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U S N E S E N Í  
Z 1. SCHŮZE  

RADY MĚSTA LIBEREC, 
KONANÉ DNE 2. 12. 2014 

 

USNESENÍ Č. 1107/2014 

Návrh rozpočtového opatření č. 9 - DOTACE statutárního města Liberec na rok 
2014 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

návrh rozpočtového opatření č. 9 - DOTACE statutárního města Liberec na rok 2014 dle důvodové 
zprávy       

a  u k l á d á  

Mgr. Janu Korytářovi, náměstkovi primátora, předložit návrh rozpočtového opatření č. 9 – 
DOTACE statutárního  města Liberec na rok 2014, nejbližšímu jednání zastupitelstva města jako 
Informaci. 

 

Návrh rozpočtu statutárního města Liberec a řízených organizací na rok 2015 a 
návrh hospodářské činnosti statutárního města Liberec na rok 2015 

Tento bod byl stažen z programu jednání.  

USNESENÍ Č. 1108/2014 

Majetkoprávní operace – Služebnosti 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

1. Zřízení služebnosti inženýrské sítě. Věcné břemeno služebnosti inženýrské sítě zakládá právo 
umístění, zřízení, provozování, opravy, údržby, úpravy, obnovy a výměny součásti distrtibuční 
soustavy (zemní kabel NN)  vstup a vjezd pro provoz a údržbu  na pozemku/cích/ p. č.  
1429/89,1429/102,1429/123,1429/136,1429/137,1429/140,  1429/141, k. ú. Rochlice u 
Liberce, pro ČEZ  Distribuce, a. s., Děčín 4, Teplická 874/8, IČ: 24729035, za podmínky 
složení zálohy ve výši  20.850,- Kč bez DPH. Věcné břemeno služebnosti se zřizuje na dobu 
životnosti inženýrské sítě, tj. na dobu, po kterou je inženýrská síť schopna plnit svoji funkci 
jako celek. 
 

2. Zřízení služebnosti inženýrské sítě. Věcné břemeno služebnosti inženýrské sítě zakládá právo 
umístění, zřízení, provozování, opravy, údržby, úpravy, obnovy a výměny součásti distribuční 
soustavy (zemní kabelová přípojka NN) vstup a vjezd pro provoz a údržbu na pozemku/cích/ 
p. č. 2164, k. ú. Vesec u Liberce, pro ČEZ Distribuce, a. s., Děčín 4, Teplická 874/8, IČ: 
24729035, za předpokládanou cenu 6.000,- Kč bez DPH. Konečná cena za zřízení služebnosti 
bude stanovena na základě faktického umístění inženýrské sítě a bude vypočítána dle platného 
interního předpisu a uhrazena oprávněným po podepsání vlastní smlouvy o zřízení věcného 
břemene služebnosti. Věcné břemeno služebnosti se zřizuje na dobu životnosti inženýrské sítě, 
tj. na dobu, po kterou je inženýrská síť schopna plnit svoji funkci jako celek.  

 



 
2

 
3. Zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo uložení 

vodovodní a kanalizační přípojky, vstup a vjezd pro její provoz a údržbu  na pozemku/cích/ p. 
č. 446, k. ú. Doubí u Liberce, na dobu životnosti stavby inženýrské sítě, ve prospěch vlastníka 
pozemku p. č. 471, k. ú. Doubí u Liberce, jehož vlastníkem je v  současné době: Novák 
Martin. Předpokládaná cena za zřízení služebnosti inženýrské sítě je 10.000,- Kč bez DPH, 
konečná cena bude stanovena na základě faktického umístění inženýrské sítě a bude 
vypočítána dle platného interního předpisu.  

 
4. Zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě. Věcné břemeno služebnost inženýrské 

sítě zakládá právo umístění, zřízení, provozování, opravy, údržby, úpravy obnovy a výměny 
součásti distribuční soustavy (kabelové vedení VN), vstup a vjezd pro provozování a 
udržování na pozemku/cích/ p. č. 6120, k. ú. Liberec, na pozemku/cích/ p. č. 505, 560/1, 
624/1, 689/3, 690/4, 691/18, 705/1, 712/65, 712/66, 712/67, 712/74, 712/274, k. ú. Rochlice u 
Liberce, na pozemku/cích/ p. č. 311/19, 323/14, 323/30, 344, 345, 1005/35, 1005/37, 1048/2, 
1049, 1050/1, 1051, 1052, 1056, 1059/1, 1068, 1074, 1075/1, 1094/1, 1096, 1098, 1109, 1110, 
k. ú. Horní Růžodol,  pro ČEZ Distribuce, a. s., Děčín 4, Teplická 874/8, IČ: 24729035, za 
cenu  818.500,- Kč bez DPH. Věcné břemeno služebnosti bude zřízeno na dobu životnosti 
inženýrské sítě, tj. na dobu, po kterou je inženýrská síť schopna plnit svoji funkci jako celek. 
 

5. Zřízení služebnosti stezky a cesty na pozemku p. č. 785/1, k. ú. Ruprechtice na dobu neurčitou 
ve prospěch vlastníka pozemků p. č. 785/6, k. ú. Ruprechtice, jejichž vlastníkem jsou 
v současné době Ing. Martin Černý a Hana Černá, za podmínky složení zálohy ve výši 1.392,- 
Kč bez DPH. 
 

6. Zřízení služebnosti stezky na pozemku p. č. 350/1, k. ú. Kateřinky u Liberce na dobu 
neurčitou ve prospěch vlastníka pozemku p. č. 100, k. ú. Kateřinky u Liberce, jehož 
vlastníkem jsou v současné době Barna Pavel Ing., Barnová Eva Ing., za podmínky složení 
zálohy ve výši 1.000,- Kč bez DPH. 
 

7. Zřízení služebnosti inženýrské sítě.  Služebnost inženýrské sítě zakládá právo uložení 
odtokové kanalizace z ČOV, vstup a vjezd pro provozování a udržování na pozemku/cích/ p. 
č. 1228/2, k. ú. Krásná Studánka, na dobu životnosti stavby příslušné inženýrské sítě ve 
prospěch vlastníka pozemku st. č. 426,  k. ú. Krásná Studánka, jehož vlastníkem je v současné 
době PERENA Liberec, s.r.o., Kateřinská 3, Stráž nad Nisou, 46303, Stráž nad Nisou  IČ: 
25005731, za cenu 4.000,- Kč bez DPH. 

 
8. Zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě. Věcné břemeno služebnost inženýrské 

sítě zakládá právo umístění, zřízení, provozování, opravy, údržby, úpravy obnovy a výměny 
součásti distribuční soustavy (kabelové vedení NN), vstup a vjezd pro provozování a 
udržování na pozemku/cích/ p. č. 647, 644/1, k. ú. Radčice u Krásné Studánky, pro ČEZ 
Distribuce, a. s., Děčín 4, Teplická 874/8, IČ: 24729035. Za podmínky složení zálohy ve výši  
117.000,- Kč bez DPH. Obsahem věcného břemene je právo budoucí oprávněné na Dotčené 
nemovitosti umístit, zřídit, provozovat, opravovat, činit údržbu, úpravu obnovu a výměnu 
Součásti distribuční soustavy. Věcné břemeno služebnosti bude zřízeno na dobu životnosti 
inženýrské sítě, tj. na dobu, po kterou je inženýrská síť schopna plnit svoji funkci jako celek 

a  u k l á d á  

Ivaně Roncové, pověřené zastupováním vedoucího odboru majetkové správy, zajistit zpracování 
jednotlivých věcných břemen dle schválených usnesení. 

T: neodkladně 

 



 
3

USNESENÍ Č. 1109/2014 

Majetkoprávní operace - Změna usnesení – služebnosti 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

1. a) zrušuje usnesení č. 548/2013/I/7 ze dne 16. 7. 2013 
    b) schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení NTL plynovodu a přípojek, příjezd a 

přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p. č. 546/1, k. ú. Liberec, pro RWE GasNet, 
s.r.o., se sídlem Klíšská 940, Ústí nad Labem, IČ 272 95 567, za cenu 125.125,- Kč. Věcné 
břemeno služebnosti bude zřízeno na dobu životnosti stavby plynárenského zařízení, tj. na 
dobu, po kterou je stavba plynárenského zařízení schopna plnit svoji funkci jako celek 

 
2. a) zrušuje usnesení č. 394/2013/III/2 ze dne 4. 6. 2013 

b) schvaluje zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě. Věcné břemeno služebnost 
inženýrské sítě zakládá právo umístění, zřízení, provozování, opravy, údržby, úpravy obnovy 
a výměny součásti distribuční soustavy (kabelové vedení NN), vstup a vjezd pro 
provozování a udržování na pozemku/cích/ p. č. 5916/1, 5917,  k. ú. Liberec, na dobu 
životnosti stavby příslušné   inženýrské sítě pro ČEZ Distribuce, a. s., Děčín 4, Teplická 
874/8, IČ: 24729035, za cenu 19.200,- Kč bez DPH. Věcné břemeno služebnosti bude 
zřízeno na dobu životnosti inženýrské sítě, tj. na dobu, po kterou je inženýrská síť schopna 
plnit svoji funkci jako celek. 

 
3. a) zrušuje usnesení č. 548/2013/I/4 ze dne 16. 7. 2013 
    b) schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení NTL plynovodu, příjezd a přístup pro 

opravy a údržbu na pozemku/cích/ p. č. 5989, k. ú. Liberec, pro RWE GasNet, s.r.o., se 
sídlem Klíšská 940, Ústí nad Labem, IČ 272 95 567, za cenu 25.250,- Kč. Věcné břemeno 
služebnosti bude zřízeno na dobu životnosti stavby plynárenského zařízení, tj. na dobu, po 
kterou je stavba plynárenského zařízení schopna plnit svoji funkci jako celek 

 
4. a) zrušuje usnesení č. 251/2012/V/5 ze dne 3. 4. 2012 

b) schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě.  
Služebnost inženýrské sítě zakládá právo uložení vodovodní a kanalizační přípojky, včetně 
příslušenství, vstup a vjezd pro provozování a udržování na pozemku/cích/ p. č. 1402/3, 
1403/1, k. ú. Rochlice u Liberce, ve prospěch vlastníka pozemku p. č. 1402/1, 1402/13, k. ú. 
Rochlice u Liberce, jehož vlastníkem je v současné době Garčar Milan Mgr. a Garčarová 
Marie Mgr., za cenu 10.000,- Kč bez DPH. Věcné břemeno služebnosti bude zřízeno na 
dobu životnosti inženýrské sítě.  
Služebnost inženýrské sítě zakládá právo uložení vodovodní a kanalizační přípojky, včetně 
příslušenství, vstup a vjezd pro provozování a udržování  na pozemku/cích/ p. č. 1402/3, 
1403/1, k. ú. Rochlice u Liberce, ve prospěch vlastníka pozemku p. č. 1402/12, 1402/14, k. 
ú. Rochlice u Liberce, jehož vlastníkem je v současné době Grewe Meinolf Johannes a 
Grewe Stluková Lenka, za cenu 10.000,- Kč bez DPH. Věcné břemeno služebnosti bude 
zřízeno na dobu životnosti inženýrské sítě.  

 
5. a) zrušuje usnesení č. 633/2012/V/30 ze dne 28. 8. 2012 

b) schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení plynovodní přípojky, příjezd a přístup pro 
opravy a údržbu na pozemku/cích/ p. č. 430/1, 431, k. ú. Janův Důl u Liberce, pro RWE 
GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940, Ústí nad Labem, IČ 272 95 567, za cenu 5.000,- Kč. 
Věcné břemeno služebnosti bude zřízeno na dobu životnosti stavby plynárenského zařízení, 
tj. na dobu, po kterou je stavba plynárenského zařízení schopna plnit svoji funkci jako celek 

 
6. a) zrušuje usnesení č. 332/2011/IV/13 ze dne 17. 5. 2011 

b) schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě.  
Služebnost inženýrské sítě zakládá právo uložení kanalizačního potrubí, včetně příslušenství, 
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vstup a vjezd pro provozování a udržování na pozemku/cích/ p. č. 123, k. ú. Karlinky ve 
prospěch vlastníka pozemku p. č. 167, k. ú. Karlinky a budovy č. p. 7 na pozemku p. č. 167, 
jehož vlastníkem je v současné době Hnízdil Jiří Ing., za cenu 1.000,- Kč bez DPH. Věcné 
břemeno služebnosti bude zřízeno na dobu životnosti inženýrské sítě.  

 
7. a) zrušuje usnesení č. 703/2011/VIII/14 ze dne 18. 10. 2011 

b) schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě.  
Služebnost inženýrské sítě zakládá právo uložení vodovodní a kanalizační přípojky, včetně 
příslušenství, vstup a vjezd pro provozování a udržování  na pozemku/cích/ p. č. 23/1, k. ú. 
Vesec u Liberce, ve prospěch vlastníka pozemku st. č. 1362/4, 1362/5, k. ú. Vesec u Liberce, 
jehož vlastníkem je v současné době DP REAL IMMO, s.r.o., Preslova 700/76, Brno, PSČ: 
602 00, IČ: 27753816, za cenu 10.300,- Kč bez DPH. Věcné břemeno služebnosti bude 
zřízeno na dobu životnosti inženýrské sítě 

a  u k l á d á  

Ivaně Roncové, pověřené zastupováním vedoucího odboru majetkové správy, zajistit zpracování 
jednotlivých věcných břemen dle schválených usnesení. 

T: neodkladně 

USNESENÍ Č. 1110/2014 

Jmenování konkurzní komise pro konkurzní řízení na obsazení funkce ředitele 
(ředitelky) Mateřské školy "Sluníčko", Liberec, Bezová 274/1, příspěvkové 
organizace  

Rada města po projednání 

j m e n u j e  

konkurzní komisi pro konkurzní řízení na obsazení funkce ředitele (ředitelky) Mateřské školy 
„Sluníčko“, Liberec, Bezová 274/1, příspěvkové organizace ve složení: 
Zástupce určený zřizovatelem – předseda    PhDr. Ivan Langr 
Zástupce určený zřizovatelem                           Mgr. Libuše Vítová 
Zástupce krajského úřadu      Mgr. Eva Martinková 
Zástupce České školní inspekce     Mgr. Jana Kolínská 
Odborník v oblasti státní správy     Bc. Martina Suchomelová 
Zástupce pedagogických pracovníků mateřské školy              Petra Doležalová 
 
Tajemník konkurzní komise      Alena Romanopulu 
 

a  u k l á d á   

Mgr. Pavlu Kalousovi, pověřenému zastupováním funkce vedoucí odboru péče o občany, zajistit 
realizaci konkurzního řízení dle Vyhlášky MŠMT č. 54/2005 Sb.  
 
         T: neprodleně 

USNESENÍ Č. 1111/2014 

Souhlas s umístěním sídla Spolku rodičů a přátel při MŠ Hvězdička v Liberci 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s umístěním sídla Spolku rodičů a přátel při MŠ Hvězdička v Liberci v budově č. p. 788/9, ul. 
Gagarinova, Liberec VI – Rochlice 
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a  u k l á d á  

Mgr. Pavlu Kalousovi, pověřenému zastupováním funkce vedoucí odboru péče o občany, vydat 
Spolku rodičů a přátel při MŠ Hvězdička v Liberci souhlas s umístěním sídla s úředně ověřeným 
podpisem primátora města.                                      

T: neprodleně 

USNESENÍ Č. 1112/2014 

Návrh odměn ředitelů základních a mateřských škol zřizovaných statutárním 
městem Liberec 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

návrh odměn pro ředitele ZŠ a MŠ zřizovaných SML dle důvodové zprávy 

a  u k l á d á  

Mgr. Pavlu Kalousovi, pověřenému zastupováním funkce vedoucí odboru péče o občany, 
informovat příslušné ředitele ZŠ a MŠ o usnesení RM.                                                   

T: ihned            

USNESENÍ Č. 1113/2014 

Obecně závazná vyhláška, kterou se vymezují obvody spádových základních škol 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s obecně závaznou vyhláškou, kterou se vymezují obvody spádových základních škol v Liberci 

a  u k l á d á  

PhDr. Ivanu Langrovi, náměstku primátora,  
předložit obecně závaznou vyhlášku, kterou se vymezují obvody spádových základních škol 
v Liberci, ke schválení do zastupitelstva města. 

T: neprodleně 

USNESENÍ Č. 1114/2014 

Poskytnutí příspěvku obecně prospěšné společnosti FOKUS Liberec  

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

poskytnutí příspěvku obecně prospěšné společnosti FOKUS Liberec v celkové výši 19.900,- Kč za 
účelem vybavení nového chráněného bydlení pro duševně nemocné v Liberci – Krásné Studánce 

a  u k l á d á  

Mgr. Pavlu Kalousovi, pověřenému zastupováním funkce vedoucí odboru péče o občany, zajistit 
podpis smlouvy s obecně prospěšnou společností FOKUS Liberec.  

T: neprodleně 
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USNESENÍ Č. 1115/2014 

Souhlas s pronájmem vodního díla „Liberec - Růžodol I, ul. Ostašovská – 
prodloužení kanalizace (ZOO Liberec)" 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s pronájmem vodního díla „Liberec – Růžodol I, ul. Ostašovská – prodloužení kanalizace (ZOO 
Liberec)“, 

z m o c ň u j e  

Zoologickou zahradu Liberec, příspěvkovou organizaci, zastoupenou jednajícím ředitelem MVDr. 
Davidem Nejedlem, k podpisu nájemní smlouvy 

a  u k l á d á  

Mgr. Pavlu Kalousovi, pověřenému zastupováním funkce vedoucí odboru péče o občany, zajistit 
pověření ředitele ZOO Liberec k podpisu smlouvy a informovat jej o usnesení rady města. 

T: ihned 

USNESENÍ Č. 1116/2014 

Protokol o kontrole hospodaření organizace Mateřská škola, Liberec, Dětská 461 
za období roků 2012 a 2013 

Rada města po projednání  

s c h v a l u j e  

protokol z kontroly hospodaření organizace Mateřská škola, Liberec, Dětská 461, příspěvková 
organizace, se zaměřením na účelnost, efektivnost a hospodárnost využití neinvestičního 
příspěvku, kontrola dodržování zřizovací listiny za období roků 2012 a 2013. 

 

Podnět obyvatel ulic Hanácká a Vizovická v Liberci Hanychově 

Tento bod byl stažen z programu jednání. 

USNESENÍ Č. 1117/2014 

Poskytnutí veřejné služby sportovním jednotám, klubům a školám v areálu 
Městského stadionu Liberec na období leden až červen 2015 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

seznam počtu hodin přidělených Zadavatelem v rámci veřejné služby na období leden až červen 
2015 v celkovém rozsahu 2.000 hodin včetně rezervy takto: 

 
FC Slovan – fotbal mládež       147 hodin (fotbalový stadion - 
trénink, zápas, fotbalové hřiště – trénink) 
AC Slovan – atletika                   32 hodin (hala míčových sportů, 
atletický stadion)  
Patriots – baseball        34 hodin (hala míčových sportů) 
Draci FBC – florbal                   210 hodin (hala míčových sportů) 
BK Variace – krasobruslení       115 hodin (zimní hala - trénink + 
utkání) 
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TJ Bílí Tygři – hokej mládež      425 hodin (hala míčových sportů, 
zimní hala – trénink + utkání) 
TJ Lokomotiva Liberec 1 – házená       17 hodin (hala míčových sportů) 
BK Kondoři – basket mládež      245 hodin (hala KORT) 
TJ Dynamo – kuželky        48 hodin (kuželna) 
TJ Lokomotiva Liberec 1 – kuželky      45 hodin (kuželna) 
Městská policie – střelnice        12 hodin (střelnice výcvik – plné 
pokrytí) 
Veřejné bruslení                    70 hodin (zimní hala – trénink) 
Školy zřizované SML                  500 hodin 
Rezerva SML                   100 hodin 

 

a  u k l á d á   

Ing. Davidu Pastvovi, vedoucímu odboru sportu a cestovního ruchu, 
předat Provozovateli seznam počtu hodin přidělených Zadavatelem v rámci veřejné služby 
jednotlivým konečným uživatelům. 

T: neprodleně 

USNESENÍ Č. 1118/2014 

Uzavření dodatku č. 6 k nájemní smlouvě mezi statutárním městem Liberec a 
Lesy ČR, s. p. 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

uzavření dodatku č. 6 k nájemní smlouvě mezi statutárním městem Liberec a Lesy ČR, s. p. se 
sídlem Přemyslova 1106, Hradec Králové, zastoupené Josefem Rákosníkem, lesním správcem 
Lesní správy Ještěd, Sokolská 1383/37, 460 01 Liberec, IČ: 4219645, dle přílohy 

a  u k l á d á   

náměstkovi primátora, uzavřít dodatek č. 6 k nájemní smlouvě mezi statutárním městem Liberec a 
Lesy ČR, s. p.  

T: neprodleně 

USNESENÍ Č. 1119/2014 

Pověření členů zastupitelstva užívat při významných příležitostech a občanských 
obřadech závěsný znak 

Rada města po projednání 

s t a n o v í  

že všichni členové zastupitelstva, kteří jsou zastupitelstvem pověřeni výkonem činností zástupce 
statutárního města Liberec a náměstci primátora, jsou při významných příležitostech a občanských 
sňatečných obřadech oprávněni v souladu s ust. § 108 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
v platném znění, užívat závěsný znak.  

T: s okamžitou platností 
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USNESENÍ Č. 1120/2014 

Určení postupu a způsobu vyplacení odměn při skončení funkčního období za 
roky 2010 až 2014 uvolněným členům Zastupitelstva města Liberec podle zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

navržený postup jednorázového vyplacení odměn při skončení funkčního období uvolněným 
členům Zastupitelstva města Liberec za roky 2010 - 2014 podle důvodové zprávy 

a  u k l á d á  

Ing. Jindřichu Fadrhoncovi, tajemníkovi MML, neprodleně zajistit příslušná opatření k realizaci 
tohoto usnesení. 

USNESENÍ Č. 1121/2014 

Návrh na stanovení výše měsíčních odměn a výše peněžitého plnění s účinností od 
1. prosince 2014 neuvolněným členům Zastupitelstva města Liberec a dále 
občanům, kteří nejsou členy Zastupitelstva města Liberec, za výkon funkce 
předsedy nebo člena komise rady města a za výkon funkce předsedy nebo člena 
výboru zastupitelstva města 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s návrhem na stanovení výše měsíčních odměn neuvolněným členům Zastupitelstva města Liberec 
a peněžitého plnění občanům, kteří nejsou členy Zastupitelstva města Liberec, jako ocenění jejich 
práce pro statutární město Liberec při výkonu funkce předsedy nebo člena komise rady města a při 
výkonu funkce předsedy nebo člena výboru (s výjimkou předsedy a člena osadního výboru) 
zastupitelstva města tak, jak je uvedeno v důvodové zprávě, tzn. ve výši souhrnu stanovených 
odměn za každou jednotlivou vykonávanou funkci, s účinností od 1. prosince 2014, 

a  u k l á d á  

Tiboru Batthyánymu, primátorovi města, předložit Zastupitelstvu města Liberec tento návrh ke 
schválení na jeho 1. zasedání dne 18. prosince 2014. 

 

USNESENÍ Č. 1122/2014 

Přidělení služebních vozidel uživatelům pro služební i soukromé účely 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

1. přidělení služebních vozidel pro služební i soukromé účely: 
Škody Superb, primátorovi města panu Tiboru Batthyánymu,  

 
Škody Octavia, náměstkovi pro technickou správu majetku města panu Tomáši Kyselovi, 
 

2. znění dohody o užívání služebního vozidla pro služební i soukromé účely a uzavření dohod 
s jednotlivými uživateli 
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a  u k l á d á  

Ing. Jindřichu Fadrhoncovi, tajemníkovi MML, zajistit podpis příslušných dohod o užívání vozidel 
pro služební i soukromé účely. 

T:  do 10.12.2014 
 
 
 
Rada města vzala na vědomí tyto písemné informace:  

 
I. Aktuální informace komise pro zdraví a prevenci sociálně patologických jevů k implementaci 

systému včasné intervence ve městě Liberec 
 

 
 

 
 
 
V Liberci dne 9. prosince 2014 

 
 
 
 
 
 
 
 

Mgr. Jan Korytář ,  v .  r .  Tibor Batthyány, v.  r .  
náměstek primátora primátor města 

 
 


