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U S N E S E N Í  
Z 2. SCHŮZE  

RADY MĚSTA LIBEREC, 
KONANÉ DNE 21. 1. 2014 

 

USNESENÍ Č. 29/2014 

Program prevence kriminality na rok 2014 pro město Liberec 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í     

s předloženým Programem prevence kriminality na rok 2014 pro město Liberec 

a  u k l á d á    

Mgr. Martině Rosenbergové, primátorce města, předložit Program prevence kriminality na rok 2014 
pro město Liberec ke schválení na jednání zastupitelstva dne 30.1.2014. 

 

Majetkoprávní operace – MO Lbc Vratislavice n/N 

Tento bod byl stažen z programu jednání.  

USNESENÍ Č. 30/2014 

Další postup při regulaci hazardu na území města    

Rada města po projednání:  

b e r e  n a  v ě d o m í  

dodatek č. 1 ke kodexu chování na území města Liberce 

a  u k l á d á   

Mgr. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky, 
předložit dodatek č. 1 ke kodexu chování na území města Liberce Zastupitelstvu SML. 

T: 30.1.2014 

USNESENÍ Č. 31/2014 

Obecně závazná vyhláška statutárního města Liberec č. 1/2014, o stanovení veřejně 
přístupných míst, na kterých mohou být provozovány některé sázkové hry a loterie 
a jiné podobné hry 

Rada města po projednání:  

s o u h l a s í   

s návrhem Obecně závazné vyhlášky Statutárního města Liberec č. 1/2014, o stanovení veřejně 
přístupných míst, na kterých mohou být provozovány některé sázkové hry a loterie a jiné podobné hry 

a  u k l á d á  

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

T: 30. 1. 2014 
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USNESENÍ Č. 32/2014 

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

Rada města po projednání:  

s c h v a l u j e  

spolupráci s JUDr. Janou Bémovou, Exekutorský úřad Česká Lípa a Mgr. Zdeňkem Pánkem, 
Exekutorský úřad Děčín v oblasti vymáhání pohledávek města vůči občanům a právnickým osobám 
na místních poplatcích a pokutách, udělených v rámci správního řízení  

a  u k l á d á  

Mgr. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky, zajistit podpis Rámcové smlouvy o provádění exekucí 
se jmenovanými.  

T: 28.2.2014 

USNESENÍ Č. 33/2014 

Aktualizační dodatky k pojištění majetku, odpovědnosti a k havarijnímu pojištění 

Rada města po projednání:  

s c h v a l u j e  

Aktualizační dodatek č. 15. k pojištění majetku smlouvy č. 7720525150, aktualizační dodatek č. 6 
k pojištění odpovědnosti smlouvy č. 7720525194 a aktualizační dodatek č. 11 k havarijnímu pojištění 
smlouvy č. 5609072922 dle znění příloh tohoto materiálu 

a  u k l á d á  

Mgr. Martině Rosenbergové, primátorce města, podepsat tyto smluvní dokumenty. 

Termín: 31. 1. 2013 

USNESENÍ Č. 34/2014 

Majetkoprávní operace - prodej pozemků 

Rada města po projednání:  

s o u h l a s í   

dle jednotlivých usnesení přiložených materiálů: 
1. Rada města dne 21. 1. 2014 souhlasí s prodejem nemovitosti: 

pozemek p. č.2957/5, k. ú. Liberec 
kupujícím:  
manželé JUDr. Daniel Uličný,  
Mgr. Alice Berková,  
za kupní cenu 20.000,- Kč 
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne 
schválení  majetkoprávní operace zastupitelstvem města 

2. Rada města dne 21.1.2014 souhlasí s prodejem nemovitosti: 
      pozemek p. č. 374/3, k. ú. Ruprechtice 
      kupujícím: 
      1. manželé Richard Dietrich,  
      a Jaroslava Dietrichová,  
      za kupní cenu 2.000,- Kč  
      splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne    
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      schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města. 
3. Rada města dne  21.1.2014 souhlasí s prodejem nemovitosti: 
      pozemek p. č. 1045/12, k. ú. Doubí u Liberce 
      kupujícím: 
      1. ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 247 29 035 
      sídlo Teplická 874/8, Děčín IV – Podmokly, PSČ: 405 02 
      za kupní cenu 2.000,- Kč  
      splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne     
      schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města. 
4. Rada města dne  21.1.2014 souhlasí s prodejem nemovitosti: 
      pozemek st. č. 549/3, k. ú. Machnín 
      kupujícím: 
      Stanislav Pálo,  
      za kupní cenu 6.000,- 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: 30.1.2014 

USNESENÍ Č. 35/2014 

Majetkoprávní operace - záměr prodeje pozemků s budovami 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í   

dle usnesení přiloženého materiálu: 
Rada města dne 21. 1. 2014  souhlasí se záměrem prodeje pozemků p. č. 862, 908 k. ú. Rochlice u 
Liberce s příslušenstvím - budovy č. p. 101, 151, ul. Na Žižkově, Liberec 6, formou výběrového 
řízení za cenu  4,019.000,- Kč; 

a  u k l á d á  

Mgr. Jiřímu Šolcovi, náměstku primátorky města, 
předložit majetkoprávní operace ke schválení zastupitelstvu města. 
          T: 30.1.2014 

USNESENÍ Č. 36/2014 

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  21.1.2014 souhlasí se záměrem prodeje části pozemku p. č. 4084/1, k. ú. Liberec 

za cenu cca 204.000,- Kč formou výběrového řízení s právem přednosti vlastníků okolních 
nemovitostí  za předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky, bude zajištěno VB přístupu a příjezdu. 

2. Rada města den 21.1.2014 souhlasí se záměrem prodeje části pozemku p. č.128/1, k. ú. Dolní 
Hanychov formou výběrového řízení s právem přednosti vlastníka stavby na tomto pozemku za 
cenu cca 32.000,- Kč za předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky. 

3. Rada města dne 21.1.2014 souhlasí se záměrem prodeje části pozemku p. č. 1079/1, k. ú.  Krásná 
Studánka formou výběrového řízení s právem přednosti výpůjčitele pozemku za cenu cca 18.000,- 



 
 

4

Kč za předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky. 
4. Rada města dne  21. 1. 2014 souhlasí   se  záměrem  prodeje pozemku p.č. 283,  k. ú. Kunratice u 

Liberce  formou výběrového řízení za cenu dle ZP ve výši 112.000,- Kč. s předností vlastníka 
pozemku p. č. 280, k. ú. Kunratice u Liberce za předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky. 

5. Rada města dne 21. 1. 2014 neschvaluje záměr prodeje    pozemků  p.č. 1558/2, 1558/3, 1558/4, 
k. ú. Liberec formou výběrového řízení s právem přednosti za cenu 177.000,- Kč, za předpokladu 
vyrovnání nejvyšší nabídky.  

6. Rada města dne 21. 1. 2013 neschvaluje záměr prodeje části   pozemku  p.č. 1551/2, k. ú. 
Rochlice u Liberce formou výběrového řízení za cenu cca 171.000,- Kč.  

7. Rada města dne 21. 1. 2014 neschvaluje záměr prodeje části   pozemku  p.č. 1201/1, k. ú. Vesec 
u Liberce formou výběrového řízení za cenu cca 35.000,- Kč.  

8. Rada města dne 21.1.2014 neschvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 387/10, k.ú. Radčice u 
Krásné Studánky formou výběrového řízení s právem přednosti nájemce pozemku za cenu 
1,470.000,- 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: 30.1.2014 

USNESENÍ Č. 37/2014 

Majetkoprávní operace - Záměr výkupu pozemků včetně stavby rekreačního 
objektu 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í   

se záměrem výkupu pozemků p. č. 333/2, 333/3 a stavby rekreační chaty na pozemku p. č. 333/3       
(č. e. 7), k. ú. Ostašov u Liberce, ve vlastnictví: 
manželé    
Jaromír Babka 
a Kateřina Babková 
za cenu stanovenou na základě platného znaleckého posudku 

a  u k l á d á  

Mgr. Jiřímu Šolcovi, náměstku primátorky města, 
předložit majetkoprávní operaci ke schválení zastupitelstvu města. 
          T: 30. 1. 2014 

USNESENÍ Č. 38/2014 

Majetkoprávní operace - věcná břemena (služebnosti) 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

dle jednotlivých usnesení přiložených materiálů: 
1. Rada města dne 21.1.2013 schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské 

sítě zakládá právo umístění kabelové spojky zemního kabelového vedení NN, vstup a vjezd pro 
její provozování a udržování, v pozemku/cích/ p. č. 6115/1  k. ú. Liberec na dobu  životnosti 
stavby příslušné   inženýrské sítě pro ČEZ Distribuce, a. s., Děčín 4, Teplická 874/8, IČ: 
24729035, za podmínky složení zálohy ve výši 1.600,- Kč bez DPH.  

2. Rada města dne 21.1.2014 schvaluje zřízení  služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské 
sítě zakládá právo uložení NTL  plynovodní přípojky, vstup a vjezd  pro její provozování a 
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udržování na pozemku/cích / p. č. 560/1, k.ú. Rochlice u Liberce. Služebnost inženýrské sítě se 
zřizuje na dobu životnosti 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 10.000,- Kč bez 
DPH. 

3. Rada města dne 21.1.2014 schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské 
sítě zakládá právo uložení STL plynovodní přípojky, vstup a vjezd pro její provozování a 
udržování v  pozemku/cích/ p. č.2141/2, k.ú.  Ruprechtice. Služebnost inženýrské sítě se zřizuje 
na dobu životnosti stavby  příslušné   inženýrské sítě pro RWE Gas Net, s.r.o., Klíšská 940, Ústí 
nad Labem, IČ: 27295567,  za podmínky složení zálohy  ve výši  43.000,- Kč bez DPH.  

4. Rada města dne 21.1.2014  schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské 
sítě zakládá právo uložení vodovodní a kanalizační přípojky, vstup a vjezd pro její provozování a 
udržování na  pozemku  p.č. 2141/2,  k.ú. Ruprechtice. Služebnost inženýrské sítě se zřizuje na 
dobu životnosti stavby příslušné  inženýrské sítě, ve prospěch vlastníka pozemku p.č. 732/4, k.ú. 
Ruprechtice, jehož  vlastníkem je v současné době: DP REAL IMMO, s.r.o., Preslova 700/76, 
Stránice, 602 00  Brno, IČ: 282 61 496 , za podmínky složení zálohy ve výši 20.000,- Kč bez 
DPH.                                                                                   

5. Rada města dne  21.1.2013  schvaluje  zřízení   služebnosti inženýrské sítě. Služebnost 
inženýrské sítě zakládá právo uložení komunikační sítě, vstup a vjezd pro její provozování a 
udržování,  v pozemku/cích/ p. č. 5783/1  k. ú. Liberec na dobu  životnosti stavby příslušné   
inženýrské sítě pro: GTS Czech s.r.o., Praha 3-Žižkov, Přemyslovská 2845/46, PSČ 130 00, IČ: 
284 92 170, za podmínky složení zálohy ve výši  1.000,- Kč bez DPH. 

6. Rada města dne 21.1.2014  schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské 
sítě zakládá právo uložení STL plynovodní přípojky, vstup a vjezd pro její provozování a 
udržování  v  pozemku/cích/ p. č.29/1, k.ú. Ruprechtice, pro RWE Gas Net,  s.r.o., Klíšská 940, 
Ústí nad Labem, IČ:27295567, za  podmínky složení zálohy  ve výši  10.000,- Kč bez DPH. 
Služebnost inženýrské sítě se zřizuje na dobu živostnosti stavby příslušné inženýrské sítě. 
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě bude uzavřena až po předložení 
rozhodnutí silničního správního úřadu MML, odboru dopravy ve smyslu § 25, odst. 6, písmeno d) 
zákona 13/1997 Sb. a prováděcích předpisů  a bude uzavřena na dobu dvou let, počínaje dnem 
vydání rozhodnutí silničního správního úřadu MML, odboru dopravy ve smyslu § 25, odst. 6, 
písmeno d) zákona 13/1997 Sb. a prováděcích předpisů.  

7. Rada města dne 21.1.2014  schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské 
sítě zakládá právo uložení STL plynovodní přípojky, vstup a vjezd pro její provozování a 
udržování  v  pozemku/cích/ p. č.29/1, k.ú. Ruprechtice, pro RWE GasNet, s.r.o., Klíšská 940, 
Ústí nad Labem, IČ:27295567, za  podmínky složení zálohy  ve výši  10.000,- Kč bez DPH. 
Služebnost inženýrské  sítě se zřizuje na dobu živostnosti stavby příslušné inženýrské sítě. 
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě bude uzavřena až po předložení 
rozhodnutí silničního správního úřadu MML, odboru dopravy ve smyslu § 25, odst. 6, písmeno d) 
zákona 13/1997 Sb. a prováděcích předpisů  a bude uzavřena na dobu dvou let, počínaje dnem 
vydání rozhodnutí silničního správního úřadu MML, odboru dopravy ve smyslu § 25, odst. 6, 
písmeno d) zákona 13/1997 Sb. a prováděcích předpisů.  

8. Rada města dne 21.1.2014  schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské 
sítě zakládá právo uložení STL vodovodní a kanalizační přípojky, vstup a vjezd pro její 
provozování a udržování  v  pozemku/cích/ p. č.29/1,731/1 k.ú. Ruprechtice, ve prospěch 
vlastníka pozemku p.č. 780/1, k.ú. Ruprechtice, jehož vlastníkem je v současné době: DP  REAL 
IMMO, s.r.o., Preslova 700/76, Stránice, 602 00  Brno, IČ: 282 61 496 , za podmínky složení 
zálohy ve výši 49.000,-Kč bez DPH. Služebnost inženýrské  sítě se zřizuje na dobu živostnosti 
stavby příslušné inženýrské sítě. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě 
bude uzavřena až po předložení rozhodnutí silničního správního úřadu MML, odboru dopravy ve 
smyslu § 25, odst. 6, písmeno d) zákona 13/1997 Sb. a prováděcích předpisů  a bude uzavřena na 
dobu dvou let, počínaje dnem vydání rozhodnutí silničního správního úřadu MML, odboru 
dopravy ve smyslu § 25, odst. 6, písmeno d) zákona 13/1997 Sb. a prováděcích předpisů.  

9. Rada města dne 21.1.2014  schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské 
sítě zakládá právo uložení STL plynovodní přípojky, vstup a vjezd pro její  provozování a 
udržování  v  pozemku/cích/ p. č.1843, k.ú. Ruprechtice, pro RWE GasNet,  s.r.o., Klíšská 940, 
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Ústí nad Labem, IČ:27295567, za  podmínky složení zálohy  ve výši  10.000,- Kč bez DPH. 
Služebnost inženýrské  sítě se zřizuje na dobu živostnosti stavby příslušné inženýrské sítě. 
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě bude uzavřena až po předložení 
rozhodnutí silničního správního úřadu MML, odboru dopravy ve smyslu § 25, odst. 6, písmeno d) 
zákona 13/1997 Sb. a prováděcích předpisů  a bude uzavřena na dobu dvou let, počínaje dnem 
vydání rozhodnutí silničního správního úřadu MML, odboru dopravy ve smyslu § 25, odst. 6, 
písmeno d) zákona 13/1997 Sb. a prováděcích předpisů.  

10. Rada města dne 21.1.2014  schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské 
sítě zakládá právo uložení STL vodovodní a kanalizační přípojky, vstup a vjezd pro její 
provozování a udržování  v  pozemku/cích/ p. č.426/5, k.ú. Doubí u Liberce, ve prospěch 
vlastníka pozemku p.č. p.č.426/1, 428/1, 429,425, k.ú. Doubí u Liberce, jejichž  vlastníkem jsou  
v současné  době: Ing. Jiří Tůma a Mgr Milena Tůmová, za podmínky složení zálohy ve výši  
13.000,- Kč bez DPH. Služebnost inženýrské sítě se zřizuje na dobu  živostnosti stavby příslušné 
inženýrské sítě. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě bude uzavřena 
až po předložení rozhodnutí silničního správního úřadu MML, odboru dopravy ve smyslu § 25, 
odst. 6, písmeno d) zákona 13/1997 Sb. a prováděcích předpisů  a bude uzavřena na dobu dvou 
let, počínaje dnem vydání rozhodnutí silničního správního úřadu MML, odboru dopravy ve 
smyslu § 25, odst. 6, písmeno d) zákona 13/1997 Sb. a prováděcích předpisů. 

11. Rada města dne 21. 1. 2014 schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské 
sítě zakládá právo uložení HDPE trubek s optickým kabelem, vstup a vjezd pro provozování a 
udržování na pozemcích p.  č.  4105/2, 4114/1, 5850, 5858/2, 5860, 5865, 6480/27,  k. ú. Liberec, 
na pozemcích p. č. 25/3, 831/2, 841/5, 843/42, 843/44,  k. ú. Františkov u Liberce, na pozemcích  
p. č. 812, 1408/6, 1565/1, 1565/16, 1565/21, 1565/23, k. ú. Růžodol I, na dobu  existence 
příslušné inženýrské sítě, ve prospěch T-Mobile Czech Republic, a. s., Tomíčkova 2144/1, 14900 
Praha 4, IČ 64949681, za cenu 1.000,- Kč bez DPH. 

12. Rada města dne 21. 1. 2014 schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské 
sítě zakládá právo uložení HDPE trubek s optickým  kabelem, vstup a vjezd pro provozování a 
udržování na pozemcích   p.  č.  4114/1, 4120, 4126/1, 4851/3, 5850, 5855, 5858/1, 5863, 5864/2, 
5866, 5938/1, 5940, 5946/1, 5947, 5948/1, 5954, 5956/1,  k. ú. Liberec,  na pozemcích  p. č. 
384/1, 384/12, 384/15, 602/218, 624/5,  k. ú. Staré Pavlovice, na pozemcích  p. č. 86/1, 97/2, 99, 
100/2, 100/3, 104/1, 104/2, 114, 140/4, 255/1, 714/1, 724/1, 725/1, 1400/4, 1400/41, k. ú. 
Růžodol I, na dobu  existence příslušné inženýrské sítě, ve prospěch T-Mobile Czech Republic, a. 
s., Tomíčkova 2144/1, 14900 Praha 4, IČ 64949681, za cenu 1.000,- Kč bez DPH. 

13. Rada města dne 21. 1. 2014 schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské 
sítě zakládá právo uložení NTL a STL plynovodu a plynovodních přípojek,  vstup a vjezd pro 
provozování a udržování na pozemku/cích/ p.č. 714/1, 724/1, 724/2, 725/1, 725/2, 1400/40, 
1400/41, 1401/1, k. ú. Růžodol I, na pozemku/cích/ p.č. 5244/4, 5248/4, 5946/1, 5946/3, 4141/1, 
4142/1, 4174/1, 4174/2, 4198, 5837/1, 5864/2, 5865, 5866, 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 52.220,- Kč bez DPH. 

14. Rada města dne 21. 1. 2014 schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské 
sítě zakládá právo uložení HDPE trubek s optickým  kabelem, vstup a vjezd pro provozování a 
udržování na pozemcích   p.  č.  5755, 5771/1, 5777, 6009, 6011/2, 6011/3, 6016, 6018, 6056,  k. 
ú. Liberec,  na pozemcích  p. č. 1239/1, 1276/1, 1276/2, 1292, 1303/5, 1333/2, 1426/2, 1429/77, 
1429/78, 1429/129, 1429/158, 1429/185, 1429/194, 1429/203, 1429/215, 1429/260, 1429/370, 
1429/371, 1464/1, 1551/11, 1551/19, 1579/41, 1579/46, 1579/47, k. ú. Rochlice u Liberce,  na 
dobu  existence příslušné inženýrské sítě, ve prospěch T-Mobile Czech Republic, a. s., 
Tomíčkova 2144/1, 14900 Praha 4, IČ 64949681, za cenu 1.000,- Kč bez DPH. 

15. Rada města dne 21. 1. 2014 schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské 
sítě zakládá právo uložení STL plynovodu a plynovodních přípojek,  vstup a vjezd pro 
provozování a udržování na pozemku/cích/ p.č. 2200/4, 2201/1, 2202/2, 2202/3, k. ú. Rochlice u 
Liberce 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  100.500,- Kč 
bez DPH. 

16. Rada města dne 21. 1. 2014 schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské 
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sítě zakládá právo uložení NTL plynovodu a plynovodních přípojek, vstup a vjezd pro 
provozování a udržování na pozemku/cích/ p.č. 415/5, 446, k. ú. Janův Důl u Liberce 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 24.600,- Kč bez DPH. 

17. Rada města dne 21. 1. 2014 schvaluje zřízení služebnosti stezky a cesty  na pozemku p. č. 859, k. 
ú. Ruprechtice na dobu neurčitou ve prospěch vlastníka pozemku p. č. 860/13, k. ú. Ruprechtice, 
jehož vlastníkem jsou v současné době Heinrich Václav Ing. a Heinrichová Zuzana, za podmínky 
složení zálohy ve výši 42.000,- Kč bez DPH. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti 
stezky a cesty bude uzavřena až po předložení rozhodnutí silničního správního úřadu MML, 
odboru dopravy ve smyslu § 25, odst. 6, písmeno d) zákona 13/1997 Sb. a prováděcích předpisů  
a bude uzavřena na dobu dvou let, počínaje dnem vydání rozhodnutí silničního správního úřadu 
MML, odboru dopravy ve smyslu § 25, odst. 6, písmeno d) zákona 13/1997 Sb. a prováděcích 
předpisů.  

18. Rada města dne 21. 1. 2014 schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské 
sítě zakládá právo uložení  kabelového  vedení NN, vstup a vjezd pro provozování a udržování na 
pozemku/cích/ p. č. 872/1, 872/10, 873/1, k. ú. Ruprechtice, na dobu  existence stavby příslušné   
inženýrské sítě pro ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 4, Teplická 874/8, IČ: 24729035,  za cenu  
25.350,- Kč bez DPH. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě bude 
uzavřena až po předložení rozhodnutí silničního správního úřadu MML, odboru dopravy ve 
smyslu § 25, odst. 6, písmeno d) zákona 13/1997 Sb. a prováděcích předpisů  a bude uzavřena na 
dobu dvou let, počínaje dnem vydání rozhodnutí silničního správního úřadu MML, odboru 
dopravy ve smyslu § 25, odst. 6, písmeno d) zákona 13/1997 Sb. a prováděcích předpisů.  

19. Rada města dne 21. 1. 2014 schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské 
sítě zakládá právo uložení plynovodní přípojky,  příjezd a přístup pro opravy a údržbu na 
pozemku/cích/ p.č. 50, k. ú. Horní Hanychov 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. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě bude uzavřena až 
po předložení rozhodnutí silničního správního úřadu MML, odboru dopravy ve smyslu § 25, odst. 
6, písmeno d) zákona 13/1997 Sb. a prováděcích předpisů  a bude uzavřena na dobu dvou let, 
počínaje dnem vydání rozhodnutí silničního správního úřadu MML, odboru dopravy ve smyslu § 
25, odst. 6, písmeno d) zákona 13/1997 Sb. a prováděcích předpisů.  

20. Rada města dne 21. 1. 2014 schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské 
sítě zakládá právo uložení  vodovodní a kanalizační přípojky,  vstup a vjezd pro provozování a 
udržování na pozemku p. č. 102, k. ú. Karlinky na dobu existence stavby příslušné inženýrské 
sítě, ve prospěch vlastníka pozemků p. č. 95/1, 95/2, k. ú. Karlinky a stavby na pozemku p. č. 
95/2, k. ú. Karlinky,  kterým  je v současné době Krišáková Kateřina, za cenu 10.000,- Kč bez 
DPH. 

21. Rada města dne 21. 1. 2014 schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské 
sítě zakládá právo uložení  kabelového  vedení NN, vstup a vjezd pro provozování a udržování  
na pozemku/cích/ p. č. 1096, k. ú. Machnín, na dobu  existence stavby příslušné   inženýrské sítě 
pro ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 4, Teplická 874/8, IČ: 24729035,  za cenu  1.600,- Kč bez DPH. 
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě bude uzavřena až po předložení 
rozhodnutí silničního správního úřadu MML, odboru dopravy ve smyslu § 25, odst. 6, písmeno d) 
zákona 13/1997 Sb. a prováděcích předpisů  a bude uzavřena na dobu dvou let, počínaje dnem 
vydání rozhodnutí silničního správního úřadu MML, odboru dopravy ve smyslu § 25, odst. 6, 
písmeno d) zákona 13/1997 Sb. a prováděcích předpisů.  

22. Rada města dne 21.1.2014 schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské 
sítě zakládá právo uložení vodovodní a kanalizační přípojky, vjezd a vstup pro její provozování a 
udržování v pozemku/cích/p.č.602/31, k.ú. Staré Pavlovice, ve prospěch vlastníka pozemku p.č. 
598/2, k.ú. Staré Pavlovice, jehož  vlastníky jsou v současné době: Ing. Ladislav Drda, Václav 
Hlubuček, a Jiří Kocour, za podmínky složení zálohy ve výši 10.000,-Kč bez DPH.  Služebnost 
inženýrské sítě se zřizuje na dobu stavby příslušné inženýrské sítě.                       

23. Rada města dne 21. 1. 2014 schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské 
sítě zakládá právo uložení telekomunikačního vedení, vstup a vjezd pro provozování a udržování 
na pozemcích   p.  č.  5946/3,  k. ú. Liberec, na dobu  existence příslušné inženýrské sítě, ve 
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prospěch: Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4 - Michle, IČ 
60193336, za podmínky  složení zálohy ve výši 2.400,- Kč bez DPH. 

24. Rada města dne 21. 1. 2014 schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské 
sítě zakládá právo uložení telekomunikačního vedení, vstup a vjezd pro provozování a udržování 
na pozemcích   p.  č.  5946/3,  k. ú. Liberec, na dobu  existence příslušné inženýrské sítě, ve 
prospěch: UPC Česká republika, a.s., Závišova 5, Liberec 4, IČ: 00562262, za podmínky  složení 
zálohy ve výši 1.000,- Kč bez DPH. 

25. Rada města dne 21. 1. 2014 schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské 
sítě zakládá právo uložení vodovodní a kanalizační shybky, vstup a vjezd pro provozování a 
udržování na pozemcích   p.  č.  5946/1, 5248/4,  k. ú. Liberec a na pozemcích   p. č.  708/1, 
1400/40,  k. ú. Růžodol I, na dobu  existence příslušné inženýrské sítě, ve prospěch: Severočeská 
vodárenská společnost a. s., Přítkovská 1689, 41550 Teplice, IČ: 49099469, za podmínky složení 
zálohy ve výši 24.950,- Kč bez DPH. 

26. Rada města dne 21. 1. 2014 schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské 
sítě zakládá právo uložení uložení STL plynovodu, vstup a vjezd pro provozování a udržování na 
pozemcích   p.  č.  708/1, 1400/40, 1400/41, 725/1 k. ú. Růžodol I, na dobu  existence příslušné 
inženýrské sítě, ve prospěch: RWE GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940, Ústí nad Labem, IČ 272 
95 567, za podmínky  složení zálohy ve výši 20.950,- Kč bez DPH. 

27. Rada města dne 21. 1. 2014 schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské 
sítě zakládá právo uložení kanalizační přípojky,  vstup a vjezd pro provozování a udržování na 
pozemku p. č. 560/1, k. ú. Rochlice u Liberce na dobu existence stavby příslušné inženýrské sítě, 
ve prospěch vlastníka pozemků p. č. 687, 688, k. ú. Rochlice u Liberce,  kterým  je v současné 
době StemCon, a.s., Soukenné nám.  157/8, Liberec, II-Nové Město, 46001 Liberec, IČ: 
25592297, za podmínky složení zálohy ve výši 10.000,- Kč bez DPH. 

28. Rada města dne 21. 1. 2014 schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské 
sítě zakládá právo uložení  kabelového  vedení NN, vstup a vjezd pro provozování a udržování na 
pozemku/cích/ p. č. 805, k. ú. Staré Pavlovice, 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  1.000,- Kč bez DPH.  

29. Rada města dne 21. 1. 2014 schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské 
sítě zakládá právo uložení kanalizační přípojky,  vstup a vjezd pro provozování a udržování na 
pozemku p. č. 1214, k. ú. Starý Harcov na dobu existence stavby příslušné inženýrské sítě, ve 
prospěch vlastníka pozemku p. č. 1222/5, k. ú. Starý Harcov,  kterým  jsou v současné době Lauer 
Radim a Lauerová Miloslava, za podmínky složení zálohy ve výši 19.040,- Kč bez DPH. 

30. Rada města dne 21. 1. 2014 neschvaluje zřízení služebnosti stezky a cesty  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.; 

a  u k l á d á  

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

T: neodkladně 

 

USNESENÍ Č. 39/2014 

Majetkoprávní operace - změny usnesení - věcná břemena (služebnosti)            

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

dle jednotlivých usnesení přiložených materiálů: 
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1. Rada města po projednání dne 21.1.2014: 
a) zrušuje usnesení č. 633/2012 - V/12 ze dne 28.8.2012 
b) schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo  uložení  

plynovodní STL přípojky, vstup a vjezd pro její provozování a udržování v pozemku/cích/ p.č. 
1050/1, k.ú. Horní Růžodol pro RWE Gas Net, s.r.o., Klíšská 940, Ústí nad Labem, IČ: 
27295567, za cenu 5.000,- Kč bez DPH. Služebnost inženýrské sítě se zřizuje na dobu životnosti 
stavby příslušné inženýrské sítě. 

 
2. Rada města po projednání dne 21.1.2014: 
a) zrušuje usnesení č. 499/2012 - XII/14 ze dne 19.6. 2012 
b) schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě.  Služebnost inženýrské sítě zakládá právo uložení 

kanalizační přípojky, vstup a vjezd pro její  provozování a udržování na pozemku/cích/ p. č. 2171, 
k. ú. Ruprechtice ve prospěch vlastníka pozemku p.č. 2182,k.ú. Ruprechtice, jehož vlastníky jsou 
v současné době Libor Hanuš a Irena Hanušová, za cenu 28.000,- Kč bez DPH. Služebnost 
inženýrské sítě se zřizuje na dobu životnosti stavby příslušné inženýrské sítě. 

 
3. Rada města po projednání dne 21. 1. 2014:  
a) zrušuje usnesení č. 900/2013/7 ze dne 19. 11. 2013 
b) schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě a to: strpění 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 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. 

 
4. Rada města po projednání dne 21. 1. 2014:  
a) zrušuje usnesení č. 355/2013/V/1 ze dne 21. 5. 2013 
b) schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě a to: strpění uložení vodovodní přípojky, vstupu a 

vjezdu pro provozování a udržování na pozemcích,  p. č. 1583/150,  1583/149, 1583/221, k. ú. 
Rochlice u Liberce, na dobu existence stavby  ve prospěch  Společenství pro dům 890 Dobiášova 
Liberec, Dobiášova č. p. 890, 46006 Liberec, IČ: 28745345, za cenu 1.000,- Kč bez DPH. 

 
5. Rada města po projednání dne 21. 1. 2014:  
a) zrušuje usnesení č. 434/2011/XII/5 ze dne 21. 6. 2011 
b) schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě a to: strpění uložení  kabelového vedení NN a VN, 

příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p. č. 6119  k. ú. Liberec na dobu  
existence stavby příslušné   inženýrské sítě pro státní organizaci: Správa železniční dopravní 
cesty, se sídlem Dlážděná 1003/7, 11000 Praha 1 – Nové město, IČ: 70994234, za cenu 3.750,- 
Kč bez DPH.  

 
6. Rada města po projednání dne 21. 1. 2014:  
a) zrušuje usnesení č. 633/2012/V/31 ze dne 28. 8. 2012 
b) schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě a to: strpění uložení kabelového vedení NN, příjezd 

a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p. č. 438, 447  k. ú. Františkov u Liberce, na 
dobu  existence stavby příslušné   inženýrské sítě pro ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 4, Teplická 
874/8, IČ: 24729035, za cenu 53.000,- Kč bez DPH. 

a  u k l á d á  

Ivaně Roncové, zastupující vedoucího odboru majetkové správy, 
zajistit zpracování jednotlivých věcných břemen dle schválených usnesení.  
          T: neodkladně 
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USNESENÍ Č. 40/2014 

Úprava cen pozemků - výběrová řízení 

Rada města po projednání 

z r u š u j e  

usnesení dle přílohy č. 1 

s o u h l a s í   

s úpravou cen při opakovaných výběrových řízeních dle Přílohy č. 1 

a  u k l á d á  

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

T: 30.1.2014 

USNESENÍ Č. 41/2014 

Úprava cen budovy a pozemků - výběrová řízení 

Rada města po projednání 

z r u š u j e  

usnesení rad města č. 206/2013 bod č. 2, č. 207/2013, bod č. 6 ze dne 19. 3. 2013 a č. 457/2013, př. č. 
2, bod 3 ze dne 18. 6. 2013 

s o u h l a s í   

s úpravou cen budovy a pozemků uvedených v přílohách č. 1 a 2 a jejich prodejem formou 
opakovaného výběrového řízení 

a  u k l á d á  

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

T: 30. 1. 2014 

USNESENÍ Č. 42/2014 

Interní předpis na stanovení nájemného a pachtovného za úžívaní pozemků ve 
vlastnictví SML 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

aktualizovaný „Interní předpis ke stanovení nájemného a pachtovného za užívání pozemků ve 
vlastnictví statutárního města Liberec“ 

a  u k l á d á   

Ivaně Roncové, pověřené zastupováním funkce vedoucí odboru majetkové správy, 
uzavírat nové nájemní a pachtovní smlouvy dle aktualizovaného interního předpisu. 
                          T: neodkladně 

USNESENÍ Č. 43/2014 

Ukončení nájemní smlouvy dohodou  



 
 

11

Rada města po projednání  

s c h v a l u j e   

ukončení dohodou nájemní smlouvu reg.č. 2501/99/0250 na pozemky p.č. 1569/97, 1569/107, 
1569/276 – 306, vše k. ú. Starý Harcov ke dni 31.1.2014 pro Stavební bytové družstvo SEVER, se 
sídlem Lipová 596/7, 460 31 Liberec 4;  

a  u k l á d á   

Ivaně Roncové, pověřené zastupováním funkce vedoucí odboru majetkové správy,  
vydat pokyn k ukončení nájemní smlouvy k 31.1.2014.  

T: neodkladně  

USNESENÍ Č. 44/2014 

Revokace usnesení č. 842/2013/2 - výpůjčka pozemků pro Český svaz ochránců 
přírody 

Rada města po projednání 

z r u š u j e  

usnesení č. 842/2013/2: 
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 

s c h v a l u j e  

výpůjčku pozemků p.č. 1438 – 11.170 m², 1439/1 – 12.642 m² (dle GP č. 1375-82/2012), 1439/2 – 
1.038 m², 1453 - 342 m² (zajištění péče o území), v k.ú. Růžodol I. na dobu neurčitou s výpovědní 
lhůtou dvanácti měsíců pro občanské sdružení Český svaz ochránců přírody, IČ:00103764, 
zastoupené předsedou RNDr. Liborem Ambrozkem a místopředsedou Ing. Karlem Křížem, se sídlem 
Michelská 48/5, 140 00 Praha 

a  u k l á d á  

Ivaně Roncové, pověřené zastupováním funkce vedoucí odboru majetkové správy, 
vydat pokyn k uzavření smlouvy o výpůjčce. 

T: neodkladně 

USNESENÍ Č. 45/2014 

Nevyužití předkupního práva - Americká 430, Liberec 3 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

nevyužití předkupního práva statutárního města Liberec k nemovitostem, a to domu s příslušenstvím:  
budova čp. 430, ul. Americká, Liberec 3 na pozemcích p.č. 4425/1 a 4427/2, k.ú. Liberec a k 
pozemkům p.č. 4425/1 a 4427/2 a dále k pozemkům p.č. 4423/6 a 4424/2, vše k.ú. Liberec, za 
celkovou cenu 4,800.000,- Kč 

a  u k l á d á  

Ivaně Roncové, pověřené zastupováním funkce vedoucího odboru majetkové správy, 
informovat vlastníka nemovitosti o rozhodnutí rady města. 

T: neodkladně 
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USNESENÍ Č. 46/2014 

Aktuální informace o realizovaném projektu EPC 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

zprávu a aktuální informace o realizovaném projektu EPC v základních školách a mateřské škole, dle 
důvodové zprávy  

a  u k l á d á   

Ivaně Roncové, pověřené zastupováním funkce vedoucího odboru majetkové správy, 
zajistit průběžné postupy a kontrolu přijatých opatření v souladu s uzavřenou smlouvou a koncepcí 
úspor tepla v jednotlivých objektech.                                             

T: neodkladně 

USNESENÍ Č. 47/2014 

Protokol o kontrole hospodaření Základní školy, Liberec, Aloisina výšina 642 za 
období roků 2011 a 2012 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

protokol z kontroly hospodaření organizace Základní škola, Liberec, Aloisina výšina 642, 
příspěvková organizace, se zaměřením na účelnost, efektivnost a hospodárnost využití neinvestičního 
příspěvku, kontrola dodržování zřizovací listiny za období roků 2011 a 2012, včetně návrhu na 
opatření 

a  u k l á d á  

Mgr. Romanu Královi, vedoucímu odboru péče o občany, zabývat se zjištěnými nedostatky a zajistit 
jejich nápravu. 

USNESENÍ Č. 48/2014 

Protokol z kontroly čerpání dotací z Kulturního fondu Statutárního města Liberec 
za období roku 2012 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

protokol z kontroly čerpání dotací poskytnutých z Kulturního fondu Statutárního města Liberec 
fyzickým a právnickým osobám za období roku 2012 se zaměřením na kontrolu vyúčtování 
přidělených a čerpaných finančních prostředků dle uzavřených smluv 

a  u k l á d á  

Mgr. Romanu Královi, vedoucímu odboru péče o občany, zabývat se zjištěnými nedostatky a zajistit 
jejich nápravu. 

USNESENÍ Č. 49/2014 

Protokol o kontrole hospodaření organizace Základní škola, Liberec, Lesní 575/12, 
příspěvková organizace, za období roků 2011 a 2012 

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

protokol o provedené kontrole hospodaření organizace Základní škola, Liberec, Lesní 575/12, 
příspěvková organizace, se zaměřením na účelnost, efektivnost a hospodárnost využití neinvestičního 
příspěvku, kontrola dodržování zřizovací listiny za období roků 2011 a 2012, včetně návrhu na 
opatření 

a  u k l á d á  

Mgr. Romanu Královi, vedoucímu odboru péče o občany, zabývat se zjištěnými nedostatky a zajistit 
jejich nápravu. 

USNESENÍ Č. 50/2014 

Protokol o kontrole hospodaření organizace Komunitní středisko KONTAKT, 
příspěvková organizace, za období roků 2011 a 2012   

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

protokol o provedené kontrole hospodaření organizace Komunitní středisko KONTAKT, příspěvková 
organizace, Palachova 504/7, Liberec 1 se zaměřením na účelnost, efektivnost a hospodárnost využití 
neinvestičního příspěvku, kontrola dodržování zřizovací listiny za období roků 2011 a 2012, včetně 
návrhu na opatření 

a  u k l á d á  

Mgr. Romanu Královi, vedoucímu odboru péče o občany, zabývat se zjištěnými nedostatky a zajistit 
jejich nápravu. 

USNESENÍ Č. 51/2014 

Návrh na úpravu platu ředitele Divadla F. X. Šaldy Liberec, příspěvkové organizace 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

platový postup MgA. Martina Otavy, ředitele Divadla F. X. Šaldy Liberec, příspěvkové organizace, 
do vyššího platového stupně spolu s navrženou úpravou jeho měsíčního platu s účinností od 1. února 
2014 ve výši dle důvodové zprávy 

a  u k l á d á   

1. Ing. Jindřichu Fadrhoncovi, tajemníkovi Magistrátu města Liberec, zajistit vypracování 
příslušného platového výměru ředitele Divadla F. X. Šaldy Liberec, příspěvkové organizace 

T: neprodleně 
 

2. Mgr. Romanu Královi, vedoucímu odboru péče o občany, seznámit MgA. Martina Otavu, ředitele 
Divadla F. X. Šaldy Liberec, příspěvkové organizace, s usnesením Rady města Liberec a zajistit 
předání platového výměru.  

T: neprodleně 

USNESENÍ Č. 52/2014 

Revokace usnesení Rady města č. 706/2013 o záměru zřízení odloučeného pracoviště 
Mateřské školy „Motýlek“, Liberec, Broumovská 840/7 

Rada města po projednání 
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z r u š u j e  

usnesení rady města č. 706/2013 o záměru zřízení odloučeného pracoviště Mateřské školy „Motýlek“, 
Liberec, Broumovská 840/7, příspěvkové organizace  s kapacitou 48 dětí v Liberci, Broumovská 
847/7,  PSČ 460 01 

a  u k l á d á    

Mgr. Romanu Královi, vedoucímu odboru péče o občany,  
zajistit realizaci všech potřebných úkonů souvisejících se zpětvzetím žádosti o zápis odloučeného 
pracoviště do rejstříku škol a školských zařízení. 

T: ihned 

USNESENÍ Č. 53/2014 

Žádost ředitele o povolení výjimky podle § 23 zákona č. 561/2004 Sb., ze 
stanoveného počtu žáků ve třídě 

Rada města po projednání  

s c h v a l u j e  

v  souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., v platném znění, pro druhé pololetí školního roku 2013/2014 
povolení výjimky z počtu žáků stanoveného vyhláškou č. 73/2005 Sb., v platném znění a vyhláškou č. 
48/2005 Sb., v platném znění: 
Základní škola, Liberec, U Soudu 369/8, příspěvková organizace - v 6. B ze 14 žáků na 15. 

a  u k l á d á  

Mgr. Romanu Královi, vedoucímu odboru péče o občany, informovat ředitele o povolení výjimky. 

T: leden 2014 

USNESENÍ Č. 54/2014 

Vyhlášení konkurzního řízení na obsazení funkce ředitele Mateřské školy 
„Kytička“, Liberec, Burianova 972/2, příspěvkové organizace 

Rada města po projednání  

s c h v a l u j e  

vyhlášení konkurzního řízení na obsazení funkce ředitele Mateřské školy „Kytička“, Liberec, 
Burianova 972/2, příspěvkové organizace, 

j m e n u j e   

konkurzní komisi pro konkurzní řízení na obsazení funkce ředitele Mateřské školy „Kytička“, 
Liberec, Burianova 972/2, příspěvkové organizace ve složení: 

 
Zástupce určený zřizovatelem – předseda    Kamil Jan Svoboda 
Zástupce určený zřizovatelem                                                      Ing. Mgr. Petr Černý 
Zástupce krajského úřadu      Mgr. Eva Martínková 
Zástupce České školní inspekce     Mgr. Jana Kolínská 
Odborník v oblasti státní správy     Bc. Vlasta Tesařová 
Zástupce pedagogických pracovníků mateřské školy Hana Teplíková 
 
Tajemník konkurzní komise      Alena Romanopulu 
 

a  u k l á d á   

Mgr. Romanu Královi, vedoucímu odboru péče o občany, zajistit zveřejnění konkurzního řízení dle 
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Vyhlášky MŠMT č. 54/2005 Sb. a jeho realizaci. 

T: neprodleně 

USNESENÍ Č. 55/2014 

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: 498.750,- Kč  
 
2. Křesťanská základní škola a mateřská škola J. A. Komenského 
 Růžodolská 118/26. 460 01 Liberec 11, IČ 44223897 
 částka ve výši: 380.000,- Kč 

a  u k l á d á   

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

T: 30.1.2014 

USNESENÍ Č. 56/2014 

Smlouvy o ubytování, přidělení a výměny bytů ve vlastnictví Statutárního města 
Liberec     

Rada města po projednání  

s c h v a l u j e  

1.   Prodloužení smlouvy o ubytování nízkého standardu  
Sentivanu Vladimírovi, prostor č. 6, Kateřinská 156. 

 
2.   Neprodloužení smlouvy o ubytování nízkého standardu  

Mašatovi Jiřímu, prostor č. 12, Kateřinská 1. 
 
3.   Přidělení standardního bytu do úpravy  

Kubíčkové Mileně, byt č. 7 o velikosti 2+1, Valdštejnská 259 (náhradník Růžička Jan) a  
Novotnému Josefu, byt č. 3, o velikosti 1+1, Vrchlického 517.  

 
4.   Přidělení standardního bytu  

Dufkové Zdeňce, byt č. 1 o velikosti 3+1, Vrchlického 517. 
        
5.   Přidělení bytu pro příjmově vymezené osoby  

Podolínské Ladislavě, byt č. 304, o velikosti 1+kk, Krejčího 1175 (náhradník Pakosta Leopold).  
       
6.   Přidělení bytů s věcně usměrňovaným nájemným  
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Manychové Evě, byt č. 404, o velikosti 1+0, U Sila 1201,  
Halbichovi Jiřímu, byt č. 304, o velikosti 1+0, U Sila 1203,  
Bircové Petře, byt č. 310, o velikosti 1+1, U Sila 1204,  
Horákové Heleně, byt č. 102, o velikosti 1+0, U Sila 1203. 

 
7.   Výměnu startovacího bytu 

Tejnské Janě,  z bytu č. 26, o velikosti 1+kk, Krajní 1576, do bytu č. 12, o velikosti  2+kk, 
Seniorů 1208 

a  u k l á d á  

 
Mgr. Romanu Královi, vedoucímu odboru pro občany, 
 
1. Uzavřít nájemní smlouvu o ubytování v jednotce nízkého standardu se Sentivanem Vladimírem.  
2. Neprodloužit nájemní smlouvu o ubytování nízkého standardu s Mašatou Jiřím. 
3. Uzavřít nájemní smlouvu na standardní byt do úpravy s Kubíčkovou Milenou a Novotným 

Josefem. 
4. Uzavřít nájemní smlouvu na byt standardní s Dufkovou Zdeňkou.                                                                           
5. Uzavřít nájemní smlouvy na byt pro příjmově vymezené osoby s Podolínskou Vlastou.           
6. Vystavit pokyn k uzavření nájemních smluv s věcně usměrňovaným nájemným na byty  

 U Sila s Manychovou Evou, Halbichem Jiřím, Bircovou Petrou a Horákovou Helenou.  
7. Uzavřít nájemní smlouvu na byt standardní s paní Tejnskou Janou (výměna).       

T: 28. 2. 2014 

USNESENÍ Č. 57/2014 

Přidělení bytu ve vlastnictví Statutárního města Liberec     

Rada města po projednání  

s c h v a l u j e  

přidělení bytu pro příjmově vymezené osoby č. 24, o velikosti 2+1, Nad Sokolovnou 616, Liberec, 
společnosti Dolmen o.p.s. - agentura pro chráněné bydlení, Lužická 920/7, Liberec 

a  u k l á d á  

Mgr. Romanu Královi, vedoucímu odboru péče o občany, 
uzavřít nájemní smlouvu na byt pro příjmově vymezené osoby č. 24, o velikosti 2+1, Nad 
Sokolovnou 616, Liberec, se společností Dolmen o.p.s. - agentura pro chráněné bydlení, Lužická 
920/7, Liberec. 

T: neprodleně 

 

USNESENÍ Č. 58/2014 

Poskytnutí příspěvku p. o. Domov důchodců Bystřany 

Rada města po projednání  

s c h v a l u j e  

poskytnutí příspěvku Domovu důchodců Bystřany, příspěvkové organizaci v celkové výši 2.000,- Kč 

a  u k l á d á  

Mgr. Romanu Královi, vedoucímu odboru péče o občany, zajistit podpis smlouvy s příspěvkovou 
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organizací Domov důchodců Bystřany dle podmínek uvedených v důvodové zprávě. 

T: neprodleně 

USNESENÍ Č. 59/2014 

Žádost o stažení výpovědi nájmu nebytových prostor č. N 11 č. p. 976,  Pionýrů, 
Liberec, sdružení LIBERECKÉ FÓRUM, o.s. a uzavření dohody o splátkách   

Rada města po projednání  

s c h v a l u j e  

žádost o stažení výpovědi nájmu nebytových prostor č. N 11 č. p. 976,  Pionýrů, Liberec, sdružení 
LIBERECKÉ FÓRUM, o. s. 

s o u h l a s í  

s uzavřením dohody o splátkách pro sdružení LIBERECKÉ FÓRUM o. s. na dlužnou částku ve výši 
66 414 Kč na 24 měsíců s odkladem platnosti splátkového kalendáře na březen 2014 

a  u k l á d á   

1. Mgr. Romanu Královi, vedoucímu odboru péče o občany, informovat LIBERECKÉ FÓRUM o. s. 
o schválení žádosti o stažení výpovědi nájmu, 

T: neprodleně 
 
2. Kamilu Janu Svobodovi, náměstkovi primátorky, předložit uzavření dohody o splátkách 
s organizací LIBERECKÉ FÓRUM o.s. zastupitelstvu města ke schválení. 

T: 30.1. 2014 

USNESENÍ Č. 60/2014 

Zásady poskytování finančních příspěvků pro poskytovatele služeb v sociální oblasti 

Rada města po projednání  

s o u h l a s í   

se Zásadami poskytování finančních příspěvků z rozpočtu statutárního města Liberec pro  
poskytovatele služeb v sociální oblasti 

a  u k l á d á   

Kamilovi Janovi Svobodovi, náměstkovi primátorky, předložit materiál ke schválení Zastupitelstvu 
města Liberec.  

T: 30. 1. 2014 

 

USNESENÍ Č. 61/2014 

Připomínka sousední obce k UP SVĚTLÁ POD JEŠTĚDEM 

Rada města po projednání  

b e r e  n a  v ě d o m í  

informaci o veřejném projednání návrhu Územního plánu Světlé pod Ještědem a jeho možném vlivu 
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na město Liberec, 

s c h v a l u j e   

připomínku města Liberec k návrhu Územního plánu sousední obce Světlé pod Ještědem ve znění 
závěru důvodové zprávy, 

a  u k l á d á  

Mgr. Martině Rosenbergové, primátorce města, zajistit zaslání připomínky sousední obce - města 
Liberec -  k návrhu Územního plánu Světlé pod Ještědem. 

Termín: do  31.1.2014 

USNESENÍ Č. 62/2014 

Aktualizace indikativního seznamu IPRM Liberec – zóna „Lidové sady“               

Rada města po projednání  

s o u h l a s í      

1. se zařazením projektů: 
- „Živly kolem nás – badatelsky a tvořivě“, předkladatel Zoologická zahrada Liberec, 

příspěvková organizace, 
- „Rozšiřte si obzory s metodou Montessori“, předkladatel Česko-anglická Montessori mateřská 

škola Život hrou, s.r.o. 
na indikativní seznam IPRM Liberec – zóna „Lidové sady“; 

 
2. s aktualizací indikativního seznamu IPRM Liberec – zóna „Lidové sady“ (projekty směřující do 

tematických operačních programů) dle důvodové zprávy; 

a  u k l á d á  

Ing. Jiřímu Rutkovskému, náměstkovi primátorky, předložit aktualizaci indikativního seznamu 
IPRM Liberec – zóna „Lidové sady“ zastupitelstvu SML ke schválení.  

T: 30.1.2014 

USNESENÍ Č. 63/2014 

Integrovaný plán rozvoje území IPRÚ Liberec-Jablonec nad Nisou - založení 
projektu a podání žádosti na financování tvorby 

Rada města po projednání  

s c h v a l u j e  

1. Založení projektu Integrovaný plán rozvoje území IPRÚ Liberec- Jablonec nad Nisou 
2. Podání žádosti v rámci výzvy Ministerstva pro místní rozvoj z Operačního programu technická 

pomoc 

a  u k l á d á  

Ing. Michalu Vereščákovi, vedoucímu odboru strategického rozvoje a dotací, podat žádost do 
Operačního programu technická pomoc na tvorbu IPRÚ.      

T: 02/2014 

USNESENÍ Č. 64/2014 

Vyhodnocení výběrového řízení na dodavatele stavby „Sportovní centrum pro 
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mládež v areálu ZŠ Vrchlického a Sokolovská“ 

Rada města po projednání  

s c h v a l u j e  

výsledek výběrového řízení na zajištění dodavatele stavby „Sportovní centrum pro mládež v areálu 
ZŠ Vrchlického a Sokolovská“ v rámci IPRM Liberec - Atraktivní a kvalitní život v Liberci 

a  u k l á d á  

Ing. Michalu Vereščákovi, vedoucímu odboru strategického rozvoje a dotací, zajistit uzavření 
příslušné smlouvy na dodavatele stavby s vybraným uchazečem Unistav, a.s., Příkop 6, 602  00 Brno, 
IČ 005 31 766. 

T: 02/2014 

USNESENÍ Č. 65/2014 

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  

1. zřízení vyhrazeného parkovacího stání a realizaci svislého dopravního značení IP12  
„P reservé“ na komunikaci Tyršova pro držitele ZTP/P pana Lukáše Stanislava 

 
2. zřízení vyhrazeného parkovacího stání a realizaci svislého dopravního značení IP12  

„P reservé“ na komunikaci Jeronýmova pro držitele ZTP/P paní Marii Wölfelovou 
 
3. zřízení vyhrazeného parkovacího stání a realizaci svislého dopravního značení IP12  

„P reservé“ na komunikaci Kaplického pro držitele ZTP/P pana Františka Valnohu 
 

a  u k l á d á  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,  
 

1. vydat souhlasné stanovisko odboru správy veřejného majetku se zřízením vyhrazeného 
parkovacího stání pro držitele ZTP/P  pana Lukáše Stanislava a to včetně realizace svislého 
dopravního značení IP 12 na komunikaci Tyršova   

Termín: únor 2014 
2. vydat souhlasné stanovisko odboru správy veřejného majetku se zřízením vyhrazeného 

parkovacího stání pro držitele ZTP/P  paní Marie Wölfelová a to včetně realizace svislého 
dopravního značení IP 12 na komunikaci Jeronýmova   

Termín: únor 2014 
 
3. vydat souhlasné stanovisko odboru správy veřejného majetku se zřízením vyhrazeného 

parkovacího stání pro držitele ZTP/P  pana Františka Valnohu a to včetně realizace svislého 
dopravního značení IP 12 na komunikaci Kaplického.  

Termín: únor 2014 

USNESENÍ Č. 66/2014 

Záměr k poskytnutí dotace na podporu recyklace odpadů pro rok 2014 
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Rada města po projednání  

s c h v a l u j e  

1. Zveřejnění výzvy k podání žádostí o poskytnutí dotace na podporu recyklace odpadů z rozpočtu 
Statutárního města Liberce, 

2. Základní pravidla pro poskytnutí dotace na podporu recyklace odpadu z rozpočtu SML, 
3. Formulář žádosti o poskytnutí dotace na podporu recyklace odpadů, 

a  u k l á d á  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, zajistit vyvěšení výzvy 
k podání žádostí o poskytnutí dotace na podporu recyklace odpadů. 

T: únor 2014 

USNESENÍ Č. 67/2014 

Věcné a finanční plnění zimní a letní údržby na komunikacích a plochách veřejné 
zeleně v zimním období roku 2014 

Rada města po projednání  

s c h v a l u j e  

Variantní řešení: 
1. Provádění zimní a letní údržby komunikací a veřejné zeleně dle aktuálního rozpočtu Statutárního 

města Liberce, výdajové části rozpočtu odboru správy veřejného majetku, 

a  u k l á d á  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, zajistit realizaci přijatého 
usnesení rady města. 

T: neprodleně 

USNESENÍ Č. 68/2014 

Schválení dílčího akčního plánu odboru sportu a cestovního ruchu pro rok 2014 

Rada města po projednání  

s c h v a l u j e  

přijetí dílčího akčního plánu odboru sportu a cestovního ruchu pro rok 2014 

a  u k l á d á  

Ing. Davidu Pastvovi realizaci aktivit obsažených v dílčím akčním plánu odboru sportu a cestovního 
ruchu pro rok 2014. 

USNESENÍ Č. 69/2014 

Plán financování tělovýchovy a sportu z rozpočtu SML v letech 2014 -2016 

Rada města po projednání  

s o u h l a s í  

s výší příspěvku z rozpočtu města na financování tělovýchovy a sportu pro období roků 2014-2016, 
na úrovni 25% z příjmů statutárního města Liberec z odvodů za provozování výherních hracích 
přístrojů a odvodů z provozování loterií a her. V případě nenaplnění výše uvedeného příjmu pak 
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použít částku z rozpočtu města v minimální výši 10 mil. Kč za každý jednotlivý rok daného období  

a  u k l á d á   

Ing. Jiřímu Rutkovskému, náměstkovi primátorky, 
předložit plán financování tělovýchovy a sportu z rozpočtu Statutárního města Liberec v letech 2014 
– 2016 Zastupitelstvu města Liberec ke schválení.  

T: 30.1.2014 

USNESENÍ Č. 70/2014 

Poskytnutí veřejné služby pro využití sportovišť v areálu Městského stadionu 
Liberec na období leden až červen 2014 

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 2014 
v celkovém rozsahu 2 000 hodin včetně rezervy. 
 
Seznam počtu hodin přidělených Zadavatelem 
 
FC Slovan – fotbal mládež      80 hodin (fotbalový stadion-trénink a zápas, fotbalové hřiště – trénink) 
AC Slovan – atletika                                                                            15 hodin (atletický stadion) 
Patriots – baseball                    20 hodin (hala míčových sportů) 
Draci FBC – florbal                  122 hodin (hala míčových sportů) 
BK Variace – krasobruslení                      167 hodin (zimní hala, hala míčových sportů) 
TJ Bílí Tygři – hokej mládež                     657 hodin (zimní hala, hala míčových sportů) 
TJ Lokomotiva Liberec 1 – házená                   12 hodin (hala míčových sportů) 
BK Kondoři – basket mládež                                140 hodin (hala KORT) 
TJ Dynamo – kuželky                                          35 hodin (kuželna) 
TJ Lokomotiva Liberec 1 – kuželky                                        70 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 
 
CELKEM                                                                   2 000 hodin 
 

a  u k l á d á   

Ing. Jiřímu Rutkovskému, náměstkovi primátorky, 
 
a) předat Provozovateli seznam počtu hodin přidělených Zadavatelem v rámci veřejné služby 

jednotlivým konečným uživatelům,  

T: neprodleně 
 
b) předložit radě města přehled čerpání hodin veřejné služby za období leden až červen 2014 

T: září 2014 

USNESENÍ Č. 71/2014 

Návrh na snížení počtu členů ve výboru pro rozvoj a územní plánování 
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Rada města po projednání  

d o p o r u č u j e   

projednat materiál „Návrh na snížení počtu členů ve Výboru pro rozvoj a územní plánování“ 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 30.1.2014 

USNESENÍ Č. 72/2014 

Schválení záměru - MEMORANDUM - mezi Statutárním městem Liberec a 
Libereckým krajem 

Rada města po projednání  

s o u h l a s í   

se  záměrem přijetí memoranda o společném financování organizací poskytujících služby občanům 
Libereckého kraje zastupitelstvem města                                                                                                                 

a  u k l á d á  

Mgr. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky pro ekonomiku, majetek  a systémovou integraci  
1. vést jednání s panem Martinem Půtou, hejtmanem Libereckého kraje a panem Markem Pieterem, 

náměstkem hejtmana pro oblast řízení ekonomiky, investic, správy majetku a informatiky za 
účelem přijetí memoranda 

Termín: průběžně 
2. předložit záměr přijetí memoranda Radě LK  

Termín: únor 2014 
3. po schválení Radou LK předložit záměr přijetí memoranda Zastupitelstvu SML a LK 

Termín: březen 2014 
4. po schválení záměru v Zastupitelstvech SML a LK dopracovat znění memoranda s právními 

odděleními SML a LK a předložit znovu Radě města SML.  

Termín: květen 2014 

USNESENÍ Č. 73/2014  

Návrh financování kultury z rozpočtu města pro roky 2014, 2015 a 2016 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í   

s výší příspěvku na financování kultury v letech 2014, 2015 a 2016, na úrovni 15% příjmů SML 
z odvodů za provozování výherní hracích přístrojů a odvodů z provozování loterií a her. V případě 
nenaplnění výše uvedeného příjmu pak použít částku z rozpočtu města v minimální výši 6 mil. Kč za 
každý jednotlivý rok daného období  

a  u k l á d á   

Kamilu Janu Svobodovi, náměstkovi primátorky, předložit návrh financování kultury v letech 2014, 
2015 a 2016 zastupitelstvu města.  

T: 30.1.2014 
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USNESENÍ Č. 74/2014 

Zpráva k problematice sociálně vyloučených lokalit: problematika ubytoven 

Rada města po projednání  

b e r e  n a  v ě d o m í   

předloženou zprávu 

a  u k l á d á  

náměstkovi Kamilu Janu Svobodovi, aby:  
 
1. prověřil možnost zřízení městské ubytovny v intencích popsaných ve zprávě  

termín: (05/2014) 
2. připravil návrh harmonogramu koordinačních setkání institucí, které se působením ubytoven a 

skupinou obyvatel využívajících jejich služeb pravidelně věnují  

termín: (02/2014) 
3. prověřil možnost vytvoření instituce, která by byla obdobou potravinové banky a nabízela 

nábytek a vybavení domácností  rodinám, které opouštějí ubytovny  a poskytovala jim nábytek a 
další vybavení zdarma či za symbolickou cenu (tzv. nábytková banka)  

termín: (03/2014) 
4. připravil harmonogram přípravy a vzniku koncepce tzv. prostupného bydlení a zajistil pro její 

vznik potřebné podmínky  

termín: (02/2014) 

USNESENÍ Č. 75/2014 

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

Rada města po projednání  

d o p o r u č u j e  

delegovat Kamila Jana Svobodu jako zástupce Statutárního města Liberce na jednání valné hromady 
společnosti Krajská nemocnice Liberec, a.s. ( IČ 272 83 933, se sídlem Liberec I. Staré Město, 
Husova 10, PSČ 460 03), která se koná dne 14. 2. 2014 v 13.00 hodin v sídle notářky JUDr. Marcely 
Fianové na adrese v Liberci IV. Revoluční 123/17 
a  u k l á d á  
Mgr. Martině Rosenbergové, primátorce SML, předložit materiál Zastupitelstvu města k projednání. 

T: 30.1.2014 

 

USNESENÍ Č. 76/2014 

Žádost o použití znaku města 

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

použití znaku města na upomínkové samolepky v počtu 60 ks a na startovní čísla v počtu 120 ks 
v rámci 17. srazu Fiat Multipla Klubu ČR, který se koná ve dnech 16. – 18. 5. 2014 v Autokempu 
Staré Pavlovice, 

a  u k l á d á  

Ing. Miluši Charyparové, pověřené zastupováním funkce vedoucí odboru kancelář primátorky, 
vyrozumět žadatele o usnesení rady města. 

T: neprodleně 

USNESENÍ Č. 77/2014 

Přijetí dotace z Fondu malých projektů v Euroregionu Nisa v programu Ziel 3/Cíl 3 
SN - CZ k realizaci projektu „ JSDH Krásná Studánka – JSDH Berthelsdorf ” 

Rada města po projednání  

b e r e  n a  v ě d o m í  

přidělení dotace z Fondu malých projektů v Euroregionu Nisa v programu Ziel 3/Cíl 3 SN- CZ 
k realizaci projektu „ JSDH Krásná Studánka – JSDH Berthelsdorf ” 

s o u h l a s í  

s přijetím dotace z Fondu malých projektů v Euroregionu Nisa v programu Ziel 3/Cíl 3 SN- CZ 
k realizaci projektu „ JSDH Krásná Studánka – JSDH Berthelsdorf ” ve výši 1.918,45 EUR 

a  u k l á d á  

1. Lubomíru Poppovi, vedoucímu oddělení krizového řízení, zajistit podpis smluvních dokumentů 
k poskytnutí dotace Fondu malých projektů v Euroregionu Nisa v programu Ziel 3/Cíl 3 SN- CZ 
k realizaci projektu „ JSDH Krásná Studánka – JSDH Berthelsdorf ” 

T: 02/2014 
2. Ing. Jindřichu Fadrhoncovi, tajemníkovi MML, předložit přijetí dotací Fondu malých projektů v 

Euroregionu Nisa v programu Ziel 3/Cíl 3 SN- CZ k realizaci projektu „ JSDH Krásná Studánka – 
JSDH Berthelsdorf ” zastupitelstvu města k projednání. 

T: 01/2014 

USNESENÍ Č. 78/2014 

Vyhodnocení plnění cílů kvality Magistrátu města Liberec za rok 2013 a návrh cílů 
kvality Magistrátu města Liberec na rok 2014 

Rada města po projednání  

b e r e  n a  v ě d o m í  

1. vyhodnocení cílů kvality MML za rok 2013, 
2. návrh cílů kvality MML na rok 2014 

a  u k l á d á  

Ing. Jindřichovi Fadrhoncovi, tajemníkovi MML, informovat vedoucí odborů o cílech kvality MML 
na rok 2014.     

Termín: ihned 

USNESENÍ Č. 79/2014 
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Pověření člena Zastupitelstva města Liberec k výkonu činností zástupce 
Statutárního města Liberec při občanských sňatcích 

Rada města po projednání  

b e r e  n a  v ě d o m í  

žádost pana Lukáše Pohanky o pověření k výkonu činností zástupce Statutárního města 
Liberec při občanských sňatcích dle ust. § 11a odst. 1, písm. c) zákona č. 301/2000 Sb., o 
matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění, 
a  u k l á d á   

Mgr. Martině Rosenbergové, primátorce města, předložit žádost k projednání na zastupitelstvu města 
dne 30. 1. 2014. 

T: 30. 1. 2014 

USNESENÍ Č. 80/2014 

Plnění usnesení rady města za měsíc listopad a prosinec 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. 81/2014 

Organizační zajištění 1. řádného zasedání zastupitelstva města konaného  dne 30. 
ledna 2014 

Rada města po projednání  

b e r e  n a  v ě d o m í  

konání 1. řádného zasedání zastupitelstva města ve čtvrtek 30. ledna 2014 v 15.00 hodin v zasedací 
místnosti č. 11 budovy radnice s tímto pořadem jednání: 
 

1. Zahájení, schválení pořadu jednání 
2. Diskuse občanů 
3. Pověření člena Zastupitelstva města Liberec k výkonu činností zástupce Statutárního města        
      Liberec při občanských sňatcích 

4. Program prevence kriminality na rok 2014 pro město Liberec 
5. Záměr přijetí memoranda o spolupráci mezi Statutárním městem Liberec a Libereckým krajem 
6. Majetkoprávní operace – MO Vratislavice n. N. 
7. Prodej pozemků 
8. Záměr prodeje pozemků 
9. Záměr prodeje pozemků s budovami 
10. Záměr výkupu pozemků včetně stavby rekreačního objektu 
11. Úprava cen pozemků – výběrová řízení 
12. Úprava cen budovy a pozemků – výběrová řízení 
13. Zrušení usnesení zastupitelstva – Radniční sklípek 
14. Nabídka k odkoupení budovy a pozemků Vysoké školy K. Engliše 
15. Dar pozemku p. č. 1235/85, k. ú. Rochlice u Liberce 
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16. Liberecký kraj – přijetí části komunikace Studánecká 
17. Uzavření dodatku č. 11 k nájemní smlouvě č. 3800/00/0198 mezi Statutárním městem Liberec a      
      Ještědskou sportovní spol. s. r. o. 

18. MFRB – přijetí daru vodohospodářských staveb v k. ú. Dolní Hanychov (ul. Tálinská) 
19. Upuštění od vymáhání pohledávek a účetní odpis pohledávek včetně příslušenství 
20. Odpis pohledávek včetně příslušenství nad 20 tis. Kč 
21. Žádost o uzavření dohody o splátkách nebytových prostor č. N11 č.p. 976, Pionýrů, Liberec,       
      sdružení LIBERECKÉ FÓRUM, o. s.  

22. Návratná finanční výpomoc - Základní škola, Liberec, Kaplického 384, příspěvková organizace 
23. 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  

24. Zásady poskytování finančních příspěvků pro poskytovatele služeb v sociální oblasti 
25. Návrh financování kultury z rozpočtu města pro roky 2014, 2015 a 2016 
26. Plán financování tělovýchovy a sportu z rozpočtu SML v letech 2014 – 2016 
27. Uplatnění návrhu na aktualizaci Zásad územního rozvoje Libereckého kraje 
28. Přijetí dotace z Fondu malých projektů v Euroregionu Nisa v programu Ziel 3/Cíl 3 SN-CZ k   
      realizaci projektu „JSDH Krásná Studánka – JSDH Berthelsdorf“ 

29. Protokol z kontrolní akce „Kontrola realizace díla MŠ Věkova“ 
30. Protokol z kontrolní akce „Kontrola financování akce Rekonstrukce Soukenného  náměstí“ 
31. Protokol z kontrolní akce „Kontrola výběru poskytovatelů revolvingového úvěru z  pohledu  
      zákona o veřejných zakázkách“ 

32. Aktualizace indikativního seznamu IPRM Liberec – zóna „Lidové sady“ 
33. Delegace zástupce obce na valnou hromadu společnosti Krajská nemocnice Liberec, a.s. 
34. Návrh na snížení počtu členů ve Výboru pro rozvoj a územní plánování 
35. Další postup regulace hazardu na území města 
36. Obecně závazná vyhláška statutárního města Liberec č. 1/2014, o stanovení veřejně přístupných       
      míst, na kterých mohou být provozovány některé sázkové hry a loterie a jiné podobné hry 

37. Zpráva k problematice sociálně vyloučených lokalit: problematika ubytoven 
38. Plnění usnesení zastupitelstva města za IV. čtvrtletí 2013 
39. Vyřízení podnětů, dotazů a připomínek z 10. a 11. řádného zasedání zastupitelstva  města,  
      která se konala dne 28. 11. a 12. 12. 2013 

40. Informace, dotazy a podněty zastupitelů 
 

 
 

 
Rada města vzala na vědomí tyto písemné informace:  

I.  Plnění usnesení zastupitelstva města za IV. čtvrtletí 2013 
 

 
 
 
 
Přílohy: k usnesení č. 40/2014 

                   k usnesení č. 41/2014 
             k usnesení č. 68/2014 
             k usnesení č. 70/2014 
 
 
V Liberci dne 28. ledna 2014 
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            Mgr. Jiř í  Šolc,  v.  r .            Mgr.  Martina Rosenbergová,  v .  r .  
             náměstek primátorky                           primátorka města 

 



 
                                                                                                                            Příloha: č. 1  
Poř.č. katastrální území parcelní 

číslo 
usn. RM usn. ZM původní 

cena 
upravená 

cena 
 

1. Starý Harcov 117/3, 207 16. 4. 2013 
č. 280/2013 
bod II/9 

25. 4. 2013 
č. 64/2013 
bod II/9 

2,234.000,- 1,788.000,- 

2. Kateřinky u Liberce 768, 769 18. 6. 2013 
č. 453/2013 
bod III/5 

27. 6. 2013 
č. 102/2013 
bod III/2 

840.000,- 672.000,- 
 

3. Krásná Studánka 729/3 21. 5. 2013 
č. 355/2013 
bod II/7 

30. 5. 2013 
č. 81/2013 
bod II/7 

156.000,- 125.000,- 

 
 
 
 
 

Příloha k usnesení č. 40/2014



 
                                                                                                               Příloha č.1 - budova 
Poř.č. Adresa budovy parcelní číslo 

katastrální území 
původní 

cena 
snížená 
cena o 
20% 

upravená 
snížená 

cena 
 

1. Věkova čp. 318, Liberec 14 1242/1, 1242/2, 1243/5 
k. ú. Ruprechtice 

9,311.000,- 7,449.000,- 5,960.000,- 

                                                                                                                                          
 
 
                                                                                                               Příloha č.2 - pozemky 
Poř.č. katastrální 

území 
parcelní číslo původní 

cena 
snížená 
cena o 
20% 

upravená 
snížená 

cena 
 

1. Rudolfov 329/3   674.000,-    540.000,- 432.000,- 
2. Machnín 35   781.000,-      625.000,-   500.000,- 
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1. Cíl akčního plánu: 

• Představit program OSCR na rok 2014, získat náměty, připomínky vytvořit podklad pro 

strategii rozvoje cestovního ruchu 2014-2020.  

• Určit rozvojová odvětví a stěžejní produkty cestovního ruchu, definovat cílové skupiny, které 

mohou být osloveny.  

• (Rozvoj sportu bude řešen samostatným dokumentem). 

2. Současný stav: 

Spolupráce: 

V současné době spolupracuje Statutární město Liberec (dále jen SML) s významnými aktéry 

cestovního ruchu, kterými jsou např. ZOO, Botanická zahrada Liberec, Severočeské muzeum v Liberci, 

Centrum Babylon, Sportovní areál Ještěd a subjekty nabízejícími služby v oblasti cestovního ruchu. 

Nejvýznamnějšími partnery při realizaci akcí a projektů jsou: Liberecký kraj (LK), Krajský úřad 

Libereckého kraje – oddělení cestovního ruchu (KÚLK OCR), Euroregion Nisa (ERN), Turistický region 

Jizerské hory (TRJH), agentura CzechTourism a partnerské město Žitava.  

V průběhu roku 2013 byly ve spolupráci se zástupci partnerů realizovány akce jako např. Den 

partnerství Liberec - Žitava, Gastrotour 2013, Dny evropského kulturního dědictví a Oslavy Ještědu. 

Na všech akcích bylo SML prezentováno jako partner a návštěvníkům představeno jako ideální 

turistický cíl. 

 

Význam města: 

Liberec je všeobecně znám v rámci České republiky jako město pod Ještědem, město sportu, místo 

chovu bílých tygrů. Město nemá k dispozici aktuální odbornou studii, či průzkum, ze kterého by 

vyplývalo, jak je město vnímáno návštěvníky ať v rámci domácího či zahraničního cestovního ruchu.  

Existuje „Strategie rozvoje Statutárního města Liberec 2007-2020“, ta je však pro oblast cestovního 

ruchu nedostatečně zpracována a tématy se zabývá pouze okrajově. Dle názoru zpracovatele lze 
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proto jen těžko jednoznačně specifikovat tzv. „unique selling proposition“ – jedinečnou nabídku, 

která by město dostatečně zviditelnila oproti konkurenci. Většina měst České republiky má obdobnou 

nabídku služeb jako Liberec, pouze některá místa jsou natolik výjimečná svými možnostmi (Český 

Krumlov, Karlštejn atd.). Tento názor byl často zpochybňován, proto bude prověřena možnost 

specifikace této jedinečné nabídky. 

V průběhu roku 2013 se významně prohloubila spolupráce s partnerským městem Žitava, ať už 

v rámci společně pořádaných akcí (Liberecký Jarmark, Den partnerství, Dny evropského dědictví…), 

tak i v rámci dlouhodobých aktivit jako je vzájemná propagace, zasílání aktuálních nabídek a efektivní 

spolupráce informačních center. 

 

Nabídka SML pro turisty: 

Městské informační centrum (dále jen MIC) nabízí návštěvníkům mnoho informací formou 

různorodých propagačních materiálů. Mimo to také pořádá prohlídky historické budovy radnice a 

centra města Liberec. Samozřejmostí je i poskytování informací o možnostech nabídek ubytování, 

stravování či o dopravním spojení. Nedílnou součástí je prodej regionálních publikací a upomínkových 

předmětů. 

 

Propagace: 

V současné době se město prezentuje prostřednictvím oficiálních webových stránek SML 

(www.liberec.cz) a turistickým portálem (web MIC, www.visitliberec.eu) a také na sociálních sítích. 

Zároveň je prezentováno na portálech některých partnerů jako např. www.liberecky-kraj.cz, 

www.jizerky.cz nebo www.vyletnik.cz a v zahraniční na www.tschechien-online.org. Součástí 

propagace je i prezentace města a jeho atraktivit v tištěných médiích např. TIM, Kam po Česku, 

Turistické noviny Jizerských hor, Liberecký zpravodaj apod.  Ve druhé polovině roku 2013 bylo 

oddělení OSCR posíleno o pracovníka propagace. Lze tedy výhledově předpokládat zefektivnění 

propagace SML ať již v tištěných médiích, reklamních kampaních či při vyhledání vhodného 

strategického partnera. 

 

3. Plán činností v roce 2014 a financování 

 

Vzhledem k poloze města nedaleko hranic s Německem a Polskem bude přirozeným krokem 

navazování a soustavné prohlubování spolupráce s partnery v obou státech na rozvoji cestovního 

ruchu nejen v jednotlivých městech, ale regionu jako celku. Nově budou definovány zdrojové oblasti 

pro cestovní ruch (zejména v ČR, SRN a Polsku) a v nich budeme město cíleně prezentovat. Zvýší se 
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tak atraktivita města pro potenciální návštěvníky a díky kvalitní dopravní obslužnosti je 

pravděpodobné, že bude zájem rozdělen v rámci regionu. Město má smysl propagovat na jedné 

straně jako součást větších destinací (Liberecký kraj, Jizerské hory, ERN apod.), ale i jako unikátní 

horské město, které nabízí širokou nabídku kulturních i sportovních aktivit. 

 

Nabídka pro turisty: 

Cílem pro rok 2014 je využít všech možností spolupráce s partnery z oblasti cestovního ruchu vč. 

soukromé sféry a na základě těchto jednání připravit stěžejní produkt cestovního ruchu. Následným 

krokem bude oslovení jednotlivých cílových skupin, které budeme definovat podle kritérií 

specifických přímo pro Liberec. 

 

Společná vstupenka 

Ve spolupráci s Libereckým krajem připravíme projekt „společná vstupenka“ (pracovní název). Projekt 

vnímáme jako unikátní produkt cestovního ruchu a zároveň prioritní marketingový nástroj.  Smyslem 

je zvýšit zájem o jednotlivé služby CR a město Liberec jako celek, prodloužit dobu pobytu návštěvníků 

a vytvořit impuls k opakované návštěvě. Zkušenosti s podobnými produkty z jiných destinací ukazují, 

že je možné významně zvýšit zájem o danou lokalitu a ovlivnit proud návštěvníků. Prioritním úkolem 

je připravit ekonomický a marketingový model pro fungování tohoto produktu s napojením na 

aktuální grantová schémata. Stěžejní je účast subjektů cestovního ruchu z řad veřejných a 

soukromých institucí, včetně zapojení dopravců. V rámci tohoto zastřešujícího produktu bude možné 

nabídku města i diverzifikovat pro různé cílové skupiny, důležitým prvkem je ekonomická výhodnost 

této nabídky pro všechny zúčastněné subjekty a návštěvníky. 

 

Další produkty CR 

Smyslem dalších produktů bude představit pěší a cyklo výlety ve vazbě na MHD (výchozí body na 

zastávkách). Provedeme revizi stávajících tras a vytvoříme nové tematické procházky (moderní 

architektura, Liebiegové apod.).  

 

Ve vazbě na produkty cestovního ruchu budou připraveny nové informační materiály, včetně jejich 

distribuce na místa, kde můžeme oslovit danou cílovou skupinu. 

 

Propagace: 

Média 

Nabídku pro návštěvníky, včetně rozšířené nabídky průvodcovské činnosti, budeme propagovat 

v různých periodikách. Navážeme dlouhodobou spolupráci s prestižními médii, které se prioritně 
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věnují cestování, případně mají tematické rubriky.  Důraz bude kladen na důvěryhodnou redakční 

práci. 

 

Turistický portál (web MIC, www.visitliberec.eu) 

Nezbytnou součástí kvalitní propagace města Liberec jsou atraktivní internetové stránky jako hlavní 

turistický portál ve městě. Koncipován bude nejen jako zdroj důležitých informací pro návštěvníky a 

občany města, ale i jako interaktivní prostředek pro představení volnočasových aktivit ve městě 

(kulturní, sportovní a společenské vyžití). Dále bude zatraktivněn vzhled webu a optimalizován pro 

mobilní zařízení. Nově je propagována marketingově využitelná doména www.visitliberec.eu., 

včetně zefektivnění komunikace na FB profilu. 

 

Centrum města žije 

Ve snaze oživit centrum města bude v internetové propagaci věnována speciální pozornost akcím, 

které jsou pořádány přímo na hlavním městském náměstí a jeho bezprostředním okolí. Budeme 

aktivně komunikovat s pořadateli akcí a pokusíme se tak o zvýšení počtu akcí v samotném centru 

města. 

 

Média a odborná veřejnost 

Ve spolupráci s dalšími organizacemi připravíme press a fam tripy. Využijeme otevření nových 

významných objektů v Liberci pro celkovou propagaci města. Aktivně budeme pracovat s cestovními 

kancelářemi, které působí v České republice, ale také v Německu (TUI, Neckermann, Der Tour, FTI). 

Jako velmi účelná se jeví spolupráce s dominantním německým touroperátorem Frankenland Reisen, 

který zprostředkovává destinaci Českou republiku německým cestovním kancelářím. Z tohoto důvodu 

je již vytvořena databáze vhodných cestovních kanceláří a agentur.  Tito zástupci budou informováni 

o novinkách, které město Liberec pro daný rok připravilo. Tyto aktivity lze realizovat jako součást 

různých kulturních a sportovních akcí. V této oblasti je nutné navázat užší spolupráci s LK, 

CzechTourismem, NBCB a subjekty cestovního ruchu.  

 

Veletrhy cestovního ruchu 

V roce 2014 se město Liberec zúčastní veletrhů (Holiday World Praha, For bikes) ve spolupráci 

s Turistickým regionem Jizerské hory, a také veletrhu Euroregiontour Jablonec nad Nisou, kde bude 

vystavovat ve spolupráci s partnerským městem Žitava. V rámci zahraničních veletrhů se pak Liberec 

zúčastní Reisemarkt Dresden. Pro oslovení polského trhu byla vytipována jedna akce v Polsku (ve 

spolupráci se zahraničním zastoupením agentury CzechTourism v Polsku a Libereckým krajem). 
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Propagace akcí v MHD Liberec 

Nově budou stanovena kritéria pro výběr akcí, jejichž propagaci město podpoří formou umístění 

letáků ve vozech MHD. Komunikaci s Dopravním podnikem měst Liberce a Jablonce n. N. převezme 

za celý MML Odbor sportu a cestovního ruchu. 

 

 

Financování: 

Kromě nutného financování z rozpočtu města jsou další možností finančního zajištění aktivit 

spojených s rozvojem cestovního ruchu. Jednou je aktivní sledování vypsaných grantů LK a ERN. 

Budeme se také zabývat možností nalezení strategického partnera z řad soukromých subjektů např. 

pro realizaci některých akcí. 

 

Schválený rozpočet pro oblast cestovního ruchu pro rok 2014  

Úprava web stránek visitliberec.eu 

(aktualizace, zpracování nadstandardních funkcí apod.) 

20.000 Kč 

Nákup ostatních služeb 

(grafické práce na propagačních materiálech, výroba reklamy, ediční činnost 

MIC, propagace práce odboru) 

  200.000 Kč 

Daruma – zvukové nosiče 

(turistické mapy) 

7.000 Kč 

Nájemné Daruma 9.500 Kč 

Edice a reedice – propagace 85.000 Kč 

Spolupráce na externích rozvojových projektech 25.000 Kč 

Členské příspěvky – členství v org. TRJH 265.000 Kč 

Turistické informační centrum 80.000 Kč 

Podíl SML na dotacích 

(předfinancování projektů) 

800.000 Kč 

Rozvoj cestovního ruchu 

(ediční činnost odboru OS, konzultace s odborníky CR, realizace press tripů, 

pořádání akcí cestovního ruchu, podpora externích projektů apod.) 

 800.000 Kč 

Prezentace v časopisech a médiích 

(nákup prezentace a reklamy) 

320.000 Kč 

Veletrhy a výstavy 

(účast na veletrzích a výstavách cestovního ruchu) 

55.0000 Kč 

Odborné překlady  70.000 Kč 
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(překlady na webové stránky, do publikací, propagace) 

Banka foto a video 

(nákup fotografií a správa fotobanky) 

25.000 Kč 

Dny evropského dědictví 30.000 Kč 

Prezentace SML   

(prezentace na akcích) 

100.000 Kč 

Orientační turistické značení ve spolupráci s KČT 50.000 Kč 

Podpora sportovních akcí 

(podpora jednorázových sportovních akcí, které mají vliv na rozvoj 

cestovního ruchu) 

150.000 Kč 

Cyklobus 50.000 Kč 

Den sportu 20.000 Kč 

Ještěd 2014 80.000 Kč 

Dračí lodě  20.000 Kč 

Gastrotour 2014 15.000 Kč 

Barevné léto 80.000 Kč 

Příspěvek org. Jizerská o.p.s. (údržba Jizerskohorské magistrály pro běžkaře) 300.000 Kč 

Příspěvek Technické univerzitě v Liberci v rámci konkrétních projektů 60.000 Kč 

 

4. Plánované aktivity, projekty a akce na rok 2014 

- aktivity OSCR v oblasti cestovního ruchu 

- projekty, kde OSCR vystupuje jako partner 

- akce pořádané OSCR 

- akce, kde OSCR vystupuje jako partner 

 

Aktivity OSCR  v oblasti cestovního ruchu: 

1/ Zpracování jednotného grafického stylu 

V současné době je pro propagaci SML používán znak města nebo logo.  Pro potřeby propagace 

v oblasti cestovního ruchu je však potřeba přesně určit jednotný grafický styl (logo, claim, slogan, 

barvy atd.). Specifikovat tak podstatu nabídky pro turisty a na základě tohoto zvolit jasné téma, které 

by jednoznačně a na první pohled upozornilo, že se jedná právě o město Liberec. Jednotný grafický 

styl se tak nově odrazí do vzhledu informačních materiálů, turistického webu, navigačního systému 

i prezentace města na veletrzích a akcích pro veřejnost. 
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2/ Tvorba webu pro odbornou veřejnost 

V listopadu roku 2013 byl spuštěn nový turistický portál (web MIC). V roce 2014 bude připojena nová 

sekce pro odbornou veřejnost (sekce webu pro B2B komunikaci). Budou zde přehledně připraveny 

informace pro tři základní cílové skupiny:   

1) média (tematická média o cestování, architektuře apod.) 

2) touroperátoři a cestovní kanceláře (především praktické informace specifické pro 

organizované cesty); 

3) filmové produkce (přehled zajímavých objektů, reference) 

 

3/ Rozvoj spolupráce se subjekty cestovního ruchu 

Přestože již existuje dlouhodobá spolupráce se subjekty cestovního ruchu, bude potřeba nastavit 

nové rozměry takovéto spolupráce, najít nové partnery či využít veškeré možnosti, které spolupráce 

umožňuje. OSCR aktivně převezme roli destinačního manažera a vytvoří strukturu pro koordinaci 

aktivity jednotlivých subjektů cestovního ruchu. Součástí této struktury bude i nově ustavená stálá 

pracovní skupina. Jejími členy budou významní stakeholders z oblasti cestovního ruchu z řad 

soukromých i veřejných institucí.  

 

Subjekty cestovního ruchu jako vhodní partneři pro jednotlivé aktivity: 

a) Partneři z řad soukromých subjektů 

- Centrum Babylon (www.centrumbabylon.cz), Dinopark (www.dinopark.cz), iQpark 

(www.iqpark.cz), iQLANDIA atd.   

b) Partneři z řad organizací města 

- DPMLJ a.s. (www.dpmlj.cz), ZOO (www.zooliberec.cz), Sportovní areál Ještěd a.s. 

(www.skijested.cz), Botanická zahrada (www.botaniliberec.cz), divadla atd. 

c) Partneři z Libereckého kraje 

- Liberecký kraj (www.liberecky-kraj.cz), Krajský úřad Libereckého kraje (www.kraj-lbc.cz) 

- Turistický region Jizerské hory (www.jizerky.cz) 

- Krajské organizace Libereckého kraje (Severočeské muzeum (www.muzeumlb.cz), Oblastní 

galerie (www.ogl.cz) atd. 

- Technická univerzita Liberec (viz dále bod 4, ww.tul.cz) 

d) Další subjekty cestovního ruchu 

- Ubytovací a stravovací zařízení 

- Cestovní kanceláře (české i zahraniční) 

- Ostatní turistické regiony LK (www.cesky-raj.info, www.ceskolipsko.info, www.krkonose.eu) 
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- Agentura CzechTourism (www.czechtourism.cz), vč. zahraničních zastoupení zejména v SRN a 

Polsku 

- Asociace turistických informačních center ČR (A.T.I.C.) (www.aticcr.cz) 

- Euroregion Nisa (www.neisse-nisa-nysa.org) 

- North Bohemia Convention Bureau – kongresová turistika (www.nbcb.cz) 

- Město Jablonec nad Nisou. (www.jablonec.com), městský obvod Vratislavice nad Nisou 

(www.vratislavice.cz) 

- Okolní obce (Chrastava, Kryštofovo Údolí, Stráž nad Nisou, Mníšek, Bedřichov, Šimonovice, 

Dlouhý most, Křižany, Světlá pod Ještědem, Hrádek nad Nisou, Jeřmanice, Hodkovice nad 

Mohelkou a také obce na rozvojových osách jako je Ještědský hřeben nebo podél koridoru 

řeky Nisa) 

- Partnerské město Žitava (www.zittau.de), partnerské město Jablonce n. N. Budyšín 

(www.bautzen.de) a další  města v SRN a v PL, včetně Zelené Hory (jednání o partnerství).  

- Dopravci DPMLJ a.s., ČSAD (www.csad.cz), Student agency (www.studentagency.cz), ČD a.s. 

(lanovka na Ještěd, www.cd.cz)  

- Asociace hotelů a restaurací (www.ahrcr.cz) 

- Cestovní agentury a Asociace český cestovních kanceláří a agentur (AČCKA) www.accka.cz 

- Informační centra ve spádových oblastech 

- Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska 

 

4/ Navigace do MIC 

V současné době odbor sportu a cestovního ruchu, stejně jako turisté ve městě, zaznamenali 

nedostatečný navigační systém, který odkazuje turisty do MIC. Cílem odboru tak bude zlepšení této 

situace umístěním tabule s odkazem na MIC a prohlídky radnice tak, aby byla přístupná všem 

zájemcům i mimo úřední hodiny historické radnice. Vhodné místo je v exteriéru před hlavním 

vstupem do historické radnice. Budou vytipovány i další místa vhodná pro navigaci do MIC. 

 

5/ Stanoviště pro autobusy 

Do města přijíždí mnoho turistických autobusů, jejichž cestující nemají možnosti pro výstup a nástup 

v historickém centru města. V současné době je připravována rozsáhlá úprava Sokolovského náměstí, 

jehož prostory by bylo možné využít i pro tento účel. Záměrem odboru je podpořit zřízení takového 

místa pro 2-3 zájezdové autobusy v blízkosti cca 300 metrů od radnice. Zřízení místa může významně 

přispět k oživení Sokolovského náměstí a přilehlých ulic i ve vazbě na blízké a dosud opomíjené 

turistické cíle. 
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6/ Nové informační materiály o městě Liberec  

V roce 2013 byla vydána v rámci projektu přeshraniční spolupráce brožura „Zajímavosti Liberecké 

architektury“, v rámci této ediční řady budou realizovány další tematické brožury i v roce 2014 ve 

vazbě na připravované produkty cestovního ruchu (např. Liberecké zajímavosti, Liberec dětem, 

Liberec pro cyklisty, Liberec bez bariér, auto a moto, moderní architektura, technické památky). 

 

7/ Opening 2014: Otevření významných objektů v Liberci 

V únoru 2014 bude otevřena Oblastní galerie v Liberci v budově bývalých městských lázní. Je třeba 

rozvinout spolupráci s galerií a prezentovat tuto událost v médiích.  

V březnu 2014 bude otevřeno nové vzdělávací centrum iQLANDIA, již v současné době jsme 

v kontaktu s marketingovým oddělením. Máme jedinečnou příležitost zapojit se do propagace při 

otevření tohoto nového a exkluzivního cíle pro návštěvníky. Nabídka iQLANDIE bude zařazena do 

standardní nabídky pro turisty ať již prostřednictvím MIC, webových stránek a propagace v médiích.  

Další příležitost nabízí otevření Pavilonu leknínů v Botanické zahradě. 

 

8/ Rozvoj průvodcovských služeb po městě 

V roce 2013 navázal odbor sportu a cestovního ruchu na spolupráci s NPÚ (územním pracovištěm 

v Liberci), díky níž vytvořil propagační materiál „Zajímavosti liberecké architektury“ a sérii okruhů po 

městě zaměřených na dějiny Liberce (Liebiegové v Liberci, Autodomy v Liberci z počátku 20. století). 

Záměrem odboru je navázat na úspěšnou spolupráci s touto institucí, stejně jako se studenty TUL či 

komunitním střediskem KONTAKT. Samozřejmostí je zvýšení propagace průvodcovských služeb a 

zvýšení počtu cizojazyčných průvodců. 

 

9/ Liberec jako vhodné místo pro filmaře 

Od roku 2014 bude Liberec představen také jako vhodné místo pro filmaře. Město bude zmapováno 

z hlediska vhodných prostor, historických budov, technických památek apod. a v této podobě 

představeno prostřednictvím turistického portálu případným zájemcům (viz nové sekce webu B2B). 

 

10/ Rozvoj spolupráce s TUL a komunitním střediskem KONTAKT Liberec 

Odbor sportu a cestovního ruchu navázal spolupráci s Technickou univerzitou Liberec ve věci zapojení 

studentů oborů cestovního ruchu a historie do akcí souvisejících s cestovním ruchem a to v rámci 

běžné školní praxe či jednorázových pracovních dohod. Hlavním cílem spolupráce je zajištění 

prohlídek města a radnice a získávání analytických podkladů (příprava dotazníkových šetření, tvorba 
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anket atd.) Nabízí se rovněž zapojení Fakulty umění a architektury pro tvorbu jednotného grafického 

stylu města. Od roku 2013 odbor začal spolupracovat s Komunitním střediskem Kontakt pro 

průvodcovskou činnost po městě. 

 

11/ Spolupráce na aktualizaci strategie rozvoje SML 

Od listopadu 2012 spolupracuje odbor sportu a cestovního ruchu s odborem strategického rozvoje a 

dotací na aktualizaci strategie rozvoje města, jehož součástí bude i dokument pro rozvoj cestovního 

ruchu. 

 

Projekty, kde OSCR vystupuje jako partner: 

1/ QR kódy a prohlídky města 

Ve spolupráci se studenty TUL byl v roce 2013 spuštěn pilotní projekt prohlídkových tras se 

zapojením QR kódů. Součástí tohoto projektu bylo vytvoření unikátní detektivní hry s místní 

tématikou, která bude návštěvníka detektiva provázet po památkách a kromě základních informací 

bude získávat indicie k vyřešení případu. Nejlepší řešitelé budou odměněni upomínkovými předměty 

či vstupenkami do městských organizací. Tento projekt byl koncem roku 2013 vyhodnocen a 

opětovně spuštěn pro rok 2014. 

 

2/ Obnova a aktualizace infrastruktury pro orientaci turistů 

Úkolem pro rok 2014 je revize, obnova a doplnění vhodného turistického značení ve městě a v okolí, 

a doplnění aktuálních turistických map na významných místech. Vzhledem k rozsahu a náročnosti 

následné údržby bude na tomto úkolu odbor sportu a cestovního ruchu spolupracovat s dalšími 

partnery, kterými jsou Lesy ČR, LK, KČT, okolní obce a další. Je potřebné zajistit, aby turistické značení 

a další infrastruktura pro orientaci turistů v terénu mělo veškeré potřebné kvality a zcela splňovalo 

svůj účel. 

 

 

Akce pořádané OSCR: 

1/ Dny evropského dědictví Liberec (EHD) 

• Památkové objekty otevřené na EHD v Liberci 2013: Radnice, Divadlo F. X. Šaldy, Valdštejnské 

domky, Liebiegova vila, Strossova vila, Severočeské muzeum, Oblastní galerie Liberec, Kino 

Varšava, Liberecká výšina, Televizní vysílač a horský hotel Ještěd, sklepení restaurace Plzeňky, 

Kulturní a společenské centrum Lidové sady Liberec, Střední průmyslová škola textilní, Přehrada 

Harcov, Kostel U Obrázku, Kostel sv. Antonína Velikého, Kostel Nalezení sv. Kříže, Kostel sv. 
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Vincence z Pauly, Kostel sv. Jana Křtitele, Kostel sv. Vojtěcha, Kostel sv. Antonína Paduánského, 

Kostel Božího Srdce Páně. 

• Doprovodný program: Výstava autoveteránů na bývalém libereckém výstavišti, výstava 

autoveteránů na nám. Dr. E. Beneše, jízdy historickou tramvají pro veřejnost, výstava historických 

tramvají na Fügnerově ulici. 

 

Dny evropského dědictví v roce 2014 

V roce 2014 má odbor sportu a cestovního ruchu zájem navázat na spolupráci s vlastníky a správci 

objektů a zpřístupnit velké množství běžně nepřístupných budov. Za tímto účelem byla v roce 2013 

vydána příručka „Jak se zapojit do Dnů evropského dědictví“, díky níž by mohl narůst počet 

otevřených objektů. Termín akce byl v souladu s partnery a partnerským městem stanoven na sobotu 

13. září 2014 (Žitava 14. září) 

 

2/ Barevné léto 

Na základě jednání s partnery vznikla myšlenka oživení letní sezóny pro návštěvníky města. 

V současné době je centrum města „živé“ převážně v průběhu dopoledne a odpoledne, ve večerních 

hodinách návštěvníků znatelně ubývá.  Připravujeme projekt „barevné léto“, smyslem projektu je 

přitáhnout návštěvníky do města i o víkendu a ve večerních hodinách. Základním prvkem budou 

prodloužené otevírací doby ve významných objektech ve městě tak, aby bylo většinu dní v sezóně 

v některém objektu otevřeno do cca 21 hodin (ZOO, Botanická zahrada, Centrum Babylon, Dinopark 

atd.). Účast na tomto projektu nabídneme různým subjektům. Předpokládáme i zařazení 

pravidelných nočních prohlídek města a radnice a v průběhu letní sezóny. 

 

Akce, kde OSCR vystupuje jako partner: 

1/ Benátská noc 2014 (25. – 27. 7. 2014) 

Propagace města: 

- formou bannerů s logem města umístěných v blízkosti hlavního vchodu do areálu festivalu 

- informační stánek u zastávky kyvadlové dopravy v blízkosti areálu se stojany pro propagační 

materiály a bannery 

- vydání propagačního materiálu ve spolupráci s pořádající agenturou Šimmi AG, a. s. pro 

všechny účastníky festivalu (náklady na publikaci hradí pořadatel, město je zde prezentováno 

zdarma) 
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Přínos pro město: 

Festival Benátská noc znamená pro město enormní nárůst nejen návštěvníků festivalu v areálu Vesec, 

ale také návštěvníků samotného města Liberce.  Konání festivalu zajišťuje též zvýšení tržeb městských 

a komerčních subjektů. V rámci propagace festivalu je zároveň zdarma celorepublikově propagováno 

i město Liberec.  

Cíl z pohledu SML: 

Cílem podpory a využití festivalu Benátská noc je přilákat do města Liberec mimo českých, také 

zahraniční návštěvníky. Díky systému slev se daří zvýšit zájem návštěvníků festivalu o jednotlivé 

subjekty cestovního ruchu v Liberci (ZOO, Oblastní galerii, plavecký bazén, Severočeské muzeum 

Botanickou zahradou apod.) V ročníku 2014 bychom měli oslovit i významné komerční subjekty – 

hotely, restaurace, Dinopark atd. 

 

2/ Oslavy Ještědu 

Tuto akci pořádá Krajský úřad Libereckého kraje, oddělení OSCR se aktivně zapojí do příprav, 

organizace a propagace akce.  

 

3/ Gastrotour 2014 

Odbor sportu a cestovního ruchu oslovila společnost Know s nabídkou uspořádání víkendové akce 

Gastrotour 2013. Akce se konala 3. - 4. 8. 2013 na nám. Dr. E. Beneše, zapojeny byly místní 

restaurace a soukromé subjekty z oblasti gastronomie. Ze strany pořadatele evidujeme požadavek na 

pořádání této akce i v roce 2014. OSCR se bude podílet na přípravách a propagaci této akce.  

 

4/ Mizuno Run Tour 2014 

Výrazněji se zapojíme do tohoto běžeckého závodu. Cílem je oslovit tuto cílovou skupinu a představit 

účastníkům závodu město Liberec jako ideální cíl pro aktivní trávení volného času. Zároveň využijeme 

mediální prezentace této akce k pozitivnímu vnímání města v rámci celé ČR.  

(Termín 18. – 19. 7. 2014) 

 

5. Závěr - stanovení cílů na rok 2014 

Základním cílem pro rok 2014 je vytvoření efektivní struktury pro fungování destinačního 

managementu se zapojením subjektů cestovního ruchu bez ohledu na formu vlastnictví. 

Rozhodujícím kritériem bude jejich význam pro rozvoj cestovního ruchu. Mezi hlavní marketingové 

nástroje řadíme nový vizuální styl turistické prezentace města, vč. výrazné inovace turistického 

portálu. Chceme oslovit nové cílové skupiny návštěvníků.  
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Velmi důležitá bude spolupráce s partnery při vytvoření struktury pro nový produkt cestovního ruchu, 

tzv. „společnou vstupenku“. Zefektivníme komunikaci s cestovními kancelářemi a budeme usilovat 

o zlepšení infrastruktury pro skupinové cesty do Liberce. 

Budeme usilovat o mediální prezentaci na všech velkých akcích, které budou v Liberci pořádány, 

zvláštní pozornost si zaslouží nově otevřené objekty (Galerie v lázních, IQLandie a Pavilon leknínů). 

Výše uvedené aktivity, projekty a akce by měly v roce 2014 zajistit Liberci zvýšenou propagaci a 

zviditelnit hlavní kvality města. Měli bychom tak být schopni stanovit vhodnou „unique selling 

proposition“ (jedinečnou nabídku) a uvést její využití do praxe.  
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CELKEM hodin (za 
klub)

HODINY VEŘEJNÉ 

SLUŽBY 

NEOMEZENĚ

NÁVRH VEŘEJNÉ 

SLUŽBY PRO 1. - 6. 

2014

FC Slovan  - fotbal mládež 82 55 44 0 0 0 0 0 0 181 89 80

AC Slovan - atletika 0 0 0 49 0 0 0 57 0 106 17 15

Patriots - baseball 0 0 0 0 0 0 0 73 0 73 22 20

Draci FBC - florbal 0 0 0 0 0 0 0 451 0 451 135 122

BK Variace - kraso 0 0 0 0 235 0 0 12 0 247 184 167

TJ Bílí Tygři - hokej mládež 0 0 0 0 897 0 0 130 0 1027 729 657

TJ Loko - házená 0 0 0 0 0 0 0 45 0 45 14 12

BK Kondoři - basket mládež 0 0 0 0 0 465 0 0 0 465 155 140

TJ Dynamo - kuželky 0 0 0 0 0 0 0 0 70 70 39 35

TJ Loko - kuželky 0 0 0 0 0 0 0 0 140 140 78 70

Městská policie - střelnice 0 0 0 0 0 0 12 0 0 12 12 12

SFM - veřejné bruslení 0 0 0 0 70 0 0 0 0 70 70 70

Celkem hodin (za sportoviště) 82 55 44 49 1202 465 12 768 210 2887 1544 1400

REZERVA - SML 100 100

ŠKOLY 500 500

CELKEM 2144 2000

Hala 

míčových 

sportů

Kuželna

1/2 ROČNÍ ČERPÁNÍ HODIN VEŘEJNÉ SLUŽBY

Návrh čerpání z Koncesní smlouvy za I. pololetí roku 2014 - celkový počet hodin veřejné služby 2000

subjekt

Fotbalový 

stadion - 

trénink

Fotbalové 

hřiště - 

trénink

Fotbalový 

stadion - 

zápas

Aletický 

stadion

Zimní 

hala - 

trénink + 

utkání

Hala 

KORT

Střelnice 

(výcvik - 

plné 

pokrytí)
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