: neodkladně 

USNESENÍ Č. 899/2013 

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 19.11.2013: 

a) zrušuje usnesení č. 364/2012 - IX/7 ze dne 22.5. 2012 
b) schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení kabelového vedení VN a přípojkové 
skříně SS 100, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p. č. 841/1,884, k. ú. 
Františkov u Liberce na dobu existence stavby příslušné inženýrské sítě pro: ČEZ Distribuce, 
a.s., se sídlem Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02, Děčín, IČ: 247 29 035, za cenu 



137.300,- Kč bez DPH.  
2. Rada města po projednání dne 19. 11. 2013:  

a) zrušuje usnesení č. 857/2012/VIII/3/1 ze dne 6. 11. 2012 
b) schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení NTL plynovodu a plynovodních 
přípojek, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p. č. 5752, 5989, k. ú. 
Liberec na dobu existence stavby plynárenského zařízení pro RWE GasNet, s.r.o., se sídlem 
Klíšská 940, Ústí nad Labem, IČ 272 95 567, za cenu 1.000,- Kč bez DPH. 

3. Rada města po projednání dne 19. 11. 2013:  
a) zrušuje usnesení č. 748/2011/II/1 ze dne 1. 11. 2011 
b) schvaluje zřízení věcného břemene uložení kanalizační  přípojky, přístup a příjezd pro 
opravy a údržbu  na pozemku p. č. 5899/1, k. ú. Liberec  na dobu existence stavby příslušné 
inženýrské sítě ve prospěch vlastníka pozemku p. č. 1176/23, 1177, k. ú. Liberec, kterým je 
v současné době Doležil Petr, Lejsek Jan  MUDr., Strouhal Václav DiS., Šumaj Rudolf 
MUDr.,  za cenu 5.000,- Kč bez DPH.  

4. Rada města po projednání dne 19. 11. 2013:  
a) zrušuje usnesení č. 285/2012/V/4 ze dne 17. 4. 2012 
b) schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení plynovodu a plynovodní přípojky, 
příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p. č. 5921, 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 cenu 1.800,- Kč bez DPH. 

5. Rada města po projednání dne 19. 11. 2013:  
a) zrušuje usnesení č. 434/2011/XII/13 ze dne 21. 6. 2011 
b) schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení  plynovodní přípojky, příjezd a přístup 
pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p. č. 1050/1 k. ú.  Horní Růžodol, 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 5.400,- Kč bez DPH. 

6. Rada města po projednání dne 19. 11. 2013:  
a) zrušuje usnesení č. 395/2011/VIII/6 ze dne 7. 6. 2011 
b) schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení  plynovodu, příjezd a přístup pro opravy 
a údržbu na pozemku/cích/ p. č. 89 k. ú. Karlinky, 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 1.120,- 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. 900/2013 

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 19. 11. 2013 schvaluje zřízení věcného břemene uložení vodovodní přípojky 

a přípojky dešťové a splaškové kanalizace, přístup a příjezd pro opravy a údržbu na pozemku 
p. č. 1007, k. ú. Horní Růžodol, na dobu existence stavby příslušné inženýrské sítě, ve 
prospěch vlastníka pozemků p. č. 37, 34 k. ú. Horní Růžodol a stavby č. p. 13, Liberec VII – 
Horní Růžodol na pozemku p. č. 34, k. ú. Horní Růžodol, kterým jsou v současné době 
Čechová Jaromíra Ing., Dlouhý Karel Ing., za podmínky složení zálohy ve výši 15.000,- Kč 
bez DPH. 

2. Rada města dne 19. 11. 2013 schvaluje zřízení věcného břemene strpění  uložení  plynovodní 
přípojky, příjezdu a přístupu pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p. č. 1007, 1016/1, k. ú. 



Horní Růžodol,  na dobu  existence  stavby plynárenského zařízení pro RWE GasNet, s.r.o., se 
sídlem Klíšská 940, Ústí nad Labem, IČ: 272 95 567, za podmínky složení zálohy ve výši 
10.200,- Kč bez DPH. 

3. Rada města dne 19. 11. 2013 schvaluje zřízení věcného břemene uložení kanalizační přípojky,  
přístup a příjezd pro opravy a údržbu na pozemku p. č. 920/4, k. ú. Staré Pavlovice na dobu 
existence stavby příslušné inženýrské sítě, ve prospěch vlastníka pozemku p. č. 910, k. ú. Staré 
Pavlovice, kterým jsou v současné době Blažek Martin, Mocová Eva, za podmínky složení 
zálohy ve výši 1.000,- Kč bez DPH. 

4. Rada města dne 19. 11. 2013 schvaluje  zřízení věcného břemene strpění uložení  vodovodu a 
kanalizace, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p. č. 145, 739/1, 1238/1, 
1238/4, k. ú. Starý Harcov, na dobu existence  stavby pro: Severočeská vodárenská společnost,  
a. s., Přítkovská 1689, 41550 Teplice, IČ: 49099469, za podmínky složení jistiny ve výši 
29.800,- Kč. 

5. Rada města dne 19. 11. 2013 schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení plynovodu, 
příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p. č. 1238/4, 1238/1, 145,  k. ú. Starý 
Harcov, na dobu  existence  stavby plynárenského zařízení pro RWE GasNet, s.r.o., se sídlem 
Klíšská 940, Ústí nad Labem, IČ 272 95 567, za podmínky složení jistiny ve výši 1.200,- Kč. 

6. Rada města dne 19. 11. 2013 schvaluje zřízení věcného břemene uložení kanalizační přípojky,  
přístup a příjezd pro opravy a údržbu na pozemku p. č. 1071/1, k. ú. Krásná Studánka na dobu 
existence stavby příslušné inženýrské sítě, ve prospěch vlastníka pozemků p. č. 8/2, 9/2, k. ú. 
Krásná Studánka,  kterým  je v současné době Řípa Roman, za podmínky složení zálohy ve 
výši 6.125,- Kč bez DPH. 

7. Rada města dne 19. 11. 2013 schvaluje zřízení věcného břemene uložení vodovodní přípojky,  
přístup a příjezd pro opravy a údržbu na pozemku p. č. 546/1, k. ú. Liberec na dobu existence 
stavby příslušné inženýrské sítě, ve prospěch Společenství Rumjancevova 1241-1243, 
Rumjancevova 1241, 460 01, Liberec 1, IČ: 25437763, Společenství vlastníků Rumjancevova 
1254 a 1255 LB, Rumjancevova 1254, 460 01 Liberec 1, IČ: 25433920, 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. 901/2013 

Prodloužení nájemní smlouvy - Zachraňme kino Varšava, o. s. 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

prodloužení nájemní smlouvy s občanským sdružením Zachraňme kino Varšava, IČ: 22609768 do 
19.7.2020 formou Dodatku č.1 k nájemní smlouvě č. j. 8009/2013/008 

a  u k l á d á  

Ing. Zbyňkovi Karbanovi, vedoucímu odboru ekonomiky a majetku, zajistit veškerou agendu 
spojenou s podepsáním Dodatku č. 1. 

T: 31.12.2013 

 



USNESENÍ Č. 902/2013 

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

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

čerpání finančních prostředků z investičního fondu příspěvkové organizace Dětské centrum 
SLUNÍČKO Liberec v maximální výši 300.000,- Kč za účelem pořízení automobilu 

a  u k l á d á  

Ivaně Roncové, pověřené zastupováním funkce vedoucí odboru humanitního, písemně seznámit 
Mgr. et Bc. Annu Vereščákovou, ředitelku organizace, s rozhodnutím rady města. 

T: ihned 

USNESENÍ Č. 903/2013 

Žádost o stažení výpovědi z nájmu k bytu č. 402 v ulici Krejčího 1175/9, 460 06 
Liberec 6 - ESY HANDICAP HELP o. s. - v zastoupení L. Zimmermannové 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

stažení výpovědi z nájmu pro ESY HANDICAP HELP o. s. Krejčího 1175/9, Liberec, byt č. 402 
(byt pro příjmově vymezené) – v zastoupení L. Zimmermannové - za předpokladu úhrady nájmů 
za 11/2013 ve výši 7.073,- Kč a 12/2013 ve výši 7.073,- Kč a splátky splátkového kalendáře ve 
výši 2.701,- Kč do 28.12.2013, tedy do konce výpovědní lhůty. Výpovědní lhůta končí dne 
31.12.2013.  

a  u k l á d á                   

Ivaně Roncové, pověřené zastupováním funkce vedoucí odboru humanitního, informovat ESY 
HANDICAP HELP o. s. o rozhodnutí rady města.  

T: ihned 

 

USNESENÍ Č. 904/2013 

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 
- Neureiterové Anděle, prostor č. 11, v ulici Kateřinská 156 

 
2. Rezervu prostoru č. 7, v ulici Kateřinská 156 v rámci poskytnutí přístřeší – soudní   

rozhodnutí. Dále HK doporučila, aby v případě neobsazení žalobcem nabídnutého přístřeší, 
byl tento prostor v zimních měsících (prosinec – duben) využit jako noclehárna.  

 
3. Neudělení výjimky z pravidel, pro byt zvláštního určení   



      DPS – jednotlivci paní: 
       - Paceltové Marii, Šilhanové Emílii, Ulvrové Alici 

 
4. Přidělení bytů v domě zvláštního určení (DPS)- jednotlivci 
      - Hnikové Marii, byt č. 5, o velikosti 1+0, v ulici Burianova 969 
      - Hýbnerové Cecylia Urszula, byt č. 33, o velikosti 1+0, v ulici Burianova 1070 
      - Šemberové Marii, byt č. 27, o velikosti 1+0, v ulici Burianova 1071 
      - Novotné Věře, byt č. 56, o velikosti 1+0, v ulici Burianova 1071 
      - Jandové Ingeborg, byt č. 208, o velikosti 1+kk, Krejčího 1174 
 
 
5. Přidělení bytů v domě zvláštního určení (DPS)- dvojice 
       - manželům Ryplovým Ing. Jiřímu a Vlastě, byt č. 41, o velikosti 1+1, v ulici Burianova   
         1070  
       - paní Ludmile Hložkové a PaedDr. Bořivoji Dvorskému, byt č. 310, o velikosti 2+kk,  
         v ulici Krejčího 1174   
         náhradníky: manželé Vaňkovi Věnceslav a Věra 

 
6. Přidělení bytu v domě zvláštního určení bezbariérové - upravitelné 
      - Prokšovi Karlovi, byt č. 14, o velikosti 1+1, v ulici Česká 617 
       
 
7. Výměnu bytu startovacího 
       - manželům Matějcovým Jiřímu a Ivaně,  z bytu č. 23, o velikosti 3+kk, Krajní 1578 do    
          bytu č. 25, o velikosti 2+1, v ulici Seniorů 1208 
    
8. Výměnu bytu standardního 
       - paní Patyiové Heleně, z bytu č. 5, o velikosti 3+1, Žitavská 393 do bytu č. 16, o velikosti 
    2+kk, v ulici Krajní 1578  
 
9. Přidělení bytů startovacích 
       - Krchňákové Haně, byt č. 1, o velikosti 1+kk, v ulici Krajní 1575 
       - Millerové Veronice, byt č. 23, o velikosti 3+kk, v ulici Krajní 1580 
       - Pálichovi Jiřímu, byt č. 8, o velikosti 2+kk, v ulici Krajní 1578 
       - Hádkové Petře, byt č. 30, o velikosti 2+kk, v ulici Krajní 1576 
        
10. Přidělení bytu standardního 
      - Štraitrové Idě, byt č. 12, o velikosti 1+1, v ulici Na Valech 787 

 
11. Přidělení bytu pro příjmově vymezené osoby 
      - Čivrné Miroslavě., byt č. 407, o velikosti 1+1, v ulici Krejčího 1176 
      - Hofmanovi Jindřichovi, byt č. 207, o velikosti 3+kk, v ulici Krejčího 1175 

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 Neureiterovou Andělou,  

T: prosinec 2013 
 

2. Rezervu prostoru č. 7, v ulici Kateřinská 156 v rámci poskytnutí přístřeší – soudní    
rozhodnutí. Dále HK doporučila, aby v případě neobsazení žalobcem nabídnutého přístřeší, 
byl tento prostor v zimních měsících (prosinec – duben) využit jako noclehárna.   

T: prosinec 2013 



 
3. Informovat paní Paceltovou Marii, Šilhanovou Emílii, Ulvrovou Alici o neudělení výjimky 

z pravidel v DPS      

T: prosinec 2013 
 

4. Uzavřít nájemní smlouvu na byty v domě zvláštního určení (DPS) - jednotlivci: 
      s Hnikovou Marií, Hýbnerovou Cecylií Urszulou, Šemberovou Marií, Novotnou Věrou,    
      Jandovou Ingeborg, 
                                                     T: prosinec 2013 
 
 
5. Uzavřít nájemní smlouvu na byty v domě zvláštního určení (DPS) - dvojice: 
      s manželi Ryplovými Ing. Jiřím a Vlastou, paní Hložkovou Ludmilou a PaedDr.   
      Dvorským Bořivojem,  
      náhradníky: manželé Vaňkovi Věnceslav a Věra 

T: prosinec 2013 
 

6. Uzavřít nájemní smlouvu na byty v domě zvláštního určení bezbariérové – upravitelné:  
s Prokšem Karlem  

T: prosinec 2013 
 
  
7. Uzavřít nájemní smlouvu na byt startovací – s manželi Matějcovými Jiřím a Ivanou 
       (výměna bytu)  

T: prosinec 2013 
   
8. Uzavřít nájemní smlouvy na byt standardní 
      s paní Patyiovou Helenou  

 T: prosinec 2013 

 

9. Uzavřít nájemní smlouvu na byt standardní 

s Krchňákovou Hanou, Millerovou Veronikou, Pálichem Jiřím, Hádkovou Petrou 

         T: prosinec 2013 

10. Uzavřít nájemní smlouvu na byt standardní 

s Šraitrovou Idou 

         T: prosinec 2013 

11. Uzavřít nájemní smlouvu na byt pro příjmově vymezené osoby 

s Čivrnou Miroslavou, Hofmanem Jindřichem 

         T: prosinec 2013 

USNESENÍ Č. 905/2013 

Poskytnutí finančního příspěvku na akci „Strom splněných přání“ 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  



poskytnutí finančního příspěvku na akci „Strom splněných přání“ paní Květoslavě Pěčkové 
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 paní Pěčkovou Květoslavou dle podmínek uvedených v důvodové zprávě. 

T: neprodleně 

USNESENÍ Č. 906/2013 

 Výpověď z nájmu nebytového prostoru č. 11 - Liberecké fórum o. s. 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

výpověď z nájmu nebytového prostoru č. 11 - Liberecké fórum o. s., zastoupené Adolfem 
Grunzou, Heliová 555/7, Liberec IČ: 228 43 361 

a  u k l á d á   

Ivaně Roncové, pověřené zastupováním vedoucí odboru humanitního, zaslat výpověď z nájmu 
nebytových prostor nájemci do vlastních rukou.  

T: listopad 2013 

USNESENÍ Č. 907/2013 

Doporučení komise pro zdraví a prevenci sociálně patologických jevů 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

doporučení komise pro zdraví a prevenci sociálně patologických jevů týkající se problematiky 
krádeží automobilů v Liberci  

a  u k l á d á  

Mgr. Martině Rosenbergové, primátorce města, iniciovat jednání vedoucí k realizaci opatření pro 
zlepšení stávající situace ve městě dle důvodové zprávy. 
 
 

 

USNESENÍ Č. 908/2013 

Protokol z kontroly použití provozních příspěvků poskytnutých z rozpočtu 
Statutárního města Liberec společnosti JEŠTĚDSKÁ SPORTOVNÍ, spol. s. r. o., 
Liberec na rok 2012 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

protokol z kontroly použití provozních příspěvků poskytnutých z rozpočtu Statutárního města 
Liberec společnosti JEŠTĚDSKÁ SPORTOVNÍ, spol. s. r. o., Liberec 1, Tržní nám. 1338, na rok 
2012 a kontrola dodržování smluvních podmínek dle uzavřené smlouvy.  



USNESENÍ Č. 909/2013 

Jmenování ředitele Základní školy, Liberec, Broumovská 847/7, příspěvkové 
organizace 

Rada města po projednání 

j m e n u j e  

Mgr. Martina Mikuše na vedoucí pracovní místo ředitele Základní školy, Liberec, Broumovská 
847/7, příspěvkové organizace, ke dni 1. 12. 2013 na dobu určitou šesti let 

a  u k l á d á  

Mgr. Romanu Královi, vedoucímu odboru školství a kultury, zajistit jmenovací dekret a jeho 
předání řediteli Základní školy, Liberec, Broumovská 847/7, příspěvkové organizace. 

USNESENÍ Č. 910/2013 

Platový výměr Mgr. Martina Mikuše, ředitele Základní školy, Liberec, 
Broumovská 847/7, příspěvkové organizace 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

platový výměr Mgr. Martina Mikuše, ředitele Základní školy, Liberec, Broumovská 847/7, 
příspěvkové organizace ke dni 1. 12. 2013 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. 911/2013 

Poskytnutí dotací na rok 2014 a uzavření dodatků ke smlouvám o poskytnutí 
dotace na provozní náklady spojené se stravováním žáků základních škol jiných 
zřizovatelů, působících na území města Liberec 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s poskytnutím dotací na rok 2014 a s uzavřením dodatků ke smlouvám o poskytnutí dotace na 
provozní náklady spojené se stravováním žáků základních škol jiných zřizovatelů, působících na 
území města Liberec mezi Statutárním městem Liberec a těmito subjekty:  
 
1. DOCTRINA – základní škola a mateřská škola, s. r. o.  
 Na Perštýně 404/44, 460 01 Liberec 4, IČ 28695020 
 částka ve výši: 568.100,- Kč  
 
2. Křesťanská základní škola a mateřská škola J.A.Komenského 
 Růžodolská 118/26. 460 01 Liberec 11, IČ 44223897 
 částka ve výši: 494.000,- Kč 

a  u k l á d á   

Kamilu Janu Svobodovi, náměstku primátorky, předložit materiál do zastupitelstva města. 

T: 28. 11. 2013 



 

Dotace na provoz mateřských škol na území města Liberec, jejichž zřizovatelem 
není Statutární město Liberec 

Tento bod byl stažen z programu jednání.  
 

Odvod zůstatku investičního fondu Botanické zahrady Liberec, příspěvkové 
organizace ve výši 2,300.000,- Kč do rozpočtu zřizovatele 

Tento bod byl stažen z programu jednání.  
 

USNESENÍ Č. 912/2013 

Nevyužití předkupního práva 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

nevyužití předkupního práva Statutárního města Liberec k odkoupení části pozemku p. č. 483/3 
v k. ú. Horní Hanychov od spoluvlastníka společnosti IMOC, s.r.o., IČ: 25326627, v hodnotě 
725.000,- Kč.  

a  u k l á d á  

Ing. Michalu Vereščákovi, vedoucímu odboru strategického rozvoje a dotací, seznámit 
s rozhodnutím rady města zástupce společnosti IMOC, s.r.o..  

Termín: Neprodleně 

USNESENÍ Č. 913/2013 

Schválení Smlouvy o postoupení práv a povinností ze smlouvy na Dodávku 
tepelné a elektrické energie č. 2/2012 ze dne 4. června 2012   

Rada města po projednání 

s o u h l a s í   

s uzavřením Smlouvy o postoupení práv a povinností ze smlouvy na Dodávku tepelné a elektrické 
energie č. 2/2012 ze dne 4. června 2012  

a  u k l á d á  

Mgr. Martině Rosenbergové, primátorce města, předložit předmětnou smlouvu ke schválení 
zastupitelstvu města. 

T: 28.11.2013 

USNESENÍ Č. 914/2013 

Vypsání výběrového řízení na stavbu – „Sportovní centrum pro mládež v areálu 
ZŠ Vrchlického a Sokolovská“ 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  



1. vypsání výběrového řízení na stavební práce „Sportovní centrum pro mládež v areálu 
ZŠ Vrchlického a Sokolovská“   

2. složení komise pro otevírání obálek s nabídkami v rámci výběrového řízení: 
 Ing. Michal Vereščák               vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací 

Ing. František Hruša    člen komise pro veřejné zakázky  
 zástupce společnosti zajištující administraci veřejné zakázky 
 

Návrh náhradníků členů komise: 
Ing. Martin Čech   vedoucí oddělení přípravy a řízení projektů 
Ing. Petr Šourek    člen komise pro veřejné zakázky 
zástupce společnosti zajištující administraci veřejné zakázky 
 

3. složení komise pro posouzení nabídek v rámci výběrového řízení: 
 Ing. Jiří Rutkovský   náměstek primátorky 

Mgr. Jiří Šolc    náměstek primátorky  
Ing. Michal Vereščák   vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací 

 Ing. Petr Šourek   člen komise pro veřejné zakázky 
zástupce společnosti zajištující administraci veřejné zakázky 
Ing. Jiří Veselka   Sportovní klub stolního tenisu Liberec 
Daniel Svatoš    Sport Aerobic Liberec  

 
Návrh náhradníků členů komise: 
Ing. Jindřich Fadrhonc              tajemník 
Kamil Jan Svoboda   náměstek primátorky 
Ing. Martin Čech    vedoucí oddělení přípravy a řízení projektů 
Ing. František Hruša   člen komise pro veřejné zakázky 
zástupce společnosti zajištující administraci veřejné zakázky 
Ing. Jiří Veselka   Sportovní klub stolního tenisu Liberec 
Daniel Svatoš    Sport Aerobic Liberec 

a  u k l á d á  

Ing. Michalu Vereščákovi, vedoucímu odboru strategického rozvoje a dotací, zajistit vypsání a 
vyhodnocení výběrového řízení na stavební práce a výsledek předložit radě města ke schválení. 

T: 01/2014  

USNESENÍ Č. 915/2013 

Vypsání výběrového řízení na stavbu – „ZŠ Sokolovská - rekonstrukce“ 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

1. složení komise pro otevírání obálek s nabídkami v rámci výběrového řízení: 
 Ing. Michal Vereščák               vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací 

Ing. František Hruša    člen komise pro veřejné zakázky  
zástupce společnosti zajištující administraci veřejné zakázky 

 
Návrh náhradníků členů komise: 
Ing. Martin Čech   vedoucí oddělení přípravy a řízení projektů 

 Ing. Petr Šourek   člen komise pro veřejné zakázky 
zástupce společnosti zajištující administraci veřejné zakázky 
 

2. složení komise pro posouzení nabídek v rámci výběrového řízení: 



 Ing. Jiří Rutkovský   náměstek primátorky 
Mgr. Jiří Šolc    náměstek primátorky  
Ing. Michal Vereščák   vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací 

 Ing. Petr Šourek    člen komise pro veřejné zakázky 
zástupce společnosti zajištující administraci veřejné zakázky 

  
Návrh náhradníků členů komise: 
Ing. Jindřich Fadrhonc              náměstek primátorky 
Kamil Jan Svoboda   náměstek primátorky 
Ing. Martin Čech    vedoucí oddělení přípravy a řízení projektů 
Ing. František Hruša    člen komise pro veřejné zakázky 
zástupce společnosti zajištující administraci veřejné zakázky 

a  u k l á d á  

Ing. Michalu Vereščákovi, vedoucímu odboru strategického rozvoje a dotací, zajistit vypsání a 
vyhodnocení výběrového řízení na stavební práce a výsledek předložit radě města ke schválení. 

T: 01/2014  

USNESENÍ Č. 916/2013 

Dodatek č. 3 k dotační smlouvě projektu „Praktické ověřování získaných znalostí 
na libereckých ZŠ“ (CZ.1.07/1.1.22/01.0026) 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s uzavřením Dodatku č. 3 ke Smlouvě o realizaci grantového projektu č. CZ.1.07/1.1.22/01.0026 
v rámci globálního grantu „Zvyšování kvality ve vzdělávání v Libereckém kraji II“ č. 
OLP/3637/2011  

a  u k l á d á  

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

T: 20.11.2013 

USNESENÍ Č. 917/2013 

„Volnočasové plochy Liberec I.“ - podání dotační žádosti 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

1. s aktualizací rozsahu projektu „Volnočasové plochy Liberec I.“ 
2. s uzavřením smluv o partnerství na projektu se Základní školou Křížanská, příspěvková 

organizace, Křížanská 80, 460 10 Liberec 20, IČ: 72741791, Základní školou Na Výběžku, 
příspěvková organizace, Na Výběžku 118, 460 15 Liberec 15, IČ: 72741716 a Základní školou 
Vrchlického, příspěvková organizace, Vrchlického 262/17, 460 14 Liberec 13, IČ: 46746757 

3. s podáním žádosti o poskytnutí dotace na projekt „Volnočasové plochy Liberec I.“ 
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: 28. 11. 2013 



USNESENÍ Č. 918/2013 

Dopis od společnosti REAL SPACE, s.r.o., ze dne 31.10. 2013 ve věci odstoupení 
od Smlouvy o nájmu a koupi najaté věci reg. č. 6/08/0033  

Rada města po projednání  

b e r e  n a  v ě d o m í  

doručenou písemnost „Odstoupení od Smlouvy o nájmu a koupi najaté věci reg. č. 6/08/0033 ze 
dne 21.3.2008 dle článku 5.3.2. písm. b) této smlouvy“ doručenou dne 31.10. 2013 od společnosti 
REAL SPACE, s.r.o., Na Zápraží 898, 460 01 Liberec 3, IČ: 485111019, 
s c h v a l u j e 
navržený postup a text odpovědi statutárního města Liberec společnosti REAL SPACE, s.r.o.,   

a  u k l á d á  

Ing. Jiřímu Rutkovskému, náměstkovi primátorky,  
1. zajistit externě zpracování celkové právní analýzy smluvního vztahu včetně návrhu řešení 

prostřednictvím odborné právní firmy vybrané odborem strategického rozvoje a dotací, v 
předpokládané částce 100.000,- Kč bez DPH  

Termín: ihned 
 
2. předložit informaci o nových skutečnostech týkající se příslušného smluvního vztahu 

zastupitelstvu města na jeho nejbližším zasedání.    

Termín: 28.11.2013  

USNESENÍ Č. 919/2013 

Rezignace členky výboru pro rozvoj a územní plánování Bc. Zuzany Kocumové a 
jmenování nové členky Pavly Haidlové 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

rezignaci Bc. Zuzany Kocumové (ZpL) na funkci členky výboru pro rozvoj a územní plánování,  

d o p o r u č u j e  

projednat materiál „Rezignace členky výboru pro rozvoj a územní plánování Bc. Zuzany Kocumové 
a jmenování nové členky Pavly Haidlové“ v Zastupitelstvu města Liberec, 

a  u k l á d á  

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

Termín: do 28.11.2013 

USNESENÍ Č. 920/2013 

Vydání 67. změny územního plánu města Liberec – ZZS LK 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

předložení materiálu „Vydání 67. změny územního plánu města Liberec – ZZS LK“ Zastupitelstvu 
města Liberec, 

d o p o r u č u j e  



zastupitelstvu města schválit a vydat navrženou 67. změnu Územního plánu města Liberec 

a  u k l á d á  

Ing. Jiřímu Rutkovskému, náměstkovi primátorky, zajistit předložení materiálu „Vydání 67. 
změny územního plánu města Liberec – ZZS LK“ k projednání na zasedání Zastupitelstva města 
Liberec.  

Termín: do 28. 11. 2013 

USNESENÍ Č. 921/2013 

Dodatek č. 1 - změna osoby zástupce ve věcech technických ke smlouvě 8/13/0164 
Zajištění servisu a oprav veřejného a slavnostního osvětlení a světelného 
signalizačního zařízení a dodávek materiálu společností Technické služby města 
Liberce, a. s. 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 8/13/0164 Zajištění dlouhodobého servisu a oprav 
veřejného a slavnostního osvětlení a světelného signalizačního zařízení a dodávek materiálu mezi 
statutárním městem Liberec a společností Technické služby města Liberce a.s., Erbenova 376, 
Liberec 8, 460 08, IČ: 250 07 017, jehož znění změní osobu ve věcech technických za společností 
TSML, a.s.,      

a  u k l á d á  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
ve spolupráci s oborem právním a veřejných zakázek zajistit administraci a oboustranný podpis 
příslušného smluvního dokumentu - Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 8/13/0164 Zajištění 
dlouhodobého servisu a oprav veřejného a slavnostního osvětlení a světelného signalizačního 
zařízení a dodávek materiálu mezi statutárním městem Liberec a společností Technické služby 
města Liberce, a.s., Erbenova 376, Liberec 8, 460 08, IČ: 250 07 017. 

T: 12/2013 

USNESENÍ Č. 922/2013 

Darovací smlouva „Páteřní cyklotrasa ODRA – NISA Machnín – Chrastava úsek 
00,000 – 0,771 “ 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s uzavřením „Darovací smlouvy “ pro akci    
„Páteřní cyklotrasa ODRA – NISA Machnín – Chrastava úsek 0,000 – 0,771“,  
a to mezi Libereckým krajem, U Jezu 642/2a, Liberec II, 461 80, IČ 708 91 508 a Statutárním 
městem Liberec,  

a  u k l á d á   

Mgr. Martině Rosenbergové, primátorce města,      
1. darovací smlouvu „Páteřní cyklotrasa ODRA – NISA Machnín – Chrastava úsek 0,000 – 

0,771“ předložit Zastupitelstvu statutárního města Liberec ke schválení; 

T: 11/2013 
2. zajistit oboustranný podpis příslušného smluvního dokumentu. 

T: 01/ 2014 



USNESENÍ Č. 923/2013 

„Hraběcí ul. – oprava havárie propustku a nábřežní zdi“   

Smlouva o zajištění přeložky plynárenského zařízení 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

pro stavbu „Hraběcí ul. – oprava havárie propustku a nábřežní zdi“ předložený návrh  „Smlouvy o 
zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících“, mezi RWE 
GasNet, s.r.o., se sídlem  Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem, IČ: 27295567 a Statutárním 
městem Liberec (SML),  se sídlem Náměstí Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1, IČ: 00262978, kdy 
SML zajistí realizaci a financování této přeložky na své náklady, 

a  u k l á d á   

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, po schválení předloženého 
návrhu „Smlouvy o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících“ 
zajistit uzavření příslušného smluvního dokumentu 

T: 11/2013 - kontrolní 

USNESENÍ Č. 924/2013 

Havarijní opravy opěrných zdí - uzavření smlouvy o souhlasu s provedením 
stavby 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

1. uzavření smlouvy o souhlasu s provedením stavby realizované v rámci akce „Havarijní opravy 
opěrných zdí“ s vlastníkem pozemku dotčeného opravou opěrné zdi v ulici Jizerská, s panem 
Jaroslavem Antošem 

a  u k l á d á  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
ve spolupráci s oborem právním a veřejných zakázek připravit Smlouvu o souhlasu s provedením 
stavby „Oprava opěrné zdi – ulice Jizerská, Liberec“ a dále v souladu s právní legislativou tuto 
smlouvu uzavřít s vlastníkem pozemku dotčeného stavbou, s panem Jaroslavem Antošem,  

T: 11/2013 

USNESENÍ Č. 925/2013 

U kostela sv. Antonína - oprava komunikací po opravě IS, prezentace arch. 
nálezů a veřejného osvětlení – dodatky č. 1 k SOD - prodloužení termínu 
dokončení 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

1. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo realizace akce „U kostela sv. Antonína – oprava 
komunikace po opravě IS“, s dodavatelem stavby Technické služby města Liberce, a.s., 
Erbenova 376, Liberec 8, 460 08, IČ: 250 07 017, jehož předmětem je nový termín  dokončení 
stavby  15.12.2013, 

2. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo realizace akce „U kostela sv. Antonína - prezentace 
archeologických nálezů a veřejné osvětlení“, s dodavatelem stavby Technické služby města 



Liberce, a.s., Erbenova 376, Liberec 8, 460 08, IČ: 250 07 017, jehož předmětem je nový 
termín dokončení stavby  15.12.2013, 

3. zřízení pěší zóny v prostoru Kostelní ulice, vyjma prostoru před Střední zdravotní školou, kde 
bude ponecháno parkování pro rezidenty a vyjma zásobování 

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 
na akci „U kostela sv. Antonína – oprava komunikace po opravě IS“ 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. ve spolupráci s oborem právním a veřejných zakázek připravit dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo 

na akci „U kostela sv. Antonína - prezentace archeologických nálezů a veřejné osvětlení“ 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 uzavřenými dodatky č. 1 ke Smlouvám o dílo zajistit dokončení realizace akcí „U 

kostela sv. Antonína – oprava komunikace po opravě IS“ a „U kostela sv. Antonína - 
prezentace archeologických nálezů a veřejné osvětlení.“ 

T: 12/2013 

 

USNESENÍ Č. 926/2013 

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 Vlčí Vrch  pro držitele ZTP pana Karla Milského, 
 

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 pana Karla Milského, a to včetně realizace svislého dopravního 
značení IP 12 na komunikaci Vlčí Vrch. 

Termín: prosinec 2013 

USNESENÍ Č. 927/2013 

Oprava komunikace Žitavská 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  



termínový přesun realizace akce „Oprava komunikace Žitavská“ v souladu s požadavkem 
Ředitelství silnic a dálnic z roku 2013 na rok 2014 a to s konečnou termínovou realizací akce do 
31.7.2014, 

a  u k l á d á  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucího odboru správy veřejného majetku, 
zajistit oboustranný podpis příslušného smluvního dokumentu – smlouvy o dílo s termínem 
dokončení do 31.7.2014 a následně zajistit realizaci akce „Oprava komunikace Žitavská“. 

KT: 12/2013 

USNESENÍ Č. 928/2013 

Hromadný podnět občanů k nevyhovujícímu stavu vnitrobloku u objektů č. p. 
279 - 280 v Šafaříkově ulici v Liberci 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

hromadný podnět občanů bytového domu Šafaříkova č. p. 279 - 280 ohledně řešení 
nevyhovujícího stavu vnitrobloku, přijatý dne 18.10.2013 podatelnou Statutárního města Liberec 
pod č. j. CJ MML 160795/13 

s c h v a l u j e  

zajištění  vybudování dvou světelných míst na základě předloženého návrhu specialisty VO a SSZ 
ve vnitrobloku Šafaříkova č. p. 279-280 na pozemkové parcele p.p.č. 4936/10 v k. ú. Liberec 
v majetku statutárního města Liberce 

a  u k l á d á   

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
písemně informovat autora žádosti o přijatém usnesení rady města Liberce. 

Termín: 11/2013 

USNESENÍ Č. 929/2013 

Hromadný podnět občanů k opravě komunikace Raspenavská 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

Žádost občanů ve věci opravy místní  komunikace Raspenavská ze dne 21.10.2013 podanou dne 
22.10.2013 na podatelně Statutárního města Liberec pod č. j. CJ MML 162834/13  

a  s c h v a l u j e  

Variantní řešení: 
Variantu C 
- nadále provádět pouze běžnou údržbu k zajištění bezpečné sjízdnosti a schůdnosti dle potřeby 

a to opravou jednotlivých výtluků živicí, 
 
Variantu D 
- v souladu s interními předpisy vybrat zhotovitele projektové dokumentace akce „Opravy 

komunikací v Liberci Radčicích z penetrovaného makadamu na hranici živostnosti“ 
s terminem realizace projektové dokumentace v roce 2014, 

a  u k l á d á   

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
 



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

Termín: 11/2013 
 
2. v případě schválení varianty A,B a D nárokovat v rozpočtu města na rok 2014 finanční 

prostředky na pořízení projektové dokumentace  předmětné akce. 

Kontrolní termín: 12/2013 

USNESENÍ Č. 930/2013 

Uplatnění žádosti o dotaci  SFDI ČR  

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

„Úprava přechodu Londýnská ul. – Liberec“    

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

1. založení projektu „Úprava přechodu Londýnská ul. – Liberec“ 
      
2. uplatnění žádosti o dotaci u Státního fondu dopravní infrastruktury ČR na akce  

2.1. „Smíšená stezka pro chodce a cyklisty podél silnice III/2784 v Liberci, ulice Vrati- 
             slavická“ u Státního fondu dopravní infrastruktury ČR,          

2.2. „Úprava přechodu Londýnská ul. - Liberec“   

a  u k l á d á  
Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
 
1. v souladu s vyhlášenými  podmínkami pro poskytnutí dotace Státního fondu dopravní         

infrastruktury ČR zajistit podklady pro uplatnění žádosti o dotaci na akce  
1.1. „Smíšená stezka pro chodce a cyklisty podél silnice III/2784 v Liberci, ulice Vrati- 

              slavická“ u Státního fondu dopravní infrastruktury ČR,        

T: 10.1.2014 
1.2. „Úprava přechodu Londýnská ul. - Liberec“                                                            

T: 7.1.2014 
 

2. do návrhu rozpočtu odboru správy veřejného majetku pro rok 2014 nárokovat pro akci:  
2.1. „Smíšená stezka pro chodce a cyklisty podél silnice III/2784 v Liberci, ulice Vra- 

               tislavická“ finanční částku ve výši  alikvótního podílu města na uvedenou akci  
 

2.2. „Úprava přechodu Londýnská ul. - Liberec“ finanční částku ve výši alikvótního po 
              dílu města na uvedenou akci                                                                                                 

T: 12/2013 

USNESENÍ Č. 931/2013 

Havarijní stav propustku místní komunikace Švestková 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  



1. Opravu propustku pod místní komunikací Švestková podle odborné zprávy č. 138/13  - 
„Diagnostický průzkumu a posouzení konstrukce propustku Švestková ulice“, 

2. Výběr dodavatele projektové dokumentace přímým oslovením a to společnosti: NÝDRLE, 
s.r.o., - projektová kancelář, se sídlem Nad Okrouhlíkem 2365/17, 182 00 Praha 8, 

3. Výběr dodavatele stavebních prací přímím oslovením a to společnosti: TWO BRICKS, s.r.o., 
V Horách 831, 460 15 Liberec 15 – Starý Harcov, IČ: 44567723, 

4. Uzavření smlouvy na realizaci akce ,,Oprava propustku komunikace Švestková“ mezi 
Statutárním městem Liberec a společností TWO BRICKS, s.r.o., V Horách 831, 460 15 
Liberec 15 – Starý Harcov, IČ: 44567723 a to na základě ,,Směrnice Rady města Liberec č. 
02/2012 RM k zadávání veřejných zakázek Statutárním městem Liberec“ čl. 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 ,,Oprava propustku komunikace Švestková“ zajistit odeslání návrhu smlouvy o dílo na 

zpracování projektové dokumentace a na realizaci akce výše uvedeným společnostem; 

T: 11/2013 
2. Po obdržení a vyhodnocení předložených návrhů zajistit oboustranné podpisy příslušných 

smluvních dokumentů – smluv o dílo a následně zajistit realizaci akce. 

T: 12/2013 

USNESENÍ Č. 932/2013 

Výjimka z technických zásad a podmínek pro zásahy do povrchů komunikací - 
Gagarinova a Březinova 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

udělení výjimky z technických zásad a podmínek pro zásahy do povrchů komunikací pro stavby IE 
– 12 - 4002927 v lokalitě Gagarinova a EP – 12 - 4002415 Lbc, Březinova jejichž investorem je 
společnost ČEZ Distribuce, a.s. a vydat souhlas se zvláštním užíváním komunikace a prováděním 
stavby 

a  u k l á d á  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucího odboru správy veřejného majetku, 
vydat souhlas se zvláštním užíváním komunikace a prováděním stavby v lokalitě Gagarinova, 
jejímž investorem je společnost ČEZ Distribuce, a. s. 

T: 12/2013 

USNESENÍ Č. 933/2013 

Oprava komunikace Andělčina - finanční příspěvek na celoplošnou opravu 
povrchu 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

zajištění finanční spoluúčasti SVS, a.s., vlastníka technické infrastruktury při financování úpravy 
povrchu komunikace v ulici Andělčina v celkové výši 450.000,- Kč, kde je nutné provést souběžně 
s rekonstrukcí sítí technické infrastruktury celoplošnou opravu povrchu komunikace,  

a  u k l á d á  



Bc. Davidu Novotnému, vedoucího odboru správy veřejného majetku, 
 
1. ve spolupráci s odborem právním a veřejných zakázek uzavřít příslušný smluvní dokument se 

společností SVS, a.s. zajištující  její  spoluúčast při financování celoplošné opravy povrchu 
komunikace v ulici Andělčina 

T: 12/2013 
2. uplatnit v v nejbližším rozpočtovém opatření příjem do rozpočtové položky, a to do položky 

havarijní opravy komunikací. 

T: 11/2013 

USNESENÍ Č. 934/2013 

„Hraběcí ul. – oprava havárie propustku a nábřežní zdi“  

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením 
stavby 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

pro stavbu „Hraběcí ul. – oprava havárie propustku a nábřežní zdi“ předložený návrh „Smlouvy o 
smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby“ plynárenského zařízení mezi 
RWE GasNet, s.r.o., se sídlem  Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem, IČ: 27295567 a Statutárním 
městem Liberec (SML), se sídlem Náměstí Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1, IČ: 00262978, kdy 
cena věcného břemene činí 500,- Kč bez DPH, 

a  u k l á d á   

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
po schválení předloženého návrhu „Smlouvy o smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se 
zřízením stavby“ zajistit uzavření příslušného smluvního dokumentu. 

T: 11/2013 - kontrolní 

USNESENÍ Č. 935/2013 

Majetkoprávní operace – Úprava přechodu Londýnská ul. - Liberec   

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

pro akci „Úprava přechodu Londýnská ul. - Liberec“ uzavření smluvního dokumentu „Smlouva o 
právu provést stavbu na cizím pozemku“ mezi  Českou republikou - Ředitelstvím silnic a dálnic 
ČR, IČ: 65993390, se sídlem Na Pankráci 56, Praha 4  a statutárním městem Liberec, kdy 
předmětem této smlouvy je  nemovitost/pozemková parcela tj. část pozemku p. č. 1400/42 trvalý 
zábor o výměře 131 m2, dočasný zábor 16m2,  v  k.ú. Růžodol I, obec Liberec, která je ve 
vlastnictví České republiky - Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ 65993390, se sídlem Na Pankráci 
56, Praha 4,  za  podmínky, že po dokončení stavby bude se stavebníkem  tj. statutárním městem 
Liberec  provedeno majetkoprávní vypořádání pozemku,            

a  u k l á d á  

Bc. Davidovi Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku zajistit, 
ve spolupráci s odborem právním a veřejných zakázek zajistit uzavření  příslušného  smluvního 
dokumentu mezi Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, IČ: 65993390 a statutárním městem Liberec.   

Termín: neprodleně 



USNESENÍ Č. 936/2013 

Majetkoprávní operace pro akci „Bezbariérová trasa č. 1 úsek radnice – Krajská 
nemocnice Liberec“ 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s uzavřením „Smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy“ mezi  Krajskou nemocnicí Liberec, 
a.s., se sídlem Husova ul. 10, 460 63 Liberec, IČ: 27283933 a statutárním městem Liberec, kdy 
předmětem budoucí koupě je část pozemkové parcely č. 692/1 o výměře cca 2,8 m2 a část 
pozemkové parcely 716/1 o výměře 5,6 m2, vše v  k. ú. Liberec, obec Liberec, ve vlastnictví 
Krajské nemocnice Liberec, a.s., za předpokládanou cenu 2 000,- Kč / m2                          

a  u k l á d á  

Mgr. Martině Rosenbergové, primátorce města, 
předložení návrhu „Smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy“ mezi Krajskou nemocnicí 
Liberec, a.s., se sídlem Husova ul. 10, 460 63 Liberec, IČ: 27283933 a statutárním městem Liberec 
ke schválení zastupitelstvu města Liberce.        

Termín: 11/2013 

USNESENÍ Č. 937/2013 

Dopravní obslužnost Libereckého kraje na rok 2014 

Smlouva o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

1. Sdělení čj. CJ MMLL 168931/13 pana Vladimíra Mastníka, člena rady kraje, ze dne 25. října 
2013 ve věci dopravní obslužnosti Libereckého kraje 

2. Smlouvu o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje pro rok 2014, číslo 
smlouvy: OLP/2558/2013 

s c h v a l u j e  

1. Přiložený návrh odpovědi statutárního města Liberec panu Vladimírovi Mastníkovi, členu 
rady kraje, 

2. Uzavření smluvního dokumentu s Milanem Vraspírem advokátem, Drtinova 10, Praha 5, IČ 
71446338, v souladu se Směrnicí rady města č. 02/2012 RM k zadávání veřejných zakázek 
Statutárním městem Liberec a to v souladu s článkem VIII. Výjimky z věcné působnosti, 
bodem 3 na právní poradenství ve věci zajišťování dopravní obslužnosti městem Liberec ve 
vztahu k Libereckému kraji;  

a  u k l á d á   

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
 

1. Zajistit odeslání přiloženého návrhu odpovědi statutárního města Liberec panu Vladimírovi 
Mastníkovi, členu rady kraje 

Kontrolní termín: 11/2013 
2. Ve spolupráci s odborem právním a veřejných zakázek zajistit oboustranný podpis příslušného 

smluvního dokumentu s advokátní kanceláří Milan Vraspír advokát, Drtinova 10, Praha 5, IČ: 
71446338, na právní poradenství ve věci zajišťování dopravní obslužnosti městem Liberec ve 
vztahu k Libereckému kraji. 

Kontrolní termín: 12/2013 



USNESENÍ Č. 938/2013 

Oprava komunikace U Plovárny 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

1. Realizaci akce „Oprava komunikace U Plovárny“ 
2. Výběr dodavatele stavebních prací přímým oslovením a to společnosti EVOSA, spol. s r.o., 

Frýdštejn 72, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou, IČ: 18384501   
3. Uzavření smlouvy na realizaci akce „Oprava komunikace U Plovárny“ mezi Statutárním 

městem Liberec a společností EVOSA, spol. s r.o., Frýdštejn 72, 463 42 Hodkovice nad 
Mohelkou 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. zajistit předložení návrhu smlouvy o dílo a na realizaci výše uvedené akce firmě EVOSA, 

spol. s. r.o., Frýdštejn 72, 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 

USNESENÍ Č. 939/2013 

Oprava havárie dešťové kanalizace v ploše veřejné zeleně mezi ulicemi 
Rychtářská a Ruprechtická 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

1. Realizaci akce ,,Oprava havárie dešťové kanalizace v ul. Rychtářská“ 
2. Výběr dodavatele stavebních prací přímím oslovením a to společnosti: JOSTAV, spol. s r.o., 

Studánecká 74, 463 03 Stráž nad Nisou, IČ: 47785233 
3. Uzavření smlouvy na realizaci akce ,,Oprava havárie dešťové kanalizace v ul. Rychtářská“ 

mezi Statutárním městem Liberec a společností JOSTAV, spol. s r.o., Studánecká 74, 463 03 
Stráž nad Nisou, IČ: 47785233 a to na základě ,,Směrnice Rady města Liberec č. 02/2012 RM 
k zadávání veřejných zakázek Statutárním městem Liberec,, čl. 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 ,,Oprava havárie dešťové kanalizace v ul. Rychtářská“ zajistit odeslání návrhu 

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

T: 11/2013 
2. Po obdržení a vyhodnocení předloženého návrhu zajištění oboustranného podpisu příslušného 

smluvního dokumentu – smlouvy o dílo a následně zajistit realizaci akce 

T: 12/2013 



USNESENÍ Č. 940/2013 

Přijetí dotace z Fondu požární ochrany Libereckého kraje a účelové neinvestiční 
dotace v požární ochraně na výdaje jednotek sboru dobrovolných hasičů obce pro 
rok 2013          

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

výsledek žádostí do Fondu požární ochrany Libereckého kraje  

s o u h l a s í  

 
s přijetím dotace z Fondu požární ochrany Libereckého kraje na projekty, 
 
1. zakoupení dopravního automobilu pro JSDH Růžodol a věcných a ochranných prostředků PO 

pro předurčené jednotky ve výši 515.640,- Kč 
 
2. oprava cisternových automobilových stříkaček značky LIAZ JSDH Vesec a Karlinky ve výši 

180.000,- Kč  
 

s přijetím účelové neinvestiční dotace v požární ochraně na výdaje jednotek sboru dobrovolných 
hasičů obce pro rok 2013 ve výši 25.754,- Kč                           

a  u k l á d á  

1. Lubomíru Poppovi, vedoucímu oddělení krizového řízení, zajistit podpis smluvních 
dokumentů k poskytnutí dotace z Fondu požární ochrany Libereckého kraje a účelové 
neinvestiční dotace v požární ochraně na výdaje jednotek sboru dobrovolných hasičů obce pro 
rok 2013 

T: 11/2013 
2. Ing. Jindřich Fadrhoncovi, tajemníkovi MML, předložit přijetí dotací z Fondu požární ochrany 

Libereckého kraje a účelové neinvestiční dotace v požární ochraně na výdaje jednotek sboru 
dobrovolných hasičů obce pro rok 2013 ke schválení zastupitelstvu města. 

T: 11/2013 

USNESENÍ Č. 941/2013 

Uzavření dodatku ke smlouvě o dílo na provádění úklidu vnitřních prostor 
v objektu Liebiegovy vily 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

všeobecnou výjimku ze Směrnice Rady města č. 2/2012  RM v souladu s bodem 3. článku VIII. 
této směrnice a uzavření dodatku ke smlouvě o dílo na provádění úklidu vnitřních prostor s obecně 
prospěšnou společností Komunitní práce Liberec, kterým se prodlouží účinnost smlouvy o 1 rok, a 
to do 31.12.2014.  

p o v ě ř u j e  

Ing. Jindřicha Fadrhonce, tajemníka MML, podpisem dodatku ke smlouvě.                     

T: 12/2013 
 

Záměr přijetí memoranda o spolupráci mezi Statutárním městem Liberec a 
Libereckým krajem 



Předložený návrh usnesení nebyl přijat. 

USNESENÍ Č. 942/2013 

Memorandum spolupráce  J-O-S    (J (Ještěd) – O (Oybin) – S (Sněžka) ) 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

Komuniké o spolupráci divadel v rámci projektu J-O-S 

a  u k l á d á  

Kamilovi Janovi Svobodovi, náměstkovi primátorky, 
- vyvíjet maximální součinnost v rámci spolupráce projektu J-O-S 

T: průběžně 
 

Mgr. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky,  
- vytvořit v návrhu rozpočtu 2014 položku „projekt J-O-S administrace“ ve výši 30.000,- Kč 

T: 30.11.2013 

USNESENÍ Č. 943/2013 

Delegace zástupce obce na řádnou valnou hromadu společnosti FinReal 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 Liberec na jednání řádné valné 
hromady společnosti FinReal Liberec, a.s., (IČ 28714181, se sídlem České mládeže 549/33, 460 
06, Liberec 6), která se bude konat dne 29. listopadu 2013 od 11.00 hodin v zasedací místnosti č. 5 
administrativní budovy v areálu FinReal Liberec, a.s., 

a  u k l á d á  

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

T: 28. 11. 2013 

USNESENÍ Č. 944/2013 

Delegace zástupce obce na řádnou valnou hromadu společnosti Autocentrum 
Nord, a. s. 

Rada města po projednání 

d o p o r u č u j e  

delegovat Mgr. Jiřího Šolce jako zástupce Statutárního města Liberec na jednání řádné valné 
hromady společnosti Autocentrum Nord, a.s., (IČ 28714199, se sídlem České mládeže 549/33, 460 
06, Liberec 6), která se bude konat dne 29. listopadu 2013 od 10.00 hodin v zasedací místnosti č. 5 
administrativní budovy v areálu FinReal Liberec, a.s., 

a  u k l á d á  

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



T: 28. 11. 2013 

USNESENÍ Č. 945/2013 

Delegace zástupce obce na řádnou valnou hromadu společnosti Dopravní podnik 
měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s. 

Rada města po projednání 

d o p o r u č u j e  

delegovat Mgr. Jiřího Šolce jako zástupce Statutárního města Liberec na jednání řádné valné 
hromady společnosti Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s. ( IČ 473 11 975,  se 
sídlem Mrštíkova 3, Liberec III., 461 71), která se bude konat dne 16. prosince 2013 v 16.00 hodin 
v sídle společnosti 

a  u k l á d á  

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

T: 28. 11. 2013  

USNESENÍ Č. 946/2013 

Časový plán a obsah činnosti rady města a zastupitelstva města na rok 2014 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

časový plán a obsah činnosti zastupitelstva města na rok 2014 

a  u k l á d á  

Mgr. Martině Rosenbergové, primátorce města,  
předložit časový plán a obsah činnosti rady města a zastupitelstva na rok 2014 zastupitelstvu města 
na vědomí. 

T: 28. 11. 2013 

 

USNESENÍ Č. 947/2013 

Plnění usnesení rady města za měsíc říjen 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 a s vypuštěním sledování usnesení tak, jak jsou navrženy v 
předložené zprávě. 

 



USNESENÍ Č. 948/2013  

Organizační zajištění 10. řádného zasedání zastupitelstva města konaného   

dne 28. listopadu 2013 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

konání 10. řádného zasedání zastupitelstva města ve čtvrtek 28. listopadu 2013 v 15.00 hodin 
v zasedací místnosti č. 11 budovy radnice s tímto pořadem jednání: 
 
1. Zahájení, schválení pořadu jednání 
2. Diskuse občanů 
3. Výkup pozemku 
4. Nabytí pozemku formou daru 
5. Prodeje pozemků 
6. Prodej objektu a pozemku 
7. Záměr prodeje pozemků 
8. Budoucí prodej pozemku 
9. Záměr směny pozemků 
10. MFRB – přijetí daru vodovodního řadu v ul. Radostná v k. ú. Vesec u Liberce a jeho následný 

prodej SVS, a. s. 
11. Cyklostezka Jungmannova – majetkoprávní vypořádání 
12. Návrh rozpočtového opatření č. 6 statutárního města Liberec na rok 2013 
13. Návrh rozpočtového opatření č. 7 statutárního města Liberec na rok 2013 
14. Zpráva o naplňování příjmů a čerpání výdajů rozpočtu statutárního města Liberec za období 

leden – říjen 2013 
15. Dohoda o narovnání mezi statutárním městem Liberec a Českou spořitelnou, a. s. 
16. Informace – snížení poměru DPPO 2007 z 18 na 4,5 mil. Kč – další postup 
17. Poskytnutí dotací na rok 2014 a uzavření dodatků ke smlouvám o poskytnutí dotace na 

provozní náklady spojené se stravováním žáků základních škol jiných zřizovatelů, působících 
na území města Liberec 

18. Dodatek č. 4 ke zřizovací listině Centra zdravotní a sociální péče Liberec, příspěvkové 
organizace 

19. Poskytnutí příspěvku obecně prospěšné společnosti FOKUS Liberec 
20. Darovací smlouva „Páteřní cyklotrasa ODRA – NISA, Machnín – Chrastava, úsek 0,000- 

0,771“ 
21. Uzavření dodatku plánovací smlouvy na prodloužení doby ke splnění podmínek pro uzavření 

darovací smlouvy 
22. Přijetí dotace z Fondu požární ochrany Libereckého kraje a účelové neinvestiční dotace v 

požární ochraně na výdaje jednotek sboru dobrovolných hasičů obce pro rok 2013 
23. Majetkoprávní operace pro akci „Bezbariérová trasa č. 1, úsek radnice – Krajská nemocnice 

Liberec“ 
24. Schválení přijetí dotace od MMR ČR na projekt „Bezbariérová trasa č. 1 – úsek radnice – 

Krajská nemocnice Liberec část: úprava radnice – zpřístupnění zasedací místnosti“ 
25. Schválení Dodatku č. 4 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na projekt „Revitalizace městských 

lázní na galerijní objekt“ 
26. Schválení Dodatku č. 6 ke Smlouvě o alokaci prostředků na Integrovaný plán rozvoje města 

Liberec – zóna „Lidové sady“ 
27. Dodatek č. 3 k dotační smlouvě projektu „Praktické ověřování získaných znalostí na 

libereckých ZŠ (CZ.1.07/1.1.22/01.0026) 
28. „Volnočasové plochy Liberec I.“ – podání dotační žádosti 
29. Schválení Smlouvy o postoupení práv a povinností ze smlouvy na Dodávku tepelné a 

elektrické energie č. 2/2012 ze dne 4. června 2012 



30. Rezignace členky výboru pro rozvoj a územní plánování Bc. Zuzany Kocumové a jmenování 
nové členky Pavly Haidlové 

31. Vydání 67. změny Územního plánu města Liberec – ZZS LK 
32. Doporučení postupu určenému zastupiteli při vyhodnocení výsledku projednání a návrhu 

rozhodnutí o zbylých námitkách Územního plánu Liberec – II. část 
33. Delegace zástupce obce na řádnou valnou hromadu společnosti FinReal Liberec, a. s. 
34. Delegace zástupce obce na řádnou valnou hromadu společnosti Autocentrum Nord, a. s. 
35. Delegace zástupce obce na mimořádnou valnou hromadu společnosti Dopravní podnik měst 

Liberce a Jablonce nad Nisou, a. s. 
36. Časový plán a obsah činnosti rady města a zastupitelstva města na rok 2014 
37. Plnění usnesení zastupitelstva města za III. čtvrtletí 2013 
38. Vyřízení podnětů, dotazů a připomínek z 9. řádného zasedání zastupitelstva města, které se 

konalo dne 31. 10. 2013    
39. Informace, dotazy a podněty zastupitelů 
 

USNESENÍ Č. 949/2013 

Hodnocení 9. zasedání zastupitelstva města konaného dne 31. 10. 2013 

Rada města po projednání 

p o v ě ř u j e  

vyřízením podnětů, dotazů a připomínek z 9. zasedání Zastupitelstva města Liberce, které se 
konalo dne 31. října 2013, primátorku města a náměstky primátorky. 

 
 
Rada města vzala na vědomí tyto písemné informace:  

I.  Rozhodnutí soudu o žalobách na neplatnost hlasování v místním referendu 
 

                           
 
 
 
 
 
V Liberci dne 26. listopadu 2013 

 
 
 
 
 

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

 


