
U S N E S E N Í  
Z 5. SCHŮZE  

RADY MĚSTA LIBEREC, 
KONANÉ DNE 4. 3. 2014 

 

USNESENÍ Č. 190/2014 

Návrh Komisionářské smlouvy mezi Statutárním městem Liberec a Květou 
Vinklátovou 

Rada města po projednání  

s c h v a l u j e  

uzavření Komisionářské smlouvy mezi Statutárním městem Liberec a Květou Vinklátovou, se 
sídlem Hrdinů 113/21, 460 01 Liberec 12, IČ: 68970609 na dobu neurčitou 

a  u k l á d á  

Ing. Jiřímu Rutkovskému, náměstkovi primátorky, uzavřít Komisionářskou smlouvu mezi 
Statutárním městem Liberec a Květou Vinklátovou. 

USNESENÍ Č. 191/2014 

Majetkoprávní operace – MO Lbc Vratislavice n/N 

Rada města po projednání:  

s c h v a l u j e  

majetkoprávní operace pod body: 
 

I. Služebnosti 
1. Rada města po projednání schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě zakládající právo 

zřídit a provozovat NTL plynovodní přípojku, vstupu a vjezdu v souvislosti se zřízením, 
provozováním a udržováním plynárenského zařízení na p.p.č. 794 v k. ú. Vratislavice nad 
Nisou pro RWE GasNet, s.r.o., Klíšská 940, Ústí nad Labem, IČ 27295567 (investor Miloslav 
Kořínek) za předpokládanou cenu 15.000,- Kč bez DPH na dobu životnosti plynárenského 
zařízení a za podmínek stanovených technickým odborem.  

 
2. Rada města po projednání schvaluje zřízení služebnosti inženýrských sítí zakládající právo 

uložení vodovodní přípojky, přípojky plynu a NN, vstupu a vjezdu pro jejich provozování a 
udržování na p.p.č. 590 v k.ú. Vratislavice nad Nisou na dobu životnosti příslušných 
inženýrských sítí ve prospěch vlastníka p.p.č. 515 v k. ú. Vratislavice nad Nisou, pana Ing. 
Petra Vašáka, a kteréhokoliv dalšího vlastníka, za předpokládanou cenu 15.000,- Kč bez DPH 
a za podmínek stanovených technickým odborem.  

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

uložení kabelového vedení NN, vstupu a vjezdu pro její provozování a udržování na p.p.č. 
1629/1 v k.ú. Vratislavice nad Nisou na dobu životnosti inženýrské sítě pro ČEZ Distribuce, 
a.s., Teplická 874/8, Děčín 4, IČ 247 29 035 za předpokládanou cenu 1.500,- Kč bez DPH a za 
podmínek stanovených technickým odborem.  
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II. Změna usnesení - služebnost 
Rada města po projednání:  
a) zrušuje usnesení č. 509/2012/I/2  ze dne 19.6.2012   
b) schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě zakládající právo uložení kabelového vedení NN, 
vstupu a vjezdu pro její provozování a udržování na p.p.č. 1473, 1481, 1452/1, 1488, 1489, 
1525/1, 1525/2 a 1820/14 v k. ú. Vratislavice nad Nisou na dobu životnosti inženýrské sítě pro 
ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín 4, IČ 247 29 035 za podmínky úhrady zálohy ve výši 
66.796,-Kč bez DPH a za podmínek stanovených technickým odborem. 

a  s o u h l a s í  

s majetkoprávními operacemi pod body: 
 
III. Přijetí daru pozemku 
Rada města po projednání souhlasí s přijetím daru p.p.č. 1886/62 (oddělené z p.p.č. 1886/1 dle GP 
č. 3209-370/2011 ze dne 12.12.2011) při ul. Tanvaldská, v k.ú. Vratislavice nad Nisou a 
s uzavřením darovací smlouvy na převod tohoto pozemku z vlastnictví ČR – Ředitelství silnic a 
dálnic ČR, IČ: 65993390, do vlastnictví Statutárního města Liberec, IČ: 00262978.  

 
IV. Směna pozemků 
Rada města po projednání souhlasí se směnou pozemků při ul. Nad Školou, v k.ú. Vratislavice nad 
Nisou, a to p.p.č. 2689/8 ve vlastnictví Statutárního města Liberec, IČ 00262678 za p.p.č. 2689/9 
(oddělenou z p.p.č. 2689/1 dle GP č. 3403-173/2013 ze dne 15.7.2013) ve vlastnictví manželů 
Jiřího a Jany Holých, s tím, že každá ze smluvních stran uhradí polovinu ostatních nákladů (na GP, 
ZP, daň) a rozdíl v cenách pozemků (dle ZP č. 3089 - 54/2013 ze dne 18.9.2013, po odečtení 
poloviny nákladů na ZP a GP) ve výši 21.659,- Kč uhradí Městský obvod Liberec – Vratislavice 
nad Nisou manželům Holým do 30 dnů od podpisu směnné smlouvy 

a  u k l á d á   

Mgr. Martině Rosenbergové, primátorce Statutárního města Liberec, předložit návrh 
majetkoprávní operace pod body III. a IV. ke schválení zastupitelstvu města. 

USNESENÍ Č. 192/2014 

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 4. 3. 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. 3382/1, 5909,  k. ú. Liberec, na dobu životnosti  stavby příslušné 
inženýrské sítě, ve prospěch vlastníka pozemku  p. č. 170/1, k. ú. Starý Harcov, kterým  je 
v současné době Studnička Petr a Studničková Jiřina, za podmínky složení zálohy ve výši 
9.200,- Kč bez DPH. 

2. Rada města dne 4. 3. 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. 5981/1, 5841/1,  k. ú. Liberec, na dobu životnosti  
stavby příslušné inženýrské sítě, ve prospěch Společnosti Vlasty Buriana o.p.s., Široká 179/38, 
46001, Liberec II, IČ: 26429985, za podmínky složení zálohy ve výši 37.250,- Kč bez DPH. 

3. Rada města dne 4. 3. 2014 schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost 
inženýrské sítě zakládá právo uložení  kabelového  vedení VN a NN, vstup a vjezd pro 
provozování a udržování na pozemku/cích/ p. č. 1400/41, k. ú. Růžodol I a na pozemku p. č. 
5946/3, k. ú. Liberec, 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.  
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4. Rada města dne 4. 3. 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. 1746/124, k. ú. Ruprechtice, 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  20.200,- Kč bez DPH.  

5. Rada města dne 4. 3. 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. 149/5, 152/36,  k. ú. Horní Hanychov, na dobu 
životnosti  stavby příslušné inženýrské sítě, ve prospěch vlastníka pozemků  p. č. 149/1, 149/3, 
150/1, 152/20, 152/83,  k. ú. Horní Hanychov, kterým  je v současné době Cejnar Pavel Ing., 
Plešek Petr Ing., za podmínky složení zálohy ve výši 3.800,- Kč bez DPH. 

6. Rada města dne 4. 3. 2014 schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost 
inženýrské sítě zakládá právo uložení  plynovodních  přípojek, vstup a vjezd pro provozování 
a udržování na pozemcích   p.  č.  149/5, 152/36, k. ú. Horní Hanychov, 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 15.000,- Kč bez DPH. 

7. Rada města dne 4. 3. 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. 347, k. ú. Ostašov u Liberce, na dobu existence stavby 
příslušné   inženýrské sítě pro ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 4, Teplická 874/8, IČ: 24729035,  
za podmínky složení zálohy ve výši  10.000,- Kč bez DPH.  

8. Rada města dne 4. 3. 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. 224/2, k. ú. Doubí  u Liberce, na dobu existence 
stavby příslušné inženýrské sítě, ve prospěch vlastníka pozemku  p. č. 215, k. ú. Doubí u 
Liberce,  kterým  je v současné době Mikulíková Marcela, za podmínky složení zálohy ve výši 
5.150,- Kč bez DPH. 

9. Rada města dne 4. 3. 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. 288, 289, 323/1,  k. ú. Doubí  u Liberce, na dobu 
životnosti  stavby příslušné inženýrské sítě, ve prospěch vlastníka pozemku  p. č. 282, k. ú. 
Doubí u Liberce,  kterým  je v současné době Košíček Josef Ing. a Košíčková Věnceslava Ing., 
za podmínky složení zálohy ve výši 27.775,- Kč bez DPH. 

10. Rada města dne 4. 3. 2014 schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost 
inženýrské sítě zakládá právo uložení vodovodní  přípojky,  vstup a vjezd pro provozování a 
udržování na pozemku p. č. 1158/2,  k. ú. Doubí u Liberce, na dobu životnosti  stavby 
příslušné inženýrské sítě, ve prospěch vlastníka pozemku  p. č. 1168/8, k. ú. Doubí u Liberce,  
kterým  je v současné době Ackermann Michal, Růžičková Eva, za podmínky složení zálohy 
ve výši 5.000,- Kč bez DPH. 

11. Rada města dne 4. 3. 2014 schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost 
inženýrské sítě zakládá právo uložení kanalizační stoky, vstup a vjezd pro provozování a 
udržování na pozemku  p.  č.  1182/1,  k. ú. Doubí 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 1.000,- Kč bez DPH. 

12. Rada města dne 4. 3. 2014 schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost 
inženýrské sítě zakládá právo uložení  plynovodní  přípojky, vstup a vjezd pro provozování a 
udržování na pozemcích   p.  č. 5841/1, k. ú. Liberec,  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 2.375,- Kč bez DPH. 

 

a  u k l á d á  

Ivaně Roncové, zastupující vedoucí odboru majetkové správy, zajistit zpracování jednotlivých 
věcných břemen dle schválených usnesení. 
         T: neodkladně 
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USNESENÍ Č. 193/2014 

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: 
1. Rada města po projednání dne 4. 3. 2014:  

a) zrušuje usnesení č.172/2013/IV/5 ze dne 12. 3. 2013 
b) schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě a to: zřízení věcného břemene strpění uložení 
zemní kabelové přípojky NN, příjezdu a přístupu pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p. č. 
6026,  k. ú. Liberec, na dobu existence stavby  ve prospěch  Technické univerzity v Liberci, 
Studentská 1402/2, Liberec I – Staré Město, 46117 Liberec, IČ: 46747885, za cenu 10.000,- 
Kč bez DPH. 

2. Rada města po projednání dne 4. 3. 2014:  
a) zrušuje usnesení č.593/2013/21 ze dne 27. 8. 2013 
b) schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě a to: zřízení věcného břemene uložení  HDPE 
trubek s optickým kabelem, vstup a vjezd pro opravy a údržbu na pozemcích p. č. 1239/1, 
1276/1, 1276/2, 1292, 1303/5, 1333/2, 1429/215, 1551/11, 1551/19, 1579/41, 1579/46, 
1579/47,  k. ú. Rochlice u Liberce, na dobu existence příslušné inženýrské sítě, ve prospěch 
VYDIS, a. s., 5. května16, Dolní Břežany, PSČ: 25241, IČ 24660345, za cenu 236.880,- Kč 
bez DPH. 

3. Rada města po projednání dne 4. 3. 2014:  
a) zrušuje usnesení č. 25/2013/VIII/3 ze dne 22. 1. 2013 
b) schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě a to: strpění uložení zemního a vrchního 
kabelového vedení NN, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p. č. 419, 425 
k. ú. Horní Hanychov, na dobu existence stavby příslušné inženýrské sítě pro ČEZ Distribuce, 
a.s., Děčín 4, Teplická 874/8, IČ: 24729035, za cenu 17.200,- Kč bez DPH. 

4. Rada města po projednání dne 4. 3. 2014:  
a) zrušuje usnesení č. 395/2011/VIII/8 ze dne 7. 6. 2011 
b) schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě a to: zřízení věcného břemene strpění uložení  
kabelového vedení NN, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p. č. 102  k. ú. 
Karlinky na dobu existence stavby příslušné  inženýrské sítě pro ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 
4, Teplická 874/8, IČ: 24729035, za cenu 23.000,- Kč bez DPH.  

5. Rada města po projednání dne 4.3.2014: 
a) zrušuje usnesení č. 446/2012 - VIII/3 ze dne 5.6.2012 
b) schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo  
uložení  přípojky NN pro stanici měření čistoty ovzduší, vstup a vjezd pro její provozování a 
udržování na pozemku/cích/ p. č. 1558/4, 1558/33, 1578/2, k. ú. Rochlice u Liberce pro Český 
hydrometeorologický ústav, Na Šabatce 17, Praha 12 - Komořany, 143 06, IČO: 00020699, za 
cenu 8.440,- Kč bez DPH. Služebnost inženýrské sítě se zřizuje na dobu existence stavby 
příslušné inženýrské sítě. 

a  u k l á d á  

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

T: neodkladně 

USNESENÍ Č. 194/2014 

Protokol z následné kontroly organizace ZŠ Broumovská 847/7, příspěvková 
organizace, Liberec, zaměřené na plnění opatření k nápravě nedostatků 
zjištěných při kontrole hospodaření v roce 2012 
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Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

protokol z provedené následné kontroly zaměřené na plnění opatření k nápravě nedostatků 
zjištěných při veřejnosprávní kontrole organizace Základní škola, Liberec, Broumovská 847/7, 
příspěvková organizace, uskutečněné v roce 2012. 

USNESENÍ Č. 195/2014 

Protokol o kontrole čerpání dotací poskytnutých z Fondu prevence Statutárního 
města Liberec fyzickým i právnickým osobám za období roku 2012 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

protokol o kontrole čerpání dotací poskytnutých z Fondu prevence Statutárního města Liberec 
fyzickým i právnickým osobám za období roku 2012 se zaměřením na kontrolu vyúčtování 
přidělených a čerpaných finančních prostředků dle uzavřených smluv. 

USNESENÍ Č. 196/2014 

Vzor nájemní smlouvy pro byty ve spoluvlastnictví statutárního města Liberec a 
Stavebního bytového družstva A+G Stadion 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

vzor nájemní smlouvy pro byty ve spoluvlastnictví statutárního města Liberec a Stavebního 
bytového družstva A+G Stadion, upravené dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákona 
č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech 

a  u k l á d á  

Mgr. Romanu Královi, vedoucímu odboru péče o občany, doručit vzor nájemní smlouvy 
Stavebnímu bytovému družstvu A+G Stadion a zajistit jeho používání.    

T: neprodleně 

USNESENÍ Č. 197/2014 

Hospodaření s byty ve vlastnictví SML dle zákona č. 89/2012 Sb. Občanský 
zákoník, všeobecná pravidla pro přidělování bytů 

Rada města po projednání 

z r u š u j e  

1. usnesení 11. RM č. 416/2010 ze dne 15. 6. 2010, Hospodaření s byty ve vlastnictví SML - 
nová pravidla pro přidělování bytů v domech zvláštního určení (domy s pečovatelskou 
službou), bytů zvláštního určení (bezbariérových) a upravitelných bytů 

2. usnesení 12. RM č. 559/2010 ze dne 31. 8. 2010, Hospodaření s byty ve vlastnictví SML - 
nová pravidla pro přidělování bytů standardních, startovacích s věcně usměrňovaným 
nájemným a bytů pro příjmově vymezené občany 

s c h v a l u j e  

Pravidla pro přidělování bytů ve vlastnictví statutárního města Liberec 

a  u k l á d á   
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Mgr. Romanu Královi, vedoucímu odboru péče o občany, zveřejnit pravidla pro přidělování bytů 
ve vlastnictví statutárního města Liberec a postupovat dle nich při vyřizování žádostí o byty. 

T: neprodleně 

USNESENÍ Č. 198/2014 

Vyhlášení výběrového řízení na obsazení funkce ředitele Divadla F. X. Šaldy 
Liberec 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

vyhlášení výběrového řízení na obsazení funkce ředitele Divadla F. X. Šaldy Liberec dle důvodové 
zprávy 

a  u k l á d á   

Mgr. Romanu Královi, vedoucímu odboru péče o občany, 
zveřejnit podmínky výběrového řízení na obsazení funkce ředitele Divadla F. X. Šaldy Liberec 
s předpokládaným nástupem 1. září 2014.    

T: neprodleně 

USNESENÍ Č. 199/2014 

Návrh Příkazní smlouvy mezi Statutárním městem Liberec a Sportovním 
areálem Ještěd, a. s. 

Rada města po projednání  

s c h v a l u j e  

návrh Příkazní smlouvy mezi Statutárním městem Liberec a Sportovním areálem Ještěd, a. s., 

a  u k l á d á  

Ing. Davidu Pastvovi, vedoucímu odboru sportu a cestovního ruchu, uzavřít Příkazní smlouvu 
mezi Statutárním městem Liberec a Sportovním areálem Ještěd, a.s.     

T: neprodleně 

USNESENÍ Č. 200/2014 

Návrh dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu 
Libereckého kraje č. OLP/435/2006 mezi Libereckým krajem a Statutárním 
městem Liberec 

Rada města po projednání  

s o u h l a s í  

 
s uzavřením dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje 
č. OLP/435/2006 mezi Libereckým krajem se sídlem U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 a 
Statutárním městem Liberec 

a  u k l á d á  

Ing. Jiřímu Rutkovskému, náměstkovi primátorky, předložit dodatek č. 2 ke schválení 
zastupitelstvu města. 
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T: 27. 3. 2014 

USNESENÍ Č. 201/2014 

Návrh majetkoprávního vypořádání pozemků  - RASAV 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

odeslání dopisu spoluvlastníkům pozemků p.č. 1036/3, 1036/5, 1036/9, 1036/10, 1037 a 1103/2 
v k. ú. Vesec u Liberce s návrhem na majetkoprávní vypořádání dle předloženého návrhu  

a  u k l á d á  

Ing. Jiřímu Rutkovskému, náměstku primátorky, odeslat návrh na majetkoprávní vypořádáním 
vlastníkům pozemků. 

Termín: 03/2014 

USNESENÍ Č. 202/2014 

Roční monitorovací zpráva IPRM Rochlice 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

stav realizace Integrovaného plánu rozvoje města Liberec – Regenerace sídliště Rochlice, 

s c h v a l u j e   

1. Roční monitorovací zprávu o postupu realizace IPRM za rok 2013, 
2. Oznámení o změně v IPRM č. 7 

u k l á d á  

Ing. Michalovi Vereščákovi, vedoucímu odboru strategického rozvoje a dotací, odevzdat Roční 
monitorovací zprávu o postupu realizace IPRM za rok 2013 včetně Oznámení o změně v IPRM č. 
7 Řídícímu orgánu IOP. 

T: 03/2014 

USNESENÍ Č. 203/2014 

Zajištění Skalního masivu ul. Svobody  

Výběrové řízení na zhotovitele stavby 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

1. Zadávací dokumentaci pro výběrové řízení včetně návrhu smlouvy o dílo na dodavatele 
stavebních prací souvisejících s realizací akce „Zajištění skalního masivu ul. Svobody“, 

2. Složení komise pro otevírání obálek: 
Jmenovaní členové: 
Bc. David Novotný vedoucí odboru SM 
Ing. Václav Bahník oddělení technické správy 
Ing. Alena Bláhová odbor právní a veřejných zakázek 
Ing. Miroslav Mach zástupce administrátora zakázky EUMONIA, spol. s. r.o. 
 
Náhradníci: 
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Bc. Jiří Kovačičin   vedoucí oddělení technické správy 
David Studený   oddělení technické správy 
Mgr. Eliška Čechová  odbor právní a veřejných zakázek 
Mgr. Radka Sochorová  zástupce administrátora zakázky EUMONIA, spol. s r.o. 
 
3. Složení komise pro hodnocení nabídek: 
Jmenovaní členové: 
Mgr. Martina Rosenbergová primátorka statutárního města Liberce 
Mgr. Jiří Šolc        náměstek primátorky pro ekonomiku a integraci úřadu 
Bc. David Novotný vedoucí odboru SM 
Ing. Václav Bahník oddělení technické správy 
Ing. Alena Bláhová odbor právní a veřejných zakázek 
Ing. Miroslav Mach zástupce administrátora zakázky EUMONIA, spol. s. r.o. 
 
Náhradníci: 
Ing. Jindřich Fadrhonc  tajemník Magistrátu města Liberce 
Ing. Jiří Rutkovský náměstek primátorky pro rozvoj a cestovní ruch  
Bc. Jiří Kovačičin   vedoucí oddělení technické správy 
David Studený   oddělení technické správy 
Mgr. Eliška Čechová  odbor právní a veřejných zakázek 
Mgr. Radka Sochorová  zástupce administrátora zakázky EUMONIA, spol. s. r.o. 
 

a  u k l á d á  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
 
1. Zajistit ve spolupráci s odborem právním a administrátorem zakázky společností EUMONIA, 

spol. s.r.o., v souladu s platnými interními předpisy města Liberce a podmínkami 
poskytovatele dotace vyhlášení, administraci a vyhodnocení zadávacího řízení na zhotovitele 
stavebních prací s realizací akce „Zajištění skalního masivu ul. Svobody“ podle projektové 
dokumentace zpracované projekční kanceláří Nýdrle 

T: březen 2014 
2. po vyhodnocení výše uvedeného výběrového řízení s vítězným uchazečem uzavřít smlouvu o 

dílo a následně zajistit realizaci akce 

T: říjen 2014 

 
Nabídka „RC modelklubu Liberec“, o. s., na údržbu travního porostu v prostoru 
rekultivované skládky TKO Zlaté návrší 

Předložený návrh usnesení nebyl přijat. 

USNESENÍ Č. 204/2014 

Výjimka z technických zásad a podmínek pro zásahy do povrchů komunikací - 
Na Vyhlídce 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

udělení výjimky z technických zásad a podmínek pro zásahy do povrchů komunikací pro realizaci 
stavby – vložení inženýrských sítí stavby „Liberec – Ruprechtice II – kVN 22kV 1/5“, jejímž 
investorem je obchodní společnost ČEZ distribuce, a.s., spočívající ve vydání souhlasu se 
zvláštním užíváním komunikace a prováděním stavby po dobu zimního období v měsících únoru a 
březnu roku 2014 
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a  u k l á d á  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
v souladu s přijatým usnesením rady města vydat souhlas se zvláštním užíváním komunikace 
a prováděním stavby na komunikaci Na Vyhlídce, jejímž investorem je obchodní společnost ČEZ 
distribuce, a.s. po dobu zimního období  již v měsících únoru a březnu roku 2014. 

Termín: 02/2014 

USNESENÍ Č. 205/2014 

Revitalizace Rochlice - lokalita Žitná - oblast ul. Žitná a Ježkova 

Výběr zhotovitele stavby 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

1. vypsání  výběrového řízení -  otevřeného zadávacího řízení na dodavatele stavebních prací 
výše uvedené akce dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění, 
v souladu s podmínkami IOP 5.2 a) a IPRM Rochlice dle projektové dokumentace zpracované 
projekční kanceláří Nýdrle pro 2. a 3. část I. etapy:  
„Revitalizace Rochlice - lokalita  Žitná  -  I. etapa – 2. část“ (SO 102) 
„Revitalizace Rochlice - lokalita  Žitná  -  I. etapa – 3. část“ (SO 103) 

  
2. Zadávací dokumentaci pro výběrové řízení na dodavatele stavebních prací souvisejících 

s realizací výše uvedené akce 
 

3. Složení komise pro otevírání obálek: 
Jmenovaní členové: 
Bc. David Novotný vedoucí odboru správy veřejného majetku 
Ing. Václav Bahník odbor správy veřejného majetku 
Ing. Radovan Louda Vyber, s.r.o. 
Ing. Alena Bláhová odbor právní a veřejných zakázek 
zástupce komise pro veřejné zakázky 
Náhradníci: 
Bc. Jiří Kovačičin vedoucí oddělení technické správy  
David Studený odbor správy veřejného majetku 
zástupce Vyber s.r.o. 
Mgr. Eliška Čechová odbor právní a veřejných zakázek 
zástupce komise pro veřejné zakázky 
 

4. Složení komise pro hodnocení nabídek: 
Jmenovaní členové: 
Mgr. Martina Rosenbergová primátorka statutárního města Liberec 
Mgr. Jiří Šolc       náměstek primátorky pro ekonomiku, majetek a systémovou 
integraci 
Bc. David Novotný vedoucí odboru správy veřejného majetku 
Ing. Václav Bahník odbor správy veřejného majetku 
Ing. Radovan Louda Vyber, s.r.o. – administrátor veřejné 
zakázky 
Ing. Alena Bláhová odbor právní a veřejných zakázek   
zástupce komise pro veřejné zakázky 
Ing. Martin Čech vedoucí oddělení přípravy a řízení projektů 
Náhradníci: 
Ing. Jindřich Fadrhonc tajemník Magistrátu města Liberec 
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Ing. Jiří Rutkovský              náměstek primátorky pro územní plánování, rozvoj města a dotace 
Bc. Jiří Kovačičin vedoucí oddělení technické správy 
David Studený odbor správy veřejného majetku 
zástupce Vyber, s.r.o. – administrátora veřejné zakázky 
Mgr. Eliška Čechová odbor právní a veřejných zakázek   
zástupce komise pro veřejné zakázky 
Pavel Smarž oddělení přípravy a řízení projektů   

 

a  u k l á d á  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
 
1. Zajistit ve spolupráci s odborem právním a firmou Vyber s.r.o. vyhlášení, administraci a 

vyhodnocení otevřeného zadávacího řízení na zhotovitele stavebních prací souvisejících 
s realizací 2. a 3. části akce „Revitalizace Rochlice - lokalita Žitná - I. etapa“ podle projektové 
dokumentace zpracované projekční kanceláří Nýdrle 

T: březen 2014 
 
2. po vyhodnocení výše uvedeného výběrového řízení předložit radě města ke schválení výsledek 

výběrového řízení a vítězného uchazeče 

T: duben 2014 

USNESENÍ Č. 206/2014 

Oprava ul. Aloisina výšina 

Výběr zhotovitele stavby 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

1. vypsání výběrového řízení -  otevřeného zadávacího řízení na dodavatele stavebních prací výše 
uvedené akce dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění, dle 
zpracované projektové dokumentace 

2. předložený návrh „Zadávací dokumentace“ ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách v platném znění, pro realizaci akce „Oprava ul. Aloisina výšina“ 

3. složení komisí pro otevírání a posouzení nabídek v rámci výběru dodavatele stavby, a to: 
 

Jmenovaní členové komisí: 
Komise pro otevírání obálek: 
Jmenovaní členové: 
1. Bc. David Novotný  vedoucí odboru správy veřejného majetku  
2. David Studený zástupce odboru správy veřejného majetku 
3. Mgr. Eliška Čechová               odbor právní a veřejných zakázek 
4. Ing. Radovan Louda  Vyber, s.r.o. 
 
 
Náhradníci: 
1. Bc. Jiří Kovačičin  vedoucí oddělení technické správy 
2. Ing. Václav Bahník             zástupce odboru správy veřejného majetku 
3. Ing. Alena Bláhová                 odbor právní a veřejných zakázek 
4. zástupce Vyber, s.r.o. 
 

 
Hodnotící komise: 
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Jmenovaní členové: 
1. Mgr. Martina Rosenbergová primátorka statutárního města Liberec 
2. Mgr. Jiří Šolc       náměstek primátorky pro ekonomiku a integraci úřadu                           
3. Bc. David Novotný  vedoucí odboru správy veřejného majetku 
4. David Studený   zástupce odboru správy veřejného majetku  
5. Mgr. Eliška Čechová               odbor právní a veřejných zakázek 
6. Ing. Radovan Louda  Vyber, s.r.o. 
7. zástupce komise pro veřejné zakázky 
 
 
Náhradníci: 
1.    Ing. Jindřich Fadrhonc  tajemník Magistrátu města Liberec 
2.    Ing. Rutkovský Jiří             náměstek primátorky pro rozvoj a cestovní ruch  
3.    Bc. Jiří Kovačičin  vedoucí oddělení technické správy 
4.    Ing. Václav Bahník             zástupce odboru správy veřejného majetku 
5.    Ing. Alena Bláhová                odbor právní a veřejných zakázek 
6.    zástupce Vyber, s.r.o. 
7.    zástupce komise pro veřejné zakázky                                               

a  u k l á d á  

Bc. Davidovi Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
 
1. v souladu s přijatým návrhem „Zadávacích podmínek“ ve spolupráci s odborem právním a 

veřejných zakázek a spol. Vyber, s.r.o., zajistit vyhlášení, administraci a vyhodnocení 
předložených nabídek výběrového řízení na výběr dodavatele stavebních prací na akci 
„Oprava ul. Aloisina výšina“ 

Termín: březen 2014 
 
2. po vyhodnocení výše uvedeného výběrového řízení na akci „Oprava ul. Aloisina výšina“, 

předložit radě města ke schválení výsledek výběrového řízení a vítězného uchazeče 

Termín: duben 2014 

USNESENÍ Č. 207/2014 

Nové názvy ulic 03/2014 

Rada města po projednání 

d o p o r u č u j e  

Zastupitelstvu města schválit návrh na pojmenování 12 nových ulic ve městě Liberci, a to v 8 
lokalitách: 
  
1. DOUBÍ – PUŠKINOVA -3 nové názvy – Technikova, Hubáčkova, Svatého a  

 prodloužení stávající ulice Edisonova 
2. RŮŽODOL I. - za tratí – 2 nové názvy – U Letky, Chorvatská, prodloužení stávající ulice 

Bosenské 
3. FRANTIŠKOV – prodloužení ulice Vilové 
4. KRÁSNÁ STUDÁNKA– SEVER – 2  nové  názvy – Cyklistická, K Mníšku 
5. MACHNÍN 1 - od bývalého statku – 1 název -  K Hamrštejnu 
6. KARLOV – OSTAŠOV – 2 nové názvy – Ke Karlovu, V Pastvinách 
7. MACHNÍN 2- POD BEDŘICHOVKOU – 1 název - V Polích 
8. LIBEREC – HUSOVA (TUL) – 1 název - Univerzitní náměstí 

a  u k l á d á   

Ing. Jiřímu Rutkovskému, náměstkovi primátorky pro územní plánování, předložit materiál „Nové 
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názvy ulic 03/2014“ ke schválení do zastupitelstva města.  

Termín: neprodleně 

USNESENÍ Č. 208/2014 

Žádost o povolení použití znaku města 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

použití znaku města na propagačních materiálech a pozvánkách v rámci výstavy k partnerským 
městům Žitavy, která se uskuteční ve dnech 6. 6. – 31. 12. 2014  

a  u k l á d á  

Ing. Miluši Charyparové, vyrozumět žadatele o usnesení rady města. 

T: neprodleně 
 
 
 
Rada města vzala na vědomí tyto písemné informace:  

I. Zpráva o stavu romské menšiny v ORP 3 za rok 2013 
 
 

                 
 
 
V Liberci dne 11. března 2014 

 
 
 
 
 
 
 

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