
U S N E S E N Í  
ZE 4. SCHŮZE  

RADY MĚSTA LIBEREC, 
KONANÉ DNE 18. 2. 2014 

 

USNESENÍ Č. 130/2014 

Odsouhlasení Dodatku č. 1 veřejnoprávní smlouvy mezi Statutárním městem 
Liberec a Městem Frýdlant o výkonu úkolů při zabezpečování místních záležitostí 
veřejného pořádku Městskou policií Liberec na území města Frýdlant pro rok 
2014-2015 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

Dodatek č. 1 Veřejnoprávní smlouvy o výkonu úkolů městské policie při zabezpečování místních 
záležitostí veřejného pořádku mezi Statutárním městem Liberec a městem Frýdlant. 

a  u k l á d á  

1. Mgr. Martině Rosenbergové, primátorce města,  
- podepsat Dodatek č. 1 

T: bezodkladně 
  
      - předložit informaci k projednání zastupitelstvu města 

            T: nejbližší zasedání zastupitelstva města 

 
  
2. Mgr. Ladislavu Krajčíkovi, řediteli městské policie, realizaci smlouvy. 

T: bezodkladně 

USNESENÍ Č. 131/2014 

Majetkoprávní operace – MO Lbc Vratislavice n/N 

Rada města po projednání:  

s o u h l a s í  

s majetkoprávní operací pod bodem: 
 
I. Budoucí směna částí pozemků 
Rada města po projednání souhlasí s budoucí směnou částí pozemků v k. ú. Vratislavice nad 
Nisou, při ul. Tanvaldská, a to části p.p.č. 1132 ve vlastnictví pana Rostislava Prevužňáka, za část 
p.p.č. 1886/8  ve vlastnictví Statutárního města Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec I, 
IČ 262978  

s c h v a l u j e  

majetkoprávní operace pod bodem: 
 
II. Služebnosti  
1. Rada města po projednání schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě – zemního kabelového 
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vedení NN, přístupu a příjezdu pro opravy a údržbu na p.p.č. 2632/1 v k. ú. Vratislavice nad 
Nisou na dobu existence stavby příslušné inženýrské sítě pro ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 
874/8, Děčín 4, IČ 247 29 035 za podmínky úhrady předpokládané ceny ve výši 12.000,- Kč 
bez DPH a za podmínek stanovených technickým odborem. 

 
2. Rada města po projednání schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě zakládající právo 

zřídit a provozovat NTL plynovod a NTL  plynovodní přípojku, a právo vstupu a vjezdu v 
souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami a provozováním plynárenského 
zařízení na p.p.č. 14 v k. ú. Vratislavice nad Nisou pro RWE GasNet, s.r.o., Klíšská 940, Ústí 
nad Labem, IČ 272 95 567 za podmínky úhrady předpokládané ceny ve výši 53.400,- Kč bez 
DPH na dobu existence plynárenského zařízení a za podmínek stanovených technickým 
odborem  

a  u k l á d á   

Mgr. Martině Rosenbergové, primátorce města, předložit návrh majetkoprávní operace pod bodem 
I. ke schválení zastupitelstvu města. 

USNESENÍ Č. 132/2014 

Provozní řád Lesoparku v ul. Seniorů Vratislavice n/N 

Rada města po projednání:  

s c h v a l u j e  

návrh provozního řádu Lesoparku v ul. Seniorů, v k. ú. Vratislavice nad Nisou.  

USNESENÍ Č. 133/2014 

Průběžná zpráva o jednáních mezi statutárním městem Liberec a společností 

ELTODO - CITELUM, s.r.o. 

Rada města po projednání:  

b e r e  n a  v ě d o m í  

Zápis z jednání se společností ELTODO-CITELUM, s.r.o. konaného ze dne 11.2.2014 (viz 
příloha č. 4) 

s c h v a l u j e  

pokračování jednání pracovní skupiny vytvořené za účelem vedení jednání ve věci věcného 
záměru dohody o narovnání týkající se smlouvy o poskytování služeb, nájmu veřejného, 
slavnostního a speciálního osvětlení a světelného signalizačního zařízení a úpravě dalších práv 
a povinností TE 4210/06/0013 uzavřené dne 31. května 2006 mezi společností ELTODO-
CITELUM, s.r.o., a statutárním městem Liberec, ve znění pozdějších dodatků, v následujícím 
složení: 
a. Bc. David Novotný, vedoucí odboru správy veřejného majetku 
b. Mgr. Jan Audy, vedoucí odboru právní a veřejných zakázek 
c. Advokátní kancelář Heřmánek & Černý advokátní kancelář, s.r.o. 

a  u k l á d á  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, vhodným způsobem 
informovat radu města o průběžných výsledcích jednání se společností ELTODO-CITELUM, 
s.r.o. 

KT: 03/2014 – kontrolní 
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USNESENÍ Č. 134/2014 

Bezúplatný převod nemovitého majetku tvořeného kabelovými komorami pro 
umístění optických kabelů vybudovaných v rámci stavby „Propojení zájmových 
bodů T-Mobile v Liberci OK“ - uzavření darovací smlouvy 

Rada města po projednání  

s o u h l a s í   

s uzavřením darovací smlouvy mezi Statutárním městem Liberec a společností A-net Liberec, 
s.r.o., se sídlem Hodkovická 109, Liberec, PSČ 463 12 IČ: 286 87 965, jejímž předmětem je 
darování nemovitého majetku tvořeného kabelovými komorami pro umístění optických kabelů 
vybudovaných v rámci stavby „Propojení zájmových bodů T-Mobile v Liberci OK“ Statutárnímu 
městu Liberec  

a  u k l á d á   

Mgr. Martině Rosenbergové, primátorce města,  
 
1. předložit Zastupitelstvu města Liberec ke schválení majetkoprávní operaci, jejímž předmětem 

je přijetí darovaných nemovitostí tvořených kabelovými komorami pro umístění optických 
kabelů vybudovaných v rámci stavby „Propojení zájmových bodů T-Mobile v Liberci OK“ od 
společnosti A-net Liberec, s.r.o.  

KT 02/2014  

 
2. po schválení přijetí nemovitostí tvořených kabelovými komorami pro umístění optických 

kabelů do vlastnictví města Liberce zastupitelstvem města zajistit uzavření příslušného 
smluvního dokumentu.  

KT: 03/2014 

USNESENÍ Č. 135/2014 

Bezúplatný převod nemovitého majetku tvořeného ochrannými optotrubkami 
pro umístění optických kabelů vybudovaných v rámci stavby „Propojení 
zájmových bodů T - Mobile v Liberci OK“ - uzavření darovací smlouvy 

Rada města po projednání  

s o u h l a s í   

s uzavřením darovací smlouvy mezi Statutárním městem Liberec a společností VYDIS, a.s., se 
sídlem 5. května 16, Dolní Břežany, PSČ 252 41, IČ: 246 60 345, jejímž předmětem je darování 
nemovitého majetku tvořeného ochrannými optotrubkami pro umístění optických kabelů vč. 
příslušenství, vybudovaných v rámci stavby „Propojení zájmových bodů T-Mobile v Liberci OK“ 
Statutárnímu městu Liberec  

a  u k l á d á   

Mgr. Martině Rosenbergové, primátorce Statutárního města Liberec,  
 

1. předložit zastupitelstvu města Liberec ke schválení majetkoprávní operaci, jejímž předmětem 
je přijetí darovaných nemovitostí tvořených trasou ochranných optotrubek pro umístění 
optických kabelů od společnosti VYDIS, a.s. 

KT 02/2014  
2. po schválení přijetí nemovitostí tvořených trasou ochranných optotrubek pro umístění 

optických kabelů do vlastnictví města Liberce zastupitelstvem města zajistit uzavření 
příslušného smluvního dokumentu. 
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KT: 03/2014 

USNESENÍ Č. 136/2014 

Zřízení věcného břemene - služebnosti pro trasu ochranných optotrubek pro 
umístění optických kabelů vybudovaných v rámci stavby „Propojení zájmových 
bodů T-Mobile v Liberci OK“ 

Rada města po projednání  

s c h v a l u j e  

uzavírání smluv o věcném břemeni – služebnosti inženýrské sítě podle vzoru uvedeném v příloze 
č. 3 pro darovaný nemovitý majetek tvořený ochrannými optotrubkami pro umístění optických 
kabelů vč. příslušenství, vybudovaných v rámci stavby „Propojení zájmových bodů T-Mobile v 
Liberci OK“ Statutárnímu městu Liberec na náklad společnosti VYDIS, a.s., se sídlem 5. května 
16, Dolní Břežany, PSČ 252 41, IČ: 246 60 345 

a  u k l á d á   

Bc. Davidu Novotnému, vedoucího odboru správy veřejného majetku,  
zajistit ve spolupráci s odborem právním a veřejných zakázek pro úspěšnou realizaci akce uzavření 
smluv o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě mezi společností VYDIS, a.s., 
Statutárním městem Liberec a ostatními vlastníky dotčených pozemků.  

KT: 12/2014 

USNESENÍ Č. 137/2014 

Dodatek č. 12 ke Smlouvě č. 10/09/0149 o závazku veřejné služby a úhradě 
prokazatelné ztráty v provozu příměstské hromadné autobusové dopravy 

Rada města po projednání  

s c h v a l u j e  

návrh dodatku č. 12 ke Smlouvě o závazku veřejné služby a úhradě prokazatelné ztráty v provozu 
městské hromadné dopravy mezi Statutárním městem Liberec a společností Dopravním podnikem 
měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s., 

s c h v a l u j e  

uzavření dodatku č. 12 ke Smlouvě o závazku veřejné služby a úhradě prokazatelné ztráty 
v provozu městské hromadné dopravy mezi Statutárním městem Liberec a společností Dopravním 
podnikem měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s. 

a  u k l á d á  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,  
zajistit ve spolupráci s odborem právních a veřejných zakázek administraci a podpis dodatku č. 12 
ke Smlouvě č. 10/09/0149. 

T: 03/2014 

USNESENÍ Č. 138/2014 

Úprava vzorové nájemní smlouvy na pronajímání části stožárů veřejného 
osvětlení pro reklamní účely dle nového občanského zákoníku 
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Změna Závazných podmínek při pronajímání části stožárů veřejného osvětlení 
pro reklamní účely 

Rada města po projednání  

s c h v a l u j e  

1. Vzorovou nájemní smlouvu na pronajímání části stožárů veřejného osvětlení  
2. Závazné podmínky při pronajímání části stožárů veřejného osvětlení ve vlastnictví 

Statutárního města Liberce pro reklamní účely  

a  u k l á d á   

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,  
zajistit plnění přijatých usnesení rady města při pronajímání části stožárů veřejného osvětlení ve 
vlastnictví Statutárního města Liberce pro reklamní účely.  

Termín: průběžně 
 

 „Hraběcí ul. oprava havárie propustku a nábřežní zdi“ – Žádost o změnu 
financování 

Předložený návrh usnesení nebyl přijat. 

USNESENÍ Č. 139/2014 

„Ke Hluboké - oprava komunikace a mostu“ - dodatek SOD se spol. VALBEK  

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo na zpracování projektové dokumentace a zajištění 
inženýrské činnosti vedoucí k získání příslušného povolení k realizaci akce „Ke Hluboké – oprava 
komunikace a mostu“ se společností Valbek, spol. s. r.o., IČ 482 66 230, Vaňurova 505/17, 460 01 
Liberec  – prodloužení termínu předložení příslušného povolení k realizaci do 31.12.2014, 

a  u k l á d á  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
ve spolupráci s oborem právním a veřejných zakázek připravit dodatek k příslušné smlouvě o dílo 
a dále v souladu s právní legislativou uzavřít tento dodatek s dodavatelem, společností Valbek, 
spol. s. r.o., IČ 482 66 230, Vaňurova 505/17, 460 01 Liberec. 

KT: 06/2014 

USNESENÍ Č. 140/2014 

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

Dodatek č. 1 SOD na zhotovení projektové dokumentace 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na zpracování projektové dokumentace a zajištění 
inženýrské činnosti vedoucí k získání příslušného povolení k realizaci akce „Klicperova, 
Svatoplukova, nám. Pod Branou - oprava komunikací“ se společností AF-CITYPLAN, s.r.o., IČ 
473 07 218, Jindřišská 17, 110 00 Praha 1– změna předmětu díla, prodloužení termínu předložení 
příslušného povolení k realizaci do 31.7.2014 v maximální ceně díla dle výběrového řízení 

a  u k l á d á  
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Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
ve spolupráci s oborem právním a veřejných zakázek připravit dodatek k příslušné smlouvě o 
dílo a dále v souladu s právní legislativou uzavřít tento dodatek s dodavatelem, společností 
AF-CITYPLAN, s.r.o., IČ 473 07 218, Jindřišská 17, 110 00 Praha 1 

KT: 03/2014 
 

Výjimka z technických zásad a podmínek pro zásahy do povrchů komunikací - U 
Internátu 

Předložený návrh usnesení nebyl přijat. 
 

USNESENÍ Č. 141/2014 

Informace o průběhu opravy technologie fontány PLAZA 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

informaci o průběhu oprav technologie fontány PLAZA 

a  u k l á d á   

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,  
zajistit provedení opravy technologie fontány PLAZA z běžných prostředků odboru správy 
veřejného majetku. 

Termín: 04/2014 

USNESENÍ Č. 142/2014 

Sokolovské náměstí v Liberci - I. etapa 

Realizace díla mezi komunikací Mistrovský vrch a Růžovou, včetně opravy 
komunikace Růžové 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

1. Architektonické řešení jižní části Sokolovského náměstí zpracované Ing. Arch. Borisem 
Šonským v 08/2013, 
2. Výsledek ankety na webových stránkách města o možném vzhledu zeleně doplňující 
architektonické řešení jižní části Sokolovského náměstí zpracované Ing. Arch. Borisem Šonským v 
08/2013, 
3. Záznam z jednání s podnikateli, vlastníky nemovitostí  a obyvateli jižní části Sokolovského 
náměstí ze dne 12.2. 2014, 

s c h v a l u j e  

Variantní řešení: 
Realizace opravy ve formě opravy povrchů komunikací včetně podloží ve stávajících prostorových 
a výškových parametrech včetně dílčí regenerace stávající veřejné zeleně a realizaci podzemních 
kontejnerových stání v jižní části Sokolovského náměstí v prostoru vymezeným komunikacemi 
Mistrovský vrch, Železná a Růžové a to v souladu s podmínkami dotčených orgánů státní správy, 
celoplošné předláždění komunikace Růžové včetně opravy dešťové kanalizace ve spolupráci s 
vlastníky technické infrastruktury, a zajištění archeologického dohledu a výzkumu v předmětné 
lokalitě 
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a  u k l á d á  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, zajistit plnění přijatých 
usnesení rady města. 

Kontrolní termín: 06/2014.   

USNESENÍ Č. 143/2014 

Matoušova - záměr směny pozemků 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

záměr směny částí pozemků parc. č. 4148 (ve vlastnictví České republiky ve správě České 
inspekce životního prostředí), parc. č. 5837/1 (ve vlastnictví statutárního města Liberec) a parc. č. 
5869 (ve vlastnictví statutárního města Liberec) v k. ú. Liberec 

a  u k l á d á  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
zajistit potřebné dokumenty pro potřeby dalšího jednání s vlastníkem pozemků, vést tato jednání a 
po jejich dokončení předložit radě města k odsouhlasení návrh majetkoprávní operace. 

KT: 09/2014  

USNESENÍ Č. 144/2014 

Vyúčtování k poskytnutí dotace na podporu recyklace odpadů za rok 2013 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í   

s předloženým vyúčtováním dotace na podporu recyklace odpadů od příjemců dotace 
1. Dům dětí a mládeže Větrník, p. o. 
2. ČSOP ZO Kateřinky 
3. Asociace nestátních neziskových organizací Libereckého kraje 

a  u k l á d á  

Mgr. Martině Rosenbergové, primátorce města, předložit vyúčtování dotace na podporu recyklace 
odpadů na jednání zastupitelstva dne 27. 2. 2014. 

USNESENÍ Č. 145/2014 

Vyúčtování k poskytnutí dotace na podporu obnovy Kateřinské vodní plochy 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

vyúčtování dotace na podporu opravy Kateřinské vodní plochy od příjemce dotace ČSOP ZO 
Kateřinky. 

USNESENÍ Č. 146/2014 

Dětské dopravní hřiště v Liberci - záměr bezúplatného převodu 
Stavebně technický průzkum a posouzení konstrukcí objektu Zhořelecká 147/38 
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Sdělení pana Vladimíra Mastníka, člena rady Libereckého kraje ze dne 19. 12. 
2013 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

se záměrem bezúplatného převodu nemovitého majetku včetně vybavení tvořící soubor 
nemovitostí a včetně movitého vybavení Dopravního hřiště ve městě Liberci, Zhořelecká č. p. 
147/38 v Liberci z Libereckého kraje na Statutární město Liberec, 

b e r e  n a  v ě d o m í   

stavebně technický průzkum a posouzení konstrukcí objektu Zhořelecká č. p. 147/38 dopravní 
hřiště Liberec 

a  u k l á d á  

1. Mgr. Martině Rosenbergové, primátorce města, 
předložit záměr bezúplatného převodu nemovitého majetku včetně vybavení tvořící soubor 
nemovitostí a včetně movitého vybavení Dopravního hřiště ve městě Liberci, Zhořelecká č.p. 
147/38 v Liberci z Libereckého kraje na město Liberec na jednání zastupitelstva města Liberce, 

Termín 02/2014 
 
2. Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
vhodným způsobem informovat p. Vladimíra Mastníka, člena rady kraje, pověřeného řízením 
resortu dopravy Libereckého kraje o přijatém usnesení rady města Liberce. 

Termín: neprodleně 

 
 

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

Předložený návrh usnesení nebyl přijat. 
 

USNESENÍ Č. 147/2014 

Obecně závazná vyhláška statutárního města Liberec č. y/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. y/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. 

Termín: 27.2.2014 
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USNESENÍ Č. 148/2014 

Záměr přefinancování komunálního dluhopisu ISIN CZ0001500102  

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

se záměrem přefinancování vydaného komunálního dluhopisu ISIN CZ0001500102 (dále jen 
komunální dluhopis)  

s c h v a l u j e   

 1. vypsání poptávkového řízení na přefinancování předmětného dluhopisu dle důvodové zprávy 
2.  vypsání poptávkového řízení na zajištění právních služeb v souvislosti s touto transakcí dle 
důvodové zprávy 

a  u k l á d á   

Mgr. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky, předložit záměr ke schválení do finančního výboru a 
následně do Zastupitelstva města Liberec. 

Termín: 27. 2. 2014 

USNESENÍ Č. 149/2014 

Směnečný program dle nabídky České spořitelny, a.s. 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s přijetím nabídky České spořitelny, a.s., na poskytnutí směnečného programu do výše 
700,000.000,- Kč  

a  u k l á d á  

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

Termín: 27.2.2014 

USNESENÍ Č. 150/2014 

Prodloužení kontokorentního úvěru do výše 40 mil. Kč u České spořitelny, a.s.  - 
Dodatek č. 4 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s prodloužením Smlouvy o kontokorentním úvěru č. 259/10/LCD mezi SML a ČS, a.s., uzavřené 
dne 25. 3. 2010, podle níž bude ČS, a.s., poskytovat statutárnímu městu Liberec kontokorentní 
úvěr až do limitu 40,000.000,- Kč do 28. 2. 2015, a to formou Dodatku č. 4 ke smlouvě 

a  u k l á d á  

Mgr. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky města, předložit návrh na uzavření dodatku ke 
smlouvě zastupitelstvu města dne 28. 2. 2014 ke schválení. 

USNESENÍ Č. 151/2014 

Návrh rozpočtového opatření č. 1A statutárního města Liberec na rok 2014 
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Rada města po projednání  

s o u h l a s í  

s návrhem rozpočtového opatření č. 1A statutárního města Liberec na rok 2014 dle důvodové 
zprávy 

a  u k l á d á   

Mgr. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky, předložit návrh rozpočtového opatření č. 1A 
statutárního města Liberec na rok 2014 zastupitelstvu města dne 27. 2. 2014 ke schválení. 

USNESENÍ Č. 152/2014  

Návrh rozpočtového opatření č. 1B statutárního města Liberec na rok 2014     

Rada města po projednání  

s o u h l a s í  

s návrhem rozpočtového opatření č. 1B statutárního města Liberec na rok 2014 dle důvodové 
zprávy 

a  u k l á d á  

Mgr. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky, předložit návrh rozpočtového opatření č. 1A 
statutárního města Liberec na rok 2014 zastupitelstvu města dne 27. 2. 2014 ke schválení. 

USNESENÍ Č. 153/2014 

Návrh rozpočtového výhledu statutárního města Liberec a řízených organizací na 
roky 2014 – 2018 

Rada města po projednání  

s o u h l a s í  

s návrhem rozpočtového výhledu statutárního města Liberec a řízených organizací na roky 2014 - 
2018 

a  u k l á d á  

Mgr. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky, předložit návrh rozpočtového výhledu statutárního 
města Liberec a řízených organizací na roky 2014 – 2018 zastupitelstvu města dne 28. 2. 2014 ke 
schválení. 

USNESENÍ Č. 154/2014 

Majetkoprávní operace - prodej pozemku 

Rada města po projednání  

s o u h l a s í  

s prodejem pozemku  p. č. 107/2, k. ú. Ostašov u Liberce, kupujícím manželé Martin Hliněný, 
Petra Hliněná, za kupní cenu 57.000,- 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, předložit majetkoprávní operaci ke schválení 
zastupitelstvu města. 

T: 27. 2. 2014 
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USNESENÍ Č. 155/2014 

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  18. 2. 2014  souhlasí se  záměrem  prodeje části pozemku p. č. 942/2, k. ú. 

Liberec formou výběrového řízení  s právem přednosti spoluvlastníků budovy na pozemku p. 
č. 943, vlastníků garáží na pozemcích 942/3,4, pozemků p. č. 942/1,5, vše v k. ú. Liberec, za 
cenu cca 32.000,- Kč, za předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky. 

2. Rada města dne 18.2.2014 souhlasí se záměrem prodeje pozemku p. č. 4099/6, k. ú. Liberec 
formou výběrového řízení ve prospěch vlastníka sousedících pozemků 4099/1,4099/2 a 
4099/8, k. ú. Liberec za cenu 11.000,- Kč za předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky. 

3. Rada města dne 18.2.2014 souhlasí se záměrem prodeje části pozemku p. č. 1102/1, k. ú. 
Růžodol I formou výběrového řízení s právem přednosti vlastníka pozemků p. č. 1104, 1103 a 
1102/12, k. ú. Růžodol I za cenu cca 24.000,- Kč za předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky. 

4. Rada města dne 18.2.2014 souhlasí se záměrem prodeje pozemku p. č. 1569/276, k. ú. Starý 
Harcov formou výběrového řízení s právem přednosti vlastníka garáže na tomto pozemku za 
cenu 19.000,- Kč za předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky. 

5. Rada města dne 18.2.2014 souhlasí se záměrem prodeje pozemku p. č. 1569/277, k. ú. Starý 
Harcov formou výběrového řízení s právem přednosti vlastníka garáže na tomto pozemku za 
cenu 17.000,-Kč za předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky. 

6. Rada města dne 18.2.2014 souhlasí se záměrem prodeje pozemku p. č. 1569/279, k. ú. Starý 
Harcov formou výběrového řízení s právem přednosti vlastníka garáže na tomto pozemku za 
cenu 17.000,- Kč za předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky. 

7. Rada města dne 18.2.2014 souhlasí se záměrem prodeje pozemku p. č. 1569/283, k. ú. Starý 
Harcov formou výběrového řízení s právem přednosti vlastníka garáže na tomto pozemku za 
cenu 17.000,- Kč za předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky. 

8. Rada města dne 18.2.2014 souhlasí se záměrem prodeje pozemku p. č. 1569/285, k. ú. Starý 
Harcov formou výběrového řízení s právem přednosti vlastníka garáže na tomto pozemku za 
cenu 19.000,- Kč za předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky. 

9. Rada města dne 18.2.2014 souhlasí se záměrem prodeje pozemku p. č. 1569/286, k. ú. Starý 
Harcov formou výběrového řízení s právem přednosti vlastníka garáže na tomto pozemku za 
cenu 17.000,- Kč za předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky. 

10. Rada města dne 18.2.2014 souhlasí se záměrem prodeje pozemku p. č. 1568/287, k. ú. Starý 
Harcov formou výběrového řízení s právem přednosti vlastníka garáže na tomto pozemku za 
cenu 17.000,- Kč za předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky. 

11. Rada města dne 18.2.2014 souhlasí se záměrem prodeje pozemku p. č.1569/288, k. ú. Starý  
Harcov formou výběrového řízení s právem přednosti vlastníka garáže na tomto pozemku za 
cenu 17.000,-Kč za předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky. 

12. Rada města dne 18.2.2014 souhlasí se záměrem prodeje pozemku p. č.1569/289, k. ú. Starý 
Harcov formou výběrového řízení s právem přednosti vlastníka garáže na tomto pozemku za 
cenu 17.000,-Kč za předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky. 

13. Rada města dne 18.2.2014 souhlasí se záměrem prodeje pozemku p. č.1569/290, k. ú. Starý 
Harcov formou výběrového řízení s právem přednosti vlastníka garáže na tomto pozemku za 
cenu 17.000,- Kč za předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky. 

14. Rada města dne 18.2.2014 souhlasí se záměrem prodeje pozemku p. č. 1569/291, k. ú. Starý 
Harcov formou výběrového řízení s právem přednosti vlastníka garáže na tomto pozemku za 
cenu 17.000,- Kč za předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky. 

15. Rada města dne 18.2.2014 souhlasí se záměrem prodeje pozemku p. č. 1569/293, k. ú. Starý 
Harcov formou výběrového řízení s právem přednosti vlastníka garáže na tomto pozemku za 
cenu 17.000,- Kč za předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky. 

16. Rada města dne 18.2.2014 souhlasí se záměrem prodeje pozemku p. č. 1569/294, k. ú. Starý 
Harcov formou výběrového řízení s právem přednosti vlastníka garáže na tomto pozemku za 
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cenu 17.000,- Kč za předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky. 
17. Rada města dne 18.2.2014 souhlasí se záměrem prodeje pozemku p. č. 1569/296, k. ú. Starý 

Harcov formou výběrového řízení s právem přednosti vlastníka garáže na tomto pozemku za 
cenu 18.000,- Kč za předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky. 

18. Rada města dne 18.2.2014 souhlasí se záměrem prodeje pozemku p. č. 1569/298, k. ú. Starý 
Harcov formou výběrového řízení s právem přednosti vlastníka garáže na tomto pozemku za 
cenu 17.000,- Kč za předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky. 

19. Rada města dne 18.2.2014 souhlasí se záměrem prodeje pozemku p. č. 1569/299, k. ú. Starý 
Harcov formou výběrového řízení s právem přednosti vlastníka garáže na tomto pozemku za 
cenu 17.000,- Kč za předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky. 

20. Rada města dne 18.2.2014 souhlasí se záměrem prodeje pozemku p. č.1569/300, k. ú. Starý 
Harcov formou výběrového řízení s právem přednosti vlastníka garáže na tomto pozemku za 
cenu 18.000,- Kč za předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky. 

21. Rada města dne 18.2.2014 souhlasí se záměrem prodeje pozemků p. č. 1569/301 a 1569/302, 
k. ú. Starý Harcov formou výběrového řízení s právem přednosti vlastníka garáží na těchto 
pozemcích za cenu 33.000,- Kč za předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky. 

22. Rada města dne 18.2.2014 souhlasí se záměrem prodeje pozemku p. č. 1569/303, k. ú. Starý 
Harcov formou výběrového řízení s právem přednosti vlastníka garáže na tomto pozemku za 
cenu 18.000,-Kč za předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky. 

23. Rada města dne 18.2.2014 souhlasí se záměrem prodeje pozemku p. č. 1569/304, k. ú. Starý 
Harcov formou výběrového řízení s právem přednosti vlastníka garáže na tomto pozemku za 
cenu 17.000,- Kč za předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky. 

24. Rada města dne 18.2.2014 souhlasí se záměrem prodeje pozemku p. č. 1569/305, k. ú. Starý 
Harcov formou výběrového řízení s právem přednosti vlastníka garáže na tomto pozemku za 
cenu 17.000,-Kč za předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky. 

25. Rada města dne 18.2.2014 souhlasí se záměrem prodeje pozemku p. č. 1569/306, k. ú. Starý 
Harcov formou výběrového řízení s právem přednosti vlastníka garáže na tomto pozemku za 
cenu 20.000,- Kč za předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky. 

26. Rada města dne 18. 2. 2014 souhlasí se  záměrem  prodeje  pozemků p. č. 326, 327, k, ú. 
Rudolfov formou výběrového řízení s právem přednosti vlastníků budovy na pozemku p. č. 
326,  k. ú. Rudolfov, za cenu 253.000,- Kč, za předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky. 

27. Rada města dne  18. 2. 2014  souhlasí se  záměrem  prodeje části pozemku p. č. 153/4, k. ú. 
Vesec u Liberce formou výběrového řízení za cenu cca 38.000,- Kč. 

28. Tento bod byl stažen z programu jednání. 
29. Rada města dne 18. 2. 2014 neschvaluje záměr prodeje části pozemku p. č. 5978/7, k. ú.  

Liberec formou výběrového řízení  za cenu cca 1,257.000,- Kč.  
30. Rada města dne 18.2.2014 neschvaluje záměr prodeje části pozemku p. č. 660, k. ú. Staré 

Pavlovice formou výběrového řízení s právem přednosti vlastníka stavby na pozemku p. č. 
644/2, k. ú. Staré Pavlovice za cenu cca 2.000,-Kč za předpokladu vyrovnání nejvyšší 
nabídky. 

31. Rada města dne 18.2.2014 neschvaluje záměr prodeje části pozemku p. č. 1912, k. ú. 
Ruprechtice formou výběrového řízení s právem přednosti vlastníka pozemku p. č. 1914, k. ú. 
Ruprechtice za cenu cca 264.000,- Kč za předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky. 

32. Rada města dne 18.2.2014 neschvaluje záměr prodeje pozemku p. č. 778/1, k. ú. Doubí u 
Liberce formou výběrového řízení za cenu 1,298.000,- Kč.  

33. Rada města dne 18.2.2014 neschvaluje záměr prodeje části pozemku p. č. 1467/1, k. ú. Vesec 
u Liberce formou výběrového řízení za cenu cca 117.000,- Kč. 

34. Rada města dne 18.2.2014 neschvaluje se záměrem prodeje pozemku p. č. 1006/10 (odděleno 
z p.p.č.1006/1), k. ú. Krásná Studánka formou výběrového řízení s právem přednosti vlastníka 
pozemků p. č.1005/9,1008/2, st. č. 376 a stavby na tomto pozemku, k. ú. Krásná Studánka za 
cenu dle ZP za předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky; 

a  u k l á d á  

Mgr. Jiřímu Šolcovi, náměstku primátorky, předložit majetkoprávní operace ke schválení 
zastupitelstvu města. 
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T: 27. 2. 2014 

USNESENÍ Č. 156/2014 

Majetkoprávní operace - revokace usnesení - výpůjčky 

Rada města po projednání  

z r u š u j e  

1. usnesení č. 963/2013/1 z Rady města dne 3.12.2013 
2. usnesení č. 13/2014 z Rady města dne 14.1.2014 
3. usnesení č. 44/2014 z rady města dne 21.1.2014 

s c h v a l u j e  

1. Rada města dne 18.2.2014 schvaluje výpůjčku části pozemku p. č. 1059/1 – 33m2 (údržba 
pozemku),v k. ú. Horní Růžodol na dobu určitou 10 let pro manžele Miroslava a Zdeňku 
Lankovi,  

2. Rada města dne 18.2.2014 schvaluje výpůjčku části pozemku p. č. 5204/1 – 583m2 (zřízení 
dětského hřiště),v k. ú. Liberec na dobu určitou 10 let pro Občanské sdružení Winterova, IČ: 
26553198, se sídlem Wintrova  496/34, 46001, Liberec 2 

3. Rada města dne 18.2.2014  schvaluje výpůjčku pozemků p. č. 1438 – 11.170m2, 1439/1 – 
12.642 m2, 1439/2 – 1.038 m2, 1453 – 342 m2 (zajištění péče o území), v k. ú. Růžodol I. na 
dobu určitou 10 let 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 vedoucí odboru majetkové správy, zajistit zpracování 
smluv o výpůjčce. 

T: neodkladně 

USNESENÍ Č. 157/2014 

Majetkoprávní operace - věcná břemena (služebnosti) 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

1. Rada města dne 18. 2. 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. 5909, 3382/1, k. ú. Starý Harcov, na dobu 
životnosti stavby příslušné inženýrské sítě, ve prospěch vlastníka pozemků p. č. 174/1, k. ú. 
Starý Harcov, kterým jsou v současné době Čejková Marie MUDr., Tomášek Stanislav 
MUDr., za podmínky složení zálohy ve výši 14.800,- Kč bez DPH. 

2. Rada města dne 18. 2. 2014 schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost 
inženýrské sítě zakládá právo uložení NTL plynovodu a plynovodních přípojek, vstup a vjezd 
pro provozování a udržování na pozemcích p. č. 3493/1, 5908/2, 5916/1, 5920/1, 5922, 6402, 
6410, 6417, 6430, 6431/2, 6432, 6439, 6440 k. ú. Liberec a na pozemcích p. č. 1513/1, 
1682/61, 1802, k. ú. Starý Harcov, na dobu životnosti 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 31.000,- Kč bez DPH. 

3. Rada města dne 18. 2. 2014 schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost 
inženýrské sítě zakládá právo uložení NTL plynovodu a plynovodních přípojek, vstup a vjezd 
pro provozování a udržování na pozemcích p. č. 5786/1, k. ú. Liberec, na dobu životnosti 
příslušné inženýrské sítě, ve prospěch: RWE GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940, Ústí nad 
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Labem, IČ 272 95 567, za podmínky složení zálohy ve výši 456.200,- Kč bez DPH. 
4. Rada města dne 18. 2. 2014 schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě a to: uložení  HDPE 

trubek s optickým kabelem, vstup a vjezd pro opravy a údržbu na pozemcích p. č. 217/15, 
217/25, 217/26, 217/55, 383, 390, 393/2, 575/1, 835/1, 843/1, 891, 892/1, 892/10, 892/11, 
892/16, 892/17, 892/18, k. ú. Františkov u Liberce, na pozemcích p. č. 254/4, 311/19, 1005/2, 
1005/3, 1005/4, 1005/5, 1005/6, 1005/7, 1005/8, 1005/9, 1005/25, 1005/37, 1005/39, 1005/43, 
1014, 1015, 1016/1, 1018, 1032/1, 1033/1, 1046, 1047, 1048/1, 1049, 1050/1, 1075/1, 1092, 
1093/1, 1093/2, 1096, 1098, 1109, 1110, 1112, 1123, k. ú. Horní Hanychov, na dobu 
životnosti 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. 

5. Rada města dne 18. 2. 2014 schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě a to: uložení  HDPE 
trubek s optickým  kabelem, vstup a vjezd pro opravy a údržbu na pozemcích   p.  č.  4570/1, 
4570/8, 6137, 6149,  k. ú. Liberec, na pozemcích p. č. 1089, 1116, 1134/1, 1176, 1189, 
1204/1, 1204/2, 1235/86, 1235/87, 1235/88, 1235/89, 1579/41, 1579/42, 1579/43, k. ú. 
Rochlice u Liberce, na pozemcích p. č. 147/2, 149/1, 338/9, 338/12, 338/13, 338/14, 338/18, 
338/19, 338/21, 338/22, 338/26, 352, 355, 361/5, 368/2, 374/9, 395, 647/1, 648, 668/1, 673, 
674, 675, 686, 688, k. ú. Dolní Hanychov, na pozemcích p. č. 119/4, 124, 416/1, 417, 418, 
419, 422, 426, 457/5, 457/11, k. ú. Janův Důl 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. 

6. Rada města dne 18. 2. 2014 schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost 
inženýrské sítě zakládá právo uložení NTL plynovodu a plynovodních přípojek, vstup a vjezd 
pro provozování a udržování na pozemcích p. č. 35, 70/88, 72/2, 88/14, 91/3, k. ú. Staré 
Pavlovice a na pozemcích p. č. 59, 76/21, 76/36, 204/1, 204/11, 204/12, 204/13, k. ú. Nové 
Pavlovice, na dobu životnosti 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 
442.000,- Kč bez DPH. 

7. Rada města dne 18. 2. 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. 12, k. ú. Vesec u Liberce, na dobu existence stavby 
příslušné inženýrské sítě, ve prospěch vlastníka pozemků p. č. 1327, k. ú. Vesec u Liberce,  
kterým  je v současné době Čepelák Martin a Čepeláková Petra, za podmínky složení zálohy 
ve výši 10.000,- Kč bez DPH. 

8. Rada města dne 4. 2. 2014 schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost 
inženýrské sítě zakládá právo uložení vodovodu a vodovodní přípojky, vstup a vjezd pro 
provozování a udržování na pozemku p. č. 1018,  k. ú. Vesec u Liberce, 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 5.000,- Kč bez DPH. 

9. Rada města dne 18. 2. 2014 schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost 
inženýrské sítě zakládá právo uložení elektro přípojky, vstup a vjezd pro provozování a 
udržování na pozemku p. č. 1062/1, k. ú. Machnín, na dobu životnosti stavby příslušné 
inženýrské sítě, ve prospěch vlastníka pozemků p. č. 946/6, k. ú. Machnín, kterým jsou 
v současné době Grepl Lukáš a Greplová Veronika, za podmínky složení zálohy ve výši 
1.000,- Kč bez DPH. 

10. Rada města dne 18.2.2014  schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě Služebnost 
inženýrské sítě zakládá právo uložení STL plynovodu a přípojky, vstup a vjezd pro jeho 
provozování a udržování, na pozemcích p. č. 2944, 2945/1, 2945/4,6010/1, k. ú. Liberec. 
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 54.250,- Kč bez DPH.  

11. Rada města dne  18.2.2014 schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost 
inženýrské sítě zakládá právo uložení  zemního kabelového vedení NN,  vstup a vjezd  pro 
jeho provozování a udržování  na pozemku/cích/ p. č. 5884, k. ú. Liberec, pro ČEZ  
Distribuce, a. s., Děčín 4, Teplická 874/8, IČ: 24729035, za podmínky složení zálohy ve výši 
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1.000,- Kč bez DPH. Služebnost inženýrské sítě se zřizuje na dobu životnosti stavby příslušné 
inženýrské sítě. 

12. Rada města dne 18.2.2014 schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost 
inženýrské sítě zakládá právo uložení zemní přípojky NN, vstup a vjezd pro její provozování a 
udržování  na pozemku/cích/ p. č. 1612/1, k. ú. Rochlice u Liberce, pro ČEZ Distribuce, a. s., 
Děčín 4, Teplická 874/8, IČ: 24729035, za podmínky složení zálohy ve výši 1.000,- Kč bez 
DPH. Služebnost inženýrské sítě se zřizuje na dobu životnosti stavby příslušné inženýrské sítě. 

13. Rada města dne 18.2.2014 schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost 
inženýrské sítě zakládá právo uložení zemního kabelového vedení NN, vstup a vjezd pro jeho 
provozování a udržování na pozemku/cích/ p. č. 2121, k. ú. Ruprechtice pro ČEZ Distribuce, 
a. s., Děčín 4, Teplická 874/8, IČ: 24729035, za podmínky složení zálohy ve výši 15.000,- Kč 
bez DPH. Služebnost inženýrské sítě se zřizuje na dobu životnosti stavby příslušné inženýrské 
sítě. 

14. Rada města dne 18.2.2014  schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost 
inženýrské sítě zakládá právo  uložení zemní kabelové přípojky NN, vstup a vjezd pro její 
provozování a udržování  na pozemku/cích/ p. č. 38/1, k. ú. Starý Harcov, pro ČEZ Distribuce, 
a. s., Děčín 4, Teplická 874/8, IČ: 24729035, za podmínky složení zálohy ve výši 2.400,- Kč 
bez DPH. Služebnost inženýrské sítě se zřizuje na dobu životnosti stavby příslušné inženýrské 
sítě. 

15. Rada města dne 18.2.2014 schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost 
inženýrské sítě zakládá právo uložení zemního kabelového vedení NN, vstup a vjezd pro jeho  
provozování a udržování  na pozemku/cích/ p. č. 801, k. ú. Doubí u Liberce, na dobu  
existence stavby příslušné inženýrské sítě pro ČEZ  Distribuce, a. s., Děčín 4, Teplická 874/8, 
IČ: 24729035, za podmínky složení zálohy ve výši 20.000,- Kč bez DPH. Služebnost 
inženýrské sítě se zřizuje na dobu životnosti stavby příslušné inženýrské sítě. 

16. Rada města dne 18.2.2014 schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost 
inženýrské sítě zakládá právo uložení zemního kabelového vedení NN + sloupku s 
elektroměrem, vstup a vjezd pro jeho provozování a udržování na pozemku/cích/ p. č. 249/1 a 
248/3, k. ú.  Kunratice u Liberce, ve prospěch vlastníka pozemků p. č. 244/6, 250/1, 250/2 a 
stavby na parcele 250/2-č. e. 6, k. ú. Kunratice u Liberce, jejichž vlastníky jsou v současné 
době Ing. Michal Hnyk a Jana Hnyková, za podmínky složení zálohy ve výši 12.000,- Kč bez 
DPH. Služebnost inženýrské sítě se zřizuje na dobu životnosti stavby příslušné inženýrské sítě. 

17. Rada města dne 18.2.2014 schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost 
inženýrské sítě zakládá právo uložení  zemního kabelového vedení NN,  vstup a vjezd pro jeho 
provozování a udržování  na pozemku/cích/ p. č. 1017/1, k. ú. Machnín,  pro ČEZ  Distribuce, 
a. s., Děčín 4, Teplická 874/8, IČ: 24729035, za podmínky složení zálohy ve výši 6.800,- Kč 
bez DPH. Služebnost inženýrské sítě se zřizuje na dobu existence stavby příslušné inženýrské 
sítě. 

18. Rada města dne 18.2.2014  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. 154, k. ú. Horní Hanychov, ve prospěch 
vlastníka pozemku p. č. 217/15, k. ú. Horní Hanychov, jehož vlastníkem je v současné době: 
Sylva Adamcová, za cenu 5.000,- Kč bez DPH. Služebnost inženýrské sítě se zřizuje na dobu 
životnosti stavby příslušné inženýrské sítě. 

19. Rada města dne 18. 2. 2014 schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě a to: strpění uložení 
STL plynovodní přípojky, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p. č. 
1564/4, 1567/77, k. ú. Rochlice u Liberce, na dobu životnosti stavby plynárenského zařízení 
pro RWE GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940, Ústí nad Labem, IČ 272 95 567, za podmínky 
složení zálohy ve výši 10.000,- Kč bez DPH. 

20. Rada města dne 18. 2. 2014 schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě a to: strpění uložení 
STL plynovodní přípojky, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p. č. 
1567/77, k. ú. Rochlice u Liberce, na dobu  životnosti  stavby plynárenského zařízení pro 
RWE GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940, Ústí nad Labem, IČ 272 95 567, za podmínky 
složení zálohy ve výši  10.000,- Kč bez DPH. 

a  u k l á d á  
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Ivaně Roncové, zastupující vedoucí odboru majetkové správy, zajistit zpracování jednotlivých 
věcných břemen dle schválených usnesení.  

T: neodkladně 

USNESENÍ Č. 158/2014 

Majetkoprávní operace - změny usnesení - věcná břemena (služebnosti)    

Rada města po projednání 

z r u š u j e  

usnesení č. 395/2011/VIII/10 ze dne 7. 6. 2011 

s c h v a l u j e  

zřízení služebnosti inženýrské sítě a to: strpění uložení kabelového vedení VN, přístup a příjezd 
pro opravy a údržbu na pozemku p. č. 782/1 k. ú. Doubí u Liberce na dobu životnosti stavby 
příslušné inženýrské sítě, ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 4, Teplická 874/8, IČ: 
24729035, za cenu 1.000,- Kč bez DPH 

a  u k l á d á  

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

T: neodkladně 

USNESENÍ Č. 159/2014 

Úprava ceny pozemku s budovou, včetně pozemku souvisejícího  - výběrové řízení 

Rada města po projednání 

z r u š u j e  

usnesení rady města č. 692/2013, bod. č. 2, ze dne 17. 9. 2013 

s o u h l a s í   

s úpravou ceny pozemku s budovou, včetně pozemku souvisejícího p. č. 1223/1, 1223/2,  k. ú. 
Ruprechtice, jiná stavba v ul. Věkova, Liberec 14 a jejich prodejem formou opakovaného 
výběrového řízení za cenu 529.000,- Kč 

a  u k l á d á  

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

T: 27. 2. 2014 

USNESENÍ Č. 160/2014 

Opakovaná úprava cen pozemků s budovami, včetně pozemků souvisejících  - 
výběrová řízení 

Rada města po projednání 

z r u š u j e  

usnesení rady města č. 698/2013, příloha č. 1, ze dne 17. 9. 2013 

s o u h l a s í   

s úpravou cen pozemků s budovami, včetně pozemků souvisejících: 
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1.  p. č. 3503/1, 3503/2, k. ú. Liberec, Jablonecká čp. 124, Liberec 5 za 1,880.000,- Kč, 
2.  p. č. 3594/1, 3593/1, k. ú. Liberec, Dvorská čp. 169, Liberec 5 za 4,344.000,- Kč 
a  jejich prodejem formou opakovaného výběrového řízení za předpokladu vyrovnání nejvyšší 
nabídky 

a  u k l á d á  

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

T: 27. 2. 2014 

USNESENÍ Č. 161/2014 

Záměr pronájmu restaurace Radniční sklípek 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

záměr dlouhodobého pronájmu restaurace Radniční sklípek dle stanovených podmínek  

a  u k l á d á  

1. Ivaně Roncové, pověřené zastupováním vedoucího odboru majetkové správy, vypsat výběrové 
řízení dle schválených podmínek 

T: 02/2014 
2. Bc. Jaroslavu Andělovi, vedoucímu oddělení provozu a správy budov, zajistit stavebně 

technický průzkum aktuálních vad včetně návrhu jejich odstranění souvisejících s prostorem 
restaurace Radniční sklípek. 

T: 02/2014 

USNESENÍ Č. 162/2014 

Správa bytových domů 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

1. Zadávací podmínky pro výběr dodavatele na služby s názvem „Správa bytových domů“ 
zadávanou formou veřejné zakázky malého rozsahu IV. kategorie (§ 25 zákona a § 38 zákona) 
rozdělenou na dvě části, a to: Správa bytových domů v ulici Krajní č. p. 1575, 1576, 1577, 
1578, 1579, 1580 a Seniorů č. p. 1208 a Správa bytových domů v ulici Krejčího č. p. 1175, 
1176, 1177, 1178 a obsluha kotelen a výměníkové stanice v ulici Krejčího č. p. 1172, 1173, 
1174, 1175, 1176, 1177, 1178 a ulici Seniorů 1208  

 
2. složení komisí pro otevírání a posouzení nabídek v rámci výběru dodavatele služeb, a to:  

Komise pro otevírání obálek:  
Jmenovaní členové:  
Pavel Podlipný, pověř. ved. odd. MSSO  
Dušan Kopecký, odd. MSSO  
zástupce odboru právního a veřejných zakázek  

 
Náhradníci:  
Ivana Roncová, pověř. ved. odb. MS  
Jitka Pekařová, odd. MSSO  
zástupce odboru právního a veřejných zakázek  
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Hodnotící komise:  
Jmenovaní členové:  
Mgr. Jiří Šolc, náměstek primátorky  
Ivana Roncová, pověř. ved. odb. MS  
Pavel Podlipný, pověř. ved. odd. MSSO  
Dušan Kopecký, odd. MSSO  
zástupce odboru právního a veřejných zakázek  

 
Náhradníci:  
Kamil Jan Svoboda, náměstek primátorky  
Jitka Pekařová, odd. MSSO  
Jiří Ronec odd. MSSO  
Vavřena Vladimír, odd. MSSO  
zástupce odboru právního a veřejných zakázek  

a  u k l á d á   

Ivaně Roncové, pověřené zastupováním vedoucí odboru majetkové správy, 
  
1. Zajistit vyhlášení, administraci a vyhodnocení otevřeného výběrového řízení na dodavatele na 

služby s názvem „Správa bytových domů“ zadávanou formou veřejné zakázky malého rozsahu 
IV. kategorie (§ 25 zákona a § 38 zákona) rozdělenou na dvě části, a to: Správa bytových 
domů v ulici Krajní č. p. 1575, 1576, 1577, 1578, 1579, 1580 a Seniorů č. p. 1208 a Správa 
bytových domů v ulici Krejčího č. p. 1175, 1176, 1177, 1178 a obsluha kotelen a výměníkové 
stanice v ulici Krejčího č. p. 1172, 1173, 1174, 1175, 1176, 1177, 1178 a ulici Seniorů 1208  

T: 02/2014  
2. Po vyhodnocení výše uvedeného výběrového řízení předložit radě města ke schválení výsledek 

výběrového řízení a vítězného uchazeče  

T: 04/2014 
 
3. Uzavřít s vítězem výběrového řízení smlouvu na předmět zakázky a zajistit její řádnou 

realizaci 

T: 04/2014  

 

USNESENÍ Č. 163/2014 

Informace o projednání záměru Nová nemocnice Liberec v orgánech vlastníků a 
společnosti KNL, a. s. 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

Informaci o projednání záměru Nová nemocnice Liberec v orgánech vlastníků a společnosti KNL, 
a. s. 

USNESENÍ Č. 164/2014 

Vyhlášení konkurzů na vedoucí pracovní místa ředitelů mateřských a základních 
škol 
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Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

vyhlášení konkurzů na vedoucí pracovní místa ředitelů mateřských a základních škol:  
 
Mateřské školy „Jablůňka“, Jabloňová 446/29, příspěvkové organizace 
Mateřské školy, Liberec, Klášterní 466/4, příspěvkové organizace 
Mateřské školy „Čtyřlístek“, Liberec, Tovačovského 166/27, příspěvkové organizace 
Mateřské školy „Pramínek“, Březinova 389/8, Liberec, příspěvkové organizace 
Mateřské školy „Rolnička“, Liberec, Truhlářská 340/7, příspěvkové organizace 
Mateřské školy „Hvězdička“, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvkové organizace 
Základní školy, Liberec, Vrchlického 262/17, příspěvkové organizace 
Základní školy, Liberec, Kaplického 384, příspěvkové organizace 
Základní školy, Liberec, ul. 5. května 64/49, příspěvkové organizace 

 

j m e n u j e   

konkurzní komisi pro konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele 
 
Mateřské školy „Jablůňka“, Liberec, Jabloňová 446/29, příspěvkové organizace ve složení: 
 
Zástupce určený zřizovatelem – předseda    Kamil Jan Svoboda 
Zástupce určený zřizovatelem     Ing. Ondřej Červinka 
Zástupce krajského úřadu      Mgr. Eva Martinková  
Zástupce České školní inspekce     Mgr. Jana Kolínská 
Odborník v oblasti státní správy     Bc. Martina Suchomelová 
Zástupce pedagogických pracovníků mateřské školy Ladislava Tarčoňová 
Tajemník konkurzní komise      Alena Romanopulu 
 
 
Mateřské školy, Liberec, Klášterní 466/4, příspěvkové organizace ve složení: 
 
Zástupce určený zřizovatelem – předseda    Kamil Jan Svoboda 
Zástupce určený zřizovatelem     Ing. Ondřej Červinka 
Zástupce krajského úřadu      Mgr. Eva Martinková 
Zástupce České školní inspekce     Mgr. Jana Kolínská 
Odborník v oblasti státní správy     Bc. Martina Suchomelová 
Zástupce pedagogických pracovníků mateřské školy Veronika Chramostová 
Tajemník konkurzní komise      Alena Romanopulu 
 
 
Mateřské školy „Čtyřlístek“, Liberec, Tovačovského 166/27, příspěvkové organizace ve složení: 
 
Zástupce určený zřizovatelem – předseda    Kamil Jan Svoboda 
Zástupce určený zřizovatelem                                                      Mgr. Jiří Šolc 
Zástupce krajského úřadu      Mgr. Eva Martinková 
Zástupce České školní inspekce     Mgr. Jana Kolínská 
Odborník v oblasti státní správy     Bc. Martina Suchomelová 
Zástupce pedagogických pracovníků mateřské školy Jindra Baboráková 
Tajemník konkurzní komise      Alena Romanopulu 
 
 
Mateřské školy „Pramínek“, Liberec, Březinova 389/8, příspěvkové organizace ve složení: 
 
Zástupce určený zřizovatelem – předseda    Kamil Jan Svoboda 
Zástupce určený zřizovatelem                                                      Mgr. Jiří Šolc 
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Zástupce krajského úřadu      Mgr. Eva Martinková 
Zástupce České školní inspekce     Mgr. Jana Kolínská 
Odborník v oblasti státní správy     Bc. Martina Suchomelová 
Zástupce pedagogických pracovníků mateřské školy Miroslava Dvořáková 
Tajemník konkurzní komise      Alena Romanopulu 
 
 
Mateřské školy „Rolnička“, Liberec, Truhlářská 340/7, příspěvkové organizace ve složení: 
 
Zástupce určený zřizovatelem – předseda    Kamil Jan Svoboda 
Zástupce určený zřizovatelem                                                      Mgr. Jiří Šolc 
Zástupce krajského úřadu      Mgr. Eva Martinková 
Zástupce České školní inspekce     Mgr. Jana Kolínská 
Odborník v oblasti státní správy     Bc. Martina Suchomelová 
Zástupce pedagogických pracovníků mateřské školy Jana Koucká 
Tajemník konkurzní komise      Alena Romanopulu 
 
 
Mateřské školy „Hvězdička“, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvkové organizace ve složení: 
 
Zástupce určený zřizovatelem – předseda    Kamil Jan Svoboda 
Zástupce určený zřizovatelem     Ing. Ondřej Červinka 
Zástupce krajského úřadu      Mgr. Eva Martinková 
Zástupce České školní inspekce     Mgr. Jana Kolínská 
Odborník v oblasti státní správy     Bc. Martina Suchomelová 
Zástupce pedagogických pracovníků mateřské školy Mgr. Petra Jeslínková 
Tajemník konkurzní komise      Alena Romanopulu 
 
 
Základní školy, Liberec, Vrchlického 262/17, příspěvkové organizace ve složení: 
 
Zástupce určený zřizovatelem – předseda    Kamil Jan Svoboda 
Zástupce určený zřizovatelem     Ing. Ondřej Červinka 
Zástupce krajského úřadu      JUDr. Helena Vašková 
Zástupce České školní inspekce     Mgr. Jana Kolínská 
Odborník v oblasti státní správy     Mgr. Ludmila Moravcová 
Zástupce pedagogických pracovníků základní školy Mgr. Renata Hellmichová 
Zástupce školské rady při základní škole    Ing. František Hruša 
  
Tajemník konkurzní komise      Mgr. Jan Hortvík 
 
 
Základní školy, Liberec, Kaplického 384, příspěvkové organizace ve složení: 
 
Zástupce určený zřizovatelem – předseda    Kamil Jan Svoboda 
Zástupce určený zřizovatelem     Ing. Ondřej Červinka 
Zástupce krajského úřadu      JUDr. Helena Vašková 
Zástupce České školní inspekce     Mgr. Jana Kolínská 
Odborník v oblasti státní správy     Mgr. Ludmila Moravcová 
Zástupce pedagogických pracovníků základní školy Mgr. Zdeňka Vítová 
Zástupce školské rady při základní škole    Mgr. Věra Rosenbergová 
Tajemník konkurzní komise      Mgr. Jan Hortvík 
 
 
Základní školy, Liberec, ul. 5. května 64/49, příspěvkové organizace ve složení: 
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Zástupce určený zřizovatelem – předseda    Kamil Jan Svoboda 
Zástupce určený zřizovatelem     Ing. Ondřej Červinka 
Zástupce krajského úřadu      JUDr. Helena Vašková 
Zástupce České školní inspekce     Mgr. Jana Kolínská 
Odborník v oblasti státní správy     Mgr. Ludmila Moravcová 
Zástupce pedagogických pracovníků základní školy Mgr. Věra Šeborová  
Zástupce školské rady při základní škole    Ing. Tomáš Princ 
Tajemník konkurzní komise      Mgr. Jan Hortvík 
 

a  u k l á d á   

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

T: neprodleně 

USNESENÍ Č. 165/2014 

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

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

stanovení výše osobního příplatku Mgr. Martina Mikuše, ředitele Základní školy, Liberec, 
Broumovská 847/7 s účinností od 1. 3. 2014 

a  u k l á d á  

Mgr. Romanu Královi, vedoucímu odboru péče o občany, zajistit vypracování platového výměru 
dle důvodové zprávy.                                       

T: ihned 

USNESENÍ Č. 166/2014 

Zpráva o činnosti komise pro občanské obřady a záležitosti za rok 2013 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

zprávu o činnosti komise pro občanské obřady a záležitosti za rok 2013. 

USNESENÍ Č. 167/2014 

Formální úprava schválených pravidel a formuláře žádosti o poskytnutí dotace u 
jmenovaných účelových fondů statutárního města Liberec 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s formální úpravou schválených pravidel a formuláře žádosti o poskytnutí dotace těchto účelových 
fondů statutárního města Liberec: 

 a) Fond prevence Statutárního města Liberec 
 b) Fond zdraví Statutárního města Liberec 
 c) Fond pro podporu a rozvoj vzdělávání Statutárního města Liberec 
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 d) Kulturní fond Statutárního města Liberec 
spočívající v nahrazení textu všude tam, kde je uveden původní název odbor školství a 
kultury/odbor humanitní za nový název odbor péče o občany  

a  u k l á d á   

Kamilu Janu Svobodovi, náměstkovi primátorky, 
předložit odsouhlasenou formální změnu pravidel a žádosti u jmenovaných účelových fondů 
Zastupitelstvu města Liberec ke schválení. 

T: 27. 2. 2014  

USNESENÍ Č. 168/2014 

Odvolání a jmenování člena správní rady Fondu zdraví statutárního města 
Liberec 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s odvoláním MUDr. Vladimíra Šámala, Ph.D., ze správní rady Fondu zdraví statutárního města 
Liberec a se jmenováním Naděždy Jarošové, členkou správní rady Fondu zdraví statutárního města 
Liberec   

a  u k l á d á  

Kamilu Janu Svobodovi, náměstku primátorky, předložit materiál ke schválení Zastupitelstvu 
města Liberec. 

T: 27. 2. 2014 

USNESENÍ Č. 169/2014 

Vzory nájemních smluv dle zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

vzory nájemních smluv upravené dle zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník. 

a  u k l á d á   

Mgr. Romanu Královi, vedoucímu odboru péče o občany, zajistit používání nových nájemních 
smluv. 

T: neprodleně 

USNESENÍ Č. 170/2014 

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  
Bendikové Olze, prostor č. 9, Kateřinská 156, 
Šedému Robertovi, prostor č. 15, Kateřinská 156, 

 
2. přidělení bytu nízkého standardu  
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Duždové Kristýně, prostor č. 12, Kateřinská 156, 
 
3. přidělení standardního bytu  

Matějcové Janě, byt č. 1 o velikosti 2+1, Seniorů 1208,  
Tancošovi Ondřejovi, byt č. 23, o velikosti 1+0, Seniorů 1208, 

 
4. přidělení bytů pro jednotlivce v domě zvláštního určení (DPS)  

Andresové Boženě, byt č. 51, o velikosti 1+0, Burianova 969, 
Procházkové Haně, byt č. 35, o velikosti 1+0, Burianova 969, 
Šimkové Zdeně, byt č. 411, o velikosti 1+kk, Krejčího 1174, 
Vrebové Mileně, byt č. 104, o velikosti 1+kk, Krejčího 1174, 
Jirákové Elišce, byt č. 601, o velikosti 1+kk, Krejčího 1173, 
Stryhalové Květuši, byt č. 103, o velikosti 1+kk, Krejčího 1173, 
Kellerové Evě, byt č. 208, o velikosti 1+kk, Krejčího 1173, 
Bobkové Věře, byt č. 12, o velikosti 1+0, Borový vrch 1032, 

 
5. přidělení bytů pro dvojice v domě zvláštního určení (DPS) 

manželům Ryplovým Jiřímu a Vlastě, byt č. 410, o velikosti 2+kk, Krejčího 1174,     
(náhradníci: manželé Bělinovi, Jiří a Hana), 

 
6. přidělení bytu pro příjmově vymezené osoby  

Vrbické Janě, byt č. 104, o velikosti 1+kk, Krejčího 1175,  
náhradník: Ramirézová Dagmar,  

       
7. změnu uživatele bytu startovacího 

Vörösové Monice,  byt č. 15, o velikosti 2+kk, Krajní 1575 

a  u k l á d á  

Mgr. Romanu Královi, vedoucímu odboru péče o občany, 
1. uzavřít nájemní smlouvu o ubytování v jednotce nízkého standardu s Bendikovou Olgou a  

Šedým Robertem 
2. uzavřít nájemní smlouvu na byt nízkého standardu s Duždovou Kristýnou 
3. uzavřít nájemní smlouvu na standardní byt s Matějcovou Janou a Tancošem Ondřejem 
4. uzavřít nájemní smlouvu na byt v domě zvláštního určení (DPS) s Andresovou Boženou, 

Procházkovou Hanou, Šimkovou Zdenou, Vrebovou Milenou, Jirákovou Eliškou  
Stryhalovou Květuší, Kellerovou Evou a Bobkovou Věrou                                       

5. uzavřít nájemní smlouvy na byt v domě zvláštního určení (DPS) s manželi Ryplovými, Jiřím a 
Vlastou 

6. uzavřít nájemní smlouvu na byt pro příjmově vymezené osoby s Vrbickou Janou  
7. uzavřít nájemní smlouvu na byt startovací s paní Vörösovou Monikou (změna uživatele)       

T: březen 2014 

USNESENÍ Č. 171/2014 

Žádost o uzavření dohody o splátkách se spolkem „Liberecké fórum“ 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s uzavřením dohody o splátkách pro spolek „Liberecké fórum“, IČ: 22843361, Heliová 555/7, 
Liberec, na dlužnou částku ve výši 93 206 Kč na 31 měsíců s platností splátkového kalendáře od 
1. 3. 2014, 

a  u k l á d á   

Kamilu Janu Svobodovi, náměstkovi primátorky, předložit uzavření dohody o splátkách 
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se spolkem „Liberecké fórum“ zastupitelstvu města ke schválení. 

T: 27. 2. 2014 

USNESENÍ Č. 172/2014 

Žádost o udělení výjimky ze Směrnice rady č. 3RM Zadávání veřejných zakázek 
Statutárním městem Liberec - organizace ADVAITA a Most k naději 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

udělení výjimky ze Směrnice rady č. 3RM Zadávání veřejných zakázek Statutárním městem 
Liberec a zadání zakázky malého rozsahu na služby jednomu dodavateli a to organizaci 
ADVAITA a organizaci Most k naději 

a  u k l á d á  

Mgr. Romanu Královi, vedoucímu odboru péče o občany, seznámit zástupce organizací 
ADVAITA a Most k naději s rozhodnutím rady města a zajistit podpis smluv o poskytování 
sociálních služeb dle důvodové zprávy. 

T: ihned 

USNESENÍ Č. 173/2014 

Dodatek č. 5 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na projekt „Revitalizace městských 
lázní na galerijní objekt“ 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s uzavřením Dodatku č. 5 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na projekt „Revitalizace městských 
lázní na galerijní objekt“ s Regionální radou regionu soudržnosti Severovýchod, IČ 75082721 

a  u k l á d á  

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

T: 27.2.2014 

USNESENÍ Č. 174/2014 

Projektové řízení - aktualizace směrnice RM č. 10 Projektové řízení 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

aktualizaci Směrnice rady města č. 10 RM Projektové řízení 

a  u k l á d á  

Ing. Jindřichovi Fadrhoncovi, tajemníkovi MML, 
1. zveřejnit Směrnici rady města č. 10 RM Projektové řízení 
2. seznámit zaměstnance SML s jejím obsahem. 

T: 03/2014 
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USNESENÍ Č. 175/2014 

Zajištění podkladů pro majetkoprávní vypořádání pozemků  

Rada města po projednání  

s c h v a l u j e   

zajištění podkladů pro jednání o majetkoprávním vypořádání p.p.č. 1558/1 v k. ú. Liberec pro akce 
Protipovodňová opatření a Cyklostezka Hrazená - Barvířská 

a  u k l á d á  

Ing. Michalu Vereščákovi, vedoucímu odboru strategického rozvoje a dotací, zajistit podklady 
k jednání o majetkovém vypořádání pozemku p.p.č. 1558/1 v k.ú. Liberec. 

Termín: Neprodleně 

USNESENÍ Č. 176/2014 

MFRB – návrh na úpravu předmětu plnění smlouvy reg. č. 7003/06/0217 

Rada města po projednání  

s o u h l a s í  

1. s vypuštěním textu „Komunikace obslužná vč. úpravy svahu“ a uvedenou rozpočtovou částkou 
ve výši 608.447,- Kč z článku II. Předmět plnění, bod 1. Smlouvy o přidělení prostředků 
z MFRB Liberec č. 7003/06/0217 uzavřené s Ing. Robertem Kleinerem, 
 

2. snížením finanční podpory schválené v celkové výši 1,400.000,- Kč (článek II. Předmět plnění, 
bod 2. Smlouvy o přidělení prostředků z MFRB Liberec č. 7003/06/0217 uzavřené s Ing. 
Robertem Kleinerem) o částku 208.992,- Kč na 1,191.008,- Kč 

a  u k l á d á  

Ing. Jiřímu Rutkovskému, náměstku primátorky, 
předložit návrh úpravy Smlouvy o přidělení prostředků z MFRB reg. č. 7006/06/0217 ve znění 
dodatku č. 1. – 6. ke schválení zastupitelstvu města. 

T: 27.2.2014 

USNESENÍ Č. 177/2014 

Finanční podpora projektu Do práce na kole 2014 z prostředků Národní sítě 
Zdravých měst ČR 

Rada města po projednání  

s c h v a l u j e  

přidělení dotace občanskému sdružení Cyklisté Liberecka, o. s. na realizaci projektu Do práce na 
kole 2014 ve výši 40.000,- Kč a ukládá koordinátorce projektu Statutární město Liberec – Zdravé 
město zajištění všech potřebných kroků.  
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USNESENÍ Č. 178/2014 

Plán zlepšování místní Agendy 21 na rok 2014 

Rada města po projednání  

s o u h l a s í  

s Plánem zlepšování místní Agendy 21 na rok 2014 v předložené podobě 

a  u k l á d á  

Kamilovi Janu Svobodovi, náměstkovi primátorky a zodpovědnému politikovi projektu Statutární 
město Liberec – Zdravé město, předložit Plán ke schválení zastupitelstvu města. 

USNESENÍ Č. 179/2014 

Lesní informační středisko 

Rada města po projednání  

b e r e  n a  v ě d o m í  

informaci o postupu přípravy projektu Lesní informační středisko 

s c h v a l u j e   

pokračovat v přípravě projektu Lesní informační středisko 

a  u k l á d á   

Ing. Michalovi Vereščákovi, vedoucímu odboru strategického rozvoje a dotací, předložit radě města 
návrh zadávací dokumentace pro výběr dodavatele projekčních prací ul. U Koupaliště. 

T: 03/2014 

USNESENÍ Č. 180/2014 

Přijetí dotace na projekt „Podpora plnění standardů kvality sociálně právní 
ochrany dětí na Statutárním městě Liberec“ 

Rada města po projednání  

s o u h l a s í  

s přijetím dotace na projekt „Podpora plnění standardů kvality sociálně právní ochrany dětí na 
Statutárním městě Liberec“ (CZ.1.04/3.1.03/C2.00074) z Operačního programu Lidské zdroje 
a zaměstnanost. Poskytnutá dotace bude činit 100% z celkových způsobilých výdajů projektu, 
nejvýše však 6,086.126,00 Kč 

a  u k l á d á  

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

T: 27. 2. 2014 

USNESENÍ Č. 181/2014 

Předfinancování projektu „Podpora plnění standardů kvality sociálně právní 
ochrany dětí na Statutárním městě Liberec“ 

Rada města po projednání  

s o u h l a s í  
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s předfinancováním projektu „Podpora plnění standardů kvality sociálně právní ochrany dětí na 
Statutárním městě Liberec“ (CZ.1.04/3.1.03/C2.00074) ve výši 2,675.119,- Kč 

a  u k l á d á  

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

T: 27. 2. 2014 

USNESENÍ Č. 182/2014 

Schválení prodejních cen knihy „Lázně, Oblastní galerie Liberec. Proměna 
libereckých lázní“ 

Rada města po projednání  

s c h v a l u j e  

prodejní ceny knihy „Lázně, Oblastní galerie Liberec. Proměna libereckých lázní“ takto: 
1. Doporučená maloobchodní cena  289 Kč (prodejní cena na MIC) 

 
 slevy při jednorázové odběru na MIC:  
 10% (5 – 9 ks)  260 Kč  
 15% (10 – 14 ks) 246 Kč 
 20% (15 ks a více) 231 Kč 
     
2. Cena pro Krajský úřad Libereckého kraje 115 Kč (odběr min. 300 ks) 
3. Cena pro distribuci/komise   138,22 Kč bez DPH (158,95 Kč vč. DPH) 
4. Zdarma autorské a povinné výtisky pro knihovny (30 ks) 

 
Ceny (neoznačené) uvedeny vč. DPH  

a  u k l á d á  

Ing. Davidu Pastvovi zajistit distribuci a prodej knihy „Lázně, Oblastní galerie Liberec. Proměna 
libereckých lázní“. 

Termín: do 18.3.2014 

USNESENÍ Č. 183/2014 

Studie dopravního řešení lokality „Rumunská - Moskevská – Lipová“ 

Rada města po projednání  

b e r e  n a  v ě d o m í  

- informaci o závěrech dopravně inženýrské studie řešení lokality „Rumunská - Moskevská – 
Lipová“ zpracovatele Royal HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 

 

- doporučení odboru hlavního architekta ohledně zachování současného dopravního režimu v 
Revoluční ulici, 

a  r o z h o d l a  

o dočasném otevření Revoluční ulice pro průjezdní dopravu formou dočasných opatření na dobu 
dvou měsíců za účelem získání dat pro další posouzení. 
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USNESENÍ Č. 184/2014 

Vstup SML do „Sdružení pro rozvoj Libereckého kraje“ 

Rada města po projednání  

s c h v a l u j e  

vstup SML do „Sdružení pro rozvoj Libereckého kraje“ 

b e r e  n a  v ě d o m í  

stanovy sdružení 

a  u k l á d á  

Ing. Zbyňkovi Karbanovi, vedoucímu odboru ekonomiky, vytvořit rozpočtovou položku „členský 
příspěvek sdružení pro rozvoj LK“ a v nejbližším RO ji naplnit ve výši 3.000,- Kč.   

T: březen 2014 

USNESENÍ Č. 185/2014 

Plnění usnesení rady města za měsíc leden 2014 

Rada města po projednání  

b e r e  n a  v ě d o m í  

předloženou zprávu 

a  s o u h l a s í  

s prodloužením termínů sledování usnesení a s vypuštěním ze sledování usnesení tak, jak jsou 
navrženy v předložené zprávě. 

USNESENÍ Č. 186/2014 

Hodnocení 1. zasedání zastupitelstva města konaného dne 30. 1. 2014 

Rada města po projednání  

p o v ě ř u j e  

vyřízením podnětů, dotazů a připomínek z 1. zasedání Zastupitelstva města Liberce, které se 
konalo dne 30. ledna 2014, primátorku města, náměstky primátorky, tajemníka MML a člena 
představenstva DPMLJ, a. s., a člena Rady města Liberec Romana Šotolu. 

USNESENÍ Č. 187/2014 

Organizační zajištění 2. řádného zasedání zastupitelstva města konaného   

dne 27. února 2014 

Rada města po projednání  

s c h v a l u j e  

konání 2. řádného zasedání zastupitelstva města ve čtvrtek 27. února 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. Návrh na volbu do funkce přísedící Okresního soudu v Liberci na funkční období 2014 – 2018 
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4. Odsouhlasení Dodatku č. 1 veřejnoprávní smlouvy mezi Statutárním městem Liberec a 
Městem Frýdlant o výkonu úkolů při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku 
Městskou policií Liberec na území města Frýdlant pro rok 2014-2015 

5. Žádost o uzavření dohody o splátkách se spolkem „Liberecké fórum“ 
6. Majetkoprávní operace – MO Lbc Vratislavice n/N 
7. Zrušení předkupního práva – MCU Koloseum, o. p. s. 
8. Bezúplatný převod nemovitého majetku tvořeného kabelovými komorami pro umístění 

optických kabelů vybudovaných v rámci stavby „Propojení zájmových bodů T-Mobile 
v Liberci OK“ – uzavření darovací smlouvy 

9. Bezúplatný převod nemovitého majetku tvořícího ochranné optotrubky pro umístění optických 
kabelů vybudovaných v rámci stavby „Propojení zájmových bodů T-Mobile v Liberci OK“ – 
uzavření darovací smlouvy 

10. Dětské dopravní hřiště v Liberci – záměr bezúplatného převodu 
Stavebně technický průzkum a posouzení konstrukcí objektu Zhořelecká 147/38 
Sdělení pana Vladimíra Mastníka, člena Rady Libereckého kraje ze dne 19. 12. 2013 

11. Prodej pozemku 
12. Záměr prodeje pozemků 
13. Úprava ceny pozemku s budovou, včetně pozemku souvisejícího – výběrové řízení 
14. Opakovaná úprava cen pozemků s budovami, včetně pozemků souvisejících – výběrová řízení 
15. Záměr přefinancování komunálního dluhopisu ISIN CZ0001500102 
16. Směnečný program dle nabídky České spořitelny, a. s. 
17. Prodloužení kontokorentního úvěru do výše 40 mil. Kč u České spořitelny, a. s. – Dodatek č. 4 
18. Přijetí dotace na projekt „Podpora plnění standardů kvality sociálně právní ochrany dětí na 

statutárním městě Liberec“ 
19. Předfinancování projektu „Podpora plnění standardů kvality sociálně právní ochrany dětí na 

Statutárním městě Liberec“ 
20. Návrh rozpočtového opatření č. 1A statutárního města Liberec na rok 2014 
21. Návrh rozpočtového opatření č. 1B statutárního města Liberec na rok 2014 
22. Návrh rozpočtového výhledu statutárního města Liberec a řízených organizací na roky 2014-

2018 
23. Schválení neinvestiční dotace na výkon státní správy – činnost Jednotného kontaktního místa 
24. Schválení přijetí dotace od MMR ČR na projekty dle žádostí o dotaci na obnovu majetku 

postiženého živelní pohromou v roce 2013 uplatněných v rámci dotačního titulu č. 2  
25. Dodatek č. 5 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na projekt „Revitalizace městských lázní na 

galerijní objekt“ 
26. Přijetí dotace z fondu malých projektů v Euroregionu Nisa v programu Ziel3/Cíl 3 SN-CZ na 

realizaci projektu „Cyklostezka Odra/Nisa – doplnění navigace pro uživatele ve městě 
Liberec“ 

27. Vyúčtování k poskytnutí dotace na podporu recyklace odpadů za rok 2013 
28. MFRB – návrh na úpravu čl. II Smlouvy o přidělení prostředků z MFRB reg. č. 7003/06/0217 
29. Plán zlepšování místní Agendy 21 na rok 2014 
30. IPRÚ Liberec – Jablonec nad Nisou – založení přípravného týmu, Memorandum o spolupráci 

na přípravě a jmenování manažera IPRÚ 
31. Uplatnění návrhu na aktualizaci Zásad územního rozvoje Libereckého kraje 
32. Obecně závazná vyhláška statutárního města Liberec č. x/2014, o stanovení veřejně 

přístupných míst, na kterých mohou být provozovány některé sázkové hry a loterie a jiné 
podobné hry 

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

34. Další postup regulace hazardu na území města 
35. Formální úprava schválených pravidel a formuláře žádosti o poskytnutí dotace u jmenovaných 

účelových fondů statutárního města Liberec 
36. Odvolání a jmenování člena správní rady Fondu zdraví statutárního města Liberec 
37. Návrh na snížení počtu členů ve Výboru pro rozvoj a územní plánování 
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38. Vyřízení podnětů, dotazů a připomínek z 1. řádného zasedání zastupitelstva města, které se 
konalo dne 30. 1. 2014 

39. Informace, dotazy a podněty zastupitelů 
 
 
 
 
Rada města vzala na vědomí tyto písemné informace:  

I. Zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2013 
 
 
 
Přílohy: k usnesení č. 147/2014 

                 
 
 
V Liberci dne 25. února 2014 

 
 
 
 
 
 
 

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