
U S N E S E N Í  
Z 12. SCHŮZE  

RADY MĚSTA LIBEREC, 
KONANÉ DNE 17. 6. 2014 

 

USNESENÍ Č. 555/2014 

Technické služby města Liberce, a. s. – změna nových stanov společnosti 

Rada města po projednání  

s o u h l a s í   

s novými stanovami společnosti TSML, a. s.,  

a  u k l á d á  

Mgr. Martině Rosenbergové, primátorce statutárního města Liberce, předložit materiál k projednání do 
zastupitelstva města. 

Termín: červen 2014 

USNESENÍ Č. 556/2014 

Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytování právních služeb č. 8/12/0082 uzavřené mezi 
statutárním městem Liberec a Heřmánek & Černý advokátní kancelář, s.r.o. 

Otevřený dopis Ing. Vítězslava Chmelíka, generálního ředitele společnosti ELTODO-
CITELUM, s.r.o., Ing. Pavlu Rychetskému 

Rada města po projednání  

s c h v a l u j e   

Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytování právních služeb č. 8/12/0082 mezi statutárním městem Liberec 
a Heřmánek & Černý advokátní kancelář, s.r.o., se sídlem Praha 2 - Nové Město, Dřevná 382/2, PSČ 
128 00, IČ: 241 64 551, a to na základě článku 6.19 (Všeobecná výjimka pro radu města) „Směrnice 
Rady města Liberce č. 3RM k zadávání veřejných zakázek statutárním městem Liberce“,  

b e r e  n a  v ě d o m í   

1. Otevřený dopis od Ing. Vítězslava Chmelíka, generálního ředitele společnosti ELTODO – 
CITELUM, s.r.o., Ing. Pavlu Rychetskému ze dne 3. 6.2014,  

2. Vyjádření dopravního inženýra Ing. Jaroslava Marka,  
3. Vyjádření Ing. Pavla Rychetského k otevřenému dopisu Ing. Vítězslava Chmelíka, generálního 

ředitele společnosti ELTODO – CITELUM, s.r.o.,  

a  u k l á d á   

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,  
ve spolupráci s odborem právním a veřejných zakázek, zajistit oboustranný podpis příslušného 
smluvního dokumentu.  

Termín: bez zbytečného odkladu. 
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USNESENÍ Č. 557/2014 

Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytování právních služeb č. 8/12/0136 uzavřené mezi 
statutárním městem Liberec a Heřmánek & Černý advokátní kancelář, s.r.o. 

Usnesení a výzva Okresního soudu v Liberci v řízení o soudní úschově 

Rada města po projednání  

s c h v a l u j e   

Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytování právních služeb č. 8/12/0136 mezi statutárním městem Liberec 
a Heřmánek & Černý advokátní kancelář, s.r.o., se sídlem Praha 2 - Nové Město, Dřevná 382/2, PSČ 
128 00, IČ: 241 64 551, a to na základě článku 6.19 (Všeobecná výjimka pro radu města) „Směrnice 
Rady města Liberce č. 3RM k zadávání veřejných zakázek statutárním městem Liberce“ 

b e r e  n a  v ě d o m í   

1. Usnesení Okresního soudu v Liberci č. j. 35 Sd. 71/2013 – 58 ze dne 4.6.2014,  
2. Výzvu Okresního soudu v Liberci č. j. 35 Sd. 71/2013 - 57 ze dne 4.6.2014 ohledně výplaty 

prostředků ze soudní úschovy 

a  u k l á d á   

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, ve spolupráci s odborem 
právním a veřejných zakázek, zajistit oboustranný podpis příslušného smluvního dokumentu.  

Termín: bez zbytečného odkladu. 

USNESENÍ Č. 558/2014 

Správa a provozování sítě optických – telekomunikačních staveb ve vlastnictví města 
Liberce 

Analýza možných postupů využití majetku města Liberce 

Rada města po projednání  

s c h v a l u j e   

zpracování analýzy správy a provozování sítě optických - telekomunikačních ve vlastnictví města 
Liberce včetně stanovení možných postupů využití majetku města Liberce, 

a  u k l á d á   

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,  
zpracování analýzy správy a provozování sítě optických - telekomunikačních ve vlastnictví města 
Liberce včetně stanovení možných postupů využití majetku města Liberce a vhodným způsobem 
informovat radu města Liberce o výsledku této analýzy.  

Termín: do 31.10. 2014 

USNESENÍ Č. 559/2014 

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o finanční spolupráci ve veřejné linkové osobní dopravě pro 
rok 2014 

Rada města po projednání  

b e r e  n a  v ě d o m í   

návrh dodatku č. 1 ke Smlouvě o finanční spolupráci ve veřejné linkové osobní dopravě pro rok 2014 
mezi statutárním městem Liberec a Libereckým krajem, 

s c h v a l u j e   
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uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o finanční spolupráci ve veřejné linkové osobní dopravě pro rok 
2014 mezi statutárním městem Liberec a Libereckým krajem,  

a  u k l á d á   

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, zajistit ve spolupráci s odborem 
právním a veřejných zakázek, administraci a podpis dodatku č. 1 ke Smlouvě o finanční spolupráci ve 
veřejné linkové osobní dopravě pro rok 2014.  

T: 07/2014 

USNESENÍ Č. 560/2014 

Dodatek č. 13 ke Smlouvě č. 10/09/0149 o závazku veřejné služby a úhradě 
prokazatelné ztráty v provozu městské hromadné dopravy 

Rada města po projednání  

b e r e  n a  v ě d o m í  

návrh dodatku č. 13 ke Smlouvě č. 10/09/0149 o závazku veřejné služby a úhradě prokazatelné ztráty v 
provozu městské hromadné dopravy mezi statutárním městem Liberec a Dopravním podnikem měst 
Liberce a Jablonec nad Nisou, a. s.,  

s c h v a l u j e   

uzavření dodatku č. 13 ke Smlouvě č. 10/09/0149 o závazku veřejné služby a úhradě prokazatelné 
ztráty v provozu městské hromadné dopravy mezi statutárním městem Liberec a 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 
právním a veřejných zakázek, administraci a podpis dodatku č. 13 ke Smlouvě č. 10/09/0149 o závazku 
veřejné služby a úhradě prokazatelné ztráty v provozu městské hromadné dopravy mezi statutárním 
městem Liberec a Dopravním podnikem měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a. s.  

T: 07/2014 

 

USNESENÍ Č. 561/2014 

Úprava zastávek v ul. Krejčího 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e   

1. Realizaci akce ,,Úprava zastávek v ul. Krejčího“ 
2. Výběr dodavatele prací přímým oslovením a to společnosti Dopravní podnik měst Liberce a 

Jablonce nad Nisou, a. s., Mrštíkova 3, 461 71, Liberec III, IČ: 47311975  
 
3. Uzavření smlouvy na realizaci akce mezi statutárním městem Liberec a společností Dopravní 

podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a. s., a to na základě ,,Směrnice Rady města Liberec č. 
3RM Zadávání veřejných zakázek statutárním městem Liberec“ čl. 6 Společná ustanovení o 
zadávacích podmínkách a hodnocení nabídek při zadávání zakázek malého rozsahu II., III., a IV. 
kategorie, bodem 6.19 všeobecná výjimka pro radu města  

a  u k l á d á   

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
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1. na akci ,,Úprava zastávek v ul. Krejčího“ zajistit předložení návrhu smlouvy o dílo na realizaci 

výše uvedené akce společností Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a. s.  

T: 06/2014  
2. po obdržení a vyhodnocení předloženého návrhu zajištění oboustranného podpisu příslušného 

smluvního dokumentu – a následně zajistit realizaci akce 

T: 07/2014 

USNESENÍ Č. 562/2014 

Schválení vyhrazeného parkovacího stání pro invalidy včetně bezúplatného 
poskytnutí dopravního značení dle nových podmínek pro zřízení vyhrazeného 
parkovacího stání na komunikacích ve vlastnictví města Liberec 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

 zřízení vyhrazeného parkovacího stání a realizaci svislého dopravního značení IP12 - „P reservé“ 
na komunikaci Kmochova pro držitele ZTP Petra Volfa 

a  u k l á d á   

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,  
vydat souhlasné stanovisko odboru správy veřejného majetku se zřízením vyhrazeného 
parkovacího stání pro držitele ZTP Petra Volfa a to včetně realizace svislého dopravního značení 
IP 12 na komunikaci Kmochova.  

Termín: červenec 2014 

USNESENÍ Č. 563/2014 

Záměr Smlouvy o směně vlastnického práva k pozemkům – Matoušova ulice 

Rada města po projednání  

s o u h l a s í   

se záměrem „Směnné smlouvy“, a to mezi Českou inspekcí životního prostředí, se sídlem:  
Na břehu 267/1a, Praha 9, Vysočany, 190 00 a statutárním městem Liberec,  

b e r e  n a  v ě d o m í   

předložený návrh záměru „Směnné smlouvy“  

a  u k l á d á   

1. Mgr. Martině Rosenbergové, primátorce města,  
Záměr „Směnné smlouvy“ předložit Zastupitelstvu statutárního města Liberec ke schválení 

T: 06/2014 
  
2. Bc. Davidovi Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,  

ve spolupráci s odborem právním a veřejných zakázek zajistit oboustranný podpis výše uvedeného 
smluvního dokumentu po schválení Zastupitelstvem města Liberce 

T: 07/2014 
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USNESENÍ Č. 564/2014 

Dlouhodobý pronájem restaurace Rybářská Bašta 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

žádost o prodloužení nájmu nemovitostí a to pozemek parcelní číslo 2951, jehož součástí je budova 
č. p. 726 a pozemky p. č. 3208/15, p. č. 3208/17, p. č. 3208/13 a p. č. 2984/3 vše v kat. území 
Liberec (restaurace Rybářské bašty) současnému nájemci p. Robertovi Sklenáři dle nájemní 
smlouvy z 2.9.2013 na dobu do 31.12.2015,  
a  u k l á d á   

1. MVDr. Davidu Nejedlovi, řediteli ZOO Liberec, p. o., 
  
a) Připravit zadávací dokumentaci, projektovou a prováděcí dokumentaci včetně související 

inženýrské činnosti spojené s vydáním povoleních od stavebního úřadu, nemovitostí a to 
pozemek parcelní číslo 2951, jehož součástí je budova č. p. 726 a pozemky p. č. 3208/15, p. č. 
3208/17, p. č. 3208/13 a p. č. 2984/3, vše v kat. území Liberec (restaurace Rybářská bašta) 

Termín: 06/2015  
b) Předložit Radě města Liberce ke schválení výběrové řízení na nového nájemce nemovitostí a to 

pozemek parcelní číslo 2951, jehož součástí je budova č. p. 726 a pozemky p. č. 3208/15, p. č. 
3208/17, p. č. 3208/13 a p. č. 2984/3, vše v kat. území Liberec (restaurace Rybářská bašta)  

Termín: 06/2015 
2. Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,  
vhodným způsobem informovat ZOO Liberec p. o. o přijatých usneseních Rady města Liberce.  

Termín: bez zbytečného odkladu. 

USNESENÍ Č. 565/2014 

Rekonstrukce veřejného osvětlení v souvislosti s rekonstrukcemi NN společnosti ČEZ 
Distribuce, a. s. 

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

1. Realizaci akcí „Přeložky ZM a vedení na tř. 1. Máje“, „Rekonstrukce VO Rychtářská, 
Zákopnická a Ruprechtická“, „Rekonstrukce VO Třída Svobody“ a „Rekonstrukce VO Na 
Kačírku a okolí“  

2. Výběr dodavatele prací přímím oslovením na akci „Přeložky ZM a vedení na tř. 1. Máje“ a to 
společnosti GREKO - ELEKTRO, s.r.o., Malá 460, 463 12 Liberec XXV - Vesec; IČO: 
25485644  

3. Uzavření smlouvy na realizaci akce mezi statutárním městem Liberec a společností GREKO-
ELEKTRO, s.r.o., Malá 460, 463 12 Liberec XXV - Vesec; IČO: 25485644 a to na základě 
„směrnice Rady města Liberec č. 3RM Zadávání veřejných zakázek Statutárním městem 
Liberec„ čl. 6 Společná ustanovení o zadávacích podmínkách a hodnocení nabídek při 
zadávání zakázek malého rozsahu II., III., a IV. kategorie, bodem 6.19 všeobecná výjimka pro 
radu města 

4. Výběr dodavatele prací přímím oslovením na akci „Rekonstrukce VO Rychtářská, Zákopnická 
a Ruprechtická“ a to společnosti ELMOS LIBEREC, s.r.o., Ševčíkova 982, 460 06 Liberec 6 - 
Rochlice; IČO: 47780126  

5. Uzavření smlouvy na realizaci akce mezi statutárním městem Liberec a společností ELMOS 
LIBEREC, s.r.o., Ševčíkova 982, 460 06 Liberec 6 - Rochlice; IČO: 47780126 a to na základě 
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„Směrnice Rady města Liberec č. 3RM Zadávání veřejných zakázek statutárním městem 
Liberec“ čl. 6 Společná ustanovení o zadávacích podmínkách a hodnocení nabídek při 
zadávání zakázek malého rozsahu II., III., a IV. kategorie, bodem 6.19 všeobecná výjimka pro 
radu města,  

 
6. Výběr dodavatele prací přímím oslovením na akci „Rekonstrukce VO Třída Svobody“, a to 

společnosti KOLLERT ELEKTRO, s.r.o., Svárovská 108, 460 10 Liberec 22; IČO: 25464787  
7. Uzavření smlouvy na realizaci akce mezi statutárním městem Liberec a společností KOLLERT 

ELEKTRO, s.r.o., Svárovská 108, 460 10 Liberec 22; IČO: 25464787 a to na základě 
„Směrnice Rady města Liberec č. 3RM Zadávání veřejných zakázek Statutárním městem 
Liberec“ čl. 6 Společná ustanovení o zadávacích podmínkách a hodnocení nabídek při 
zadávání zakázek malého rozsahu II., III., a IV. kategorie, bodem 6.19 všeobecná výjimka pro 
radu města  

8. Výběr dodavatele prací přímým oslovením na akci „Rekonstrukce VO Na Kačírku a okolí“ a to 
společnosti ELIPROM, s.r.o., Legií 317/19, 460 14 Liberec 12; IČO: 48264237  

9. Uzavření smlouvy na realizaci akce mezi statutárním městem Liberec a společností ELIPROM, 
s.r.o., Legií 317/19, 460 14 Liberec 12; IČO: 48264237 a to na základě „Směrnice Rady města 
Liberec č. 3RM Zadávání veřejných zakázek Statutárním městem Liberec“ čl. 6 Společná 
ustanovení o zadávacích podmínkách a hodnocení nabídek při zadávání zakázek malého 
rozsahu II., III., a IV. kategorie, bodem 6.19 všeobecná výjimka pro radu města 

a  u k l á d á  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
 
1. zajistit předložení návrhu smluv o dílo na realizaci výše uvedených akcí podle seznamu a 
cenové kalkulace 

Kontrolní termín: 06/2014 
2. po obdržení a vyhodnocení předložených návrhů zajištění oboustranného podpisu příslušného 
smluvního dokumentu – a následně zajistit realizaci akce. 

Termín: 12/2014 

USNESENÍ Č. 566/2014 

PD investičních akcí - ukončení smluvního vztahu se spol. VALBEK dohodou 

„Horní Hanychov – dostavba jednotných kanalizací“ 

„Pod Ještědem – dokončení splaškové kanalizace“ 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e   

1. Ukončení smluvního vztahu dohodou na zpracování projektové dokumentace a zajištění inženýrské 
činnosti vedoucí k získání příslušného povolení k realizaci akce „Horní Hanychov – dostavba 
jednotných kanalizací“ se společností Valbek, spol. s.r.o., IČ 482 66 230, Vaňurova 505/17, 460 01 
Liberec 

2. Ukončení smluvního vztahu dohodou na zpracování projektové dokumentace a zajištění inženýrské 
činnosti vedoucí k získání příslušného povolení k realizaci akce „Pod Ještědem – dokončení 
splaškové kanalizace“ se společností Valbek, spol. s.r.o., IČ 482 66 230, Vaňurova 505/17, 460 01 
Liberec  

a  u k l á d á   

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
ve spolupráci s oborem právním a veřejných zakázek připravit dohody o ukončení příslušných smluv o 
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dílo a následně zajistit jejich oboustranný podpis.  

T: červenec 2014 

 

USNESENÍ Č. 567/2014 

Oprava povrchu komunikací po havárii inženýrských sítí – ul. Proletářská 

Prodloužení termínu dokončení díla 

Rada města po projednání  

s c h v a l u j e   

změnu termínu dokončení díla „Oprava povrchu komunikací po havárii inženýrských sítí – ul. 
Proletářská“ dohodou smluvních stran s termínem dokončení do 30. 9. 2014, se zhotovitelem spol. 
STRABAG, a.s., Tř. Generála Svobody 77, Liberec 12, 460 14, IČ 608 387 44 formou dodatku č. 2 ke 
smlouvě o dílo č. 8/12/0168 - „Oprava povrchu komunikací po havárii inženýrských sítí – ul. 
Proletářská“, 

a  u k l á d á   

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,  
ve spolupráci s odborem právním a veřejných zakázek na základě přijatého usnesení zajistit se 
zhotovitelem díla dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 8/13/0168.  

Termín: 07/2014 

USNESENÍ Č. 568/2014 

Oprava komunikace Broumovská - I. etapa 

Prodloužení termínu dokončení díla 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

změnu dokončení realizace díla „Oprava komunikace Broumovská - I. etapa“ dohodou smluvních stran 
s termínem dokončení do 31.8.2014, formou uzavření dodatku č. 1 se zhotovitelem díla firmou 
STRABAG, a. s., Tř. Generála Svobody 77, Liberec 12, 460 14, IČ 608 387 44 ke smlouvě o dílo č. 
8/14/0042,  

a  u k l á d á   

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, ve spolupráci s odborem 
právním a veřejných zakázek, na základě přijatého usnesení zajistit se zhotovitelem díla dodatek č. 1 ke 
smlouvě o dílo č. 8/14/0042. 

Termín: 07/2014 

 

USNESENÍ Č. 569/2014 

Hromadný podnět občanů za opravu povrchu a odvodnění místní komunikace 
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Křižanská v k. ú. Horní Suchá u Liberce 

Rada města po projednání  

b e r e  n a  v ě d o m í   

hromadný podnět občanů z ulice Křižanská, Liberec - Ostašov, ředitele základní školy, Křižanská 80, 
ředitelky Mateřské školy „Pastelka“, Švermova 100, Liberec a občanů Ostašova ve věci opravy 
povrchu a odvodnění komunikace Křižanská, přijatý dne 19. 5. 2014 podatelnou statutárního města 
Liberec pod č. j. CJ MML 097306/14, 

s c h v a l u j e   

zajištění celoplošné opravy povrchu komunikace Křižanská (p.p.č. 474 a 473) v k. ú. Horní Suchá u 
Liberce a to v celé její délce tj. od křižovatky (u budovy ZŠ) s ulicí Křižanská (p.p.č. 458) v k. ú Horní 
Suchá u Liberce, včetně zhotovení vhodného odvodnění. Provést nový zpevněný asfaltový povrch 
napojený do křižovatky u budovy základní školy. Do doby realizace provést celoplošné opravy 
provádět běžnou údržbu k zajištění sjízdnosti a údržby stávajícího odvodnění předmětné části 
komunikace 

a  u k l á d á   

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

T: 06 /2014 
 
2. nárokovat finanční prostředky na zpracování projektové dokumentace včetně související inženýrské 

činnosti a realizaci díla do rozpočtu na rok 2015  

T: 11/2014 
 
3.  zajistit nezbytné kroky k realizaci a dokončení předmětné akce. 

T: 11/2015 

USNESENÍ Č. 570/2014 

„Přemístění pomníku z p. p. č. 208 v k. ú. Kunratice u Liberce“ 

Rada města po projednání  

s c h v a l u j e   

pro stavbu „Přemístění pomníku z p. p. č. 208 v k. ú. Kunratice u Liberce“, předložený návrh „Smlouvy 
o uzavření budoucí smlouvy o přemístění pomníku z p. p. č. 208 k. ú. Kunratice u Liberce“ mezi 
Libereckým krajem se sídlem: U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2, IČ 708 915 08 a statutárním městem 
Liberec (SML), se sídlem Náměstí Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1, IČ 00262978, služebnost se 
sjednává bezúplatně 

a  u k l á d á   

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,  
po schválení předloženého návrhu „Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o přemístění pomníku “ pro 
akci „Přemístění pomníku z p. p. č. 208 v k. ú. Kunratice u Liberce“ ve spolupráci s odborem právním a 
veřejných zakázek zajistit uzavření příslušného smluvního dokumentu. 

T: 06/2014 – kontrolní 
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USNESENÍ Č. 571/2014 

Zajištění svozu a likvidace odpadů ze hřbitovů ve vlastnictví města Liberec 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

1. Udělení všeobecné výjimky pro radu města dle odd. B, kap. 6, čl. 6.19 ze Směrnice rady č. 3 RM 
Zadávání veřejných zakázek statutárním městem Liberec k zajištění svozu a likvidace odpadů ze 
hřbitovů ve vlastnictví města Liberec prostřednictvím společnosti A.S.A. Liberec, s.r.o., se sídlem 
Mydlářská 105/10, Liberec, a to v období od 1.7.2014 do 30.6.2018, dle cenové nabídky uvedené 
společnosti,  

2. Uzavření smlouvy na svoz a likvidaci odpadů ze hřbitovů ve vlastnictví města Liberec ( mimo 
hřbitov ve Vratislavicích) se společností A.S.A. Liberec, spol. s.r.o., se sídlem Mydlářská 
105/10, Liberec,  

3. Návrh smlouvy o dílo na svoz a likvidaci odpadů ze hřbitovů ve vlastnictví města Liberec 
(mimo hřbitova ve Vratislavicích), 

a  u k l á d á  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,  
zajistit podpis smlouvy o dílo se společností A.S.A. Liberec, s.r.o., se sídlem Mydlářská 105/10, 
Liberec, na zajištění svozu a likvidace odpadů ze hřbitovů ve vlastnictví města Liberec. 

T: červen 2014 

USNESENÍ Č. 572/2014 

Převod žádosti o dotaci na pořízení podzemních kontejnerů na Sokolovské náměstí v 
Liberci do režimu „služby v obecném hospodářském zájmu“ 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

podání žádosti o převedení žádosti o dotaci na pořízení zahradních kompostérů a na výstavbu 
podzemních kontejnerů na Sokolovském náměstí z režimu „de minimis“ do režimu „služby v 
obecném hospodářském zájmu“ 

a  u k l á d á  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku 
 
1. podat prostřednictvím firmy ISES, s.r.o., žádost o převedení dotace do režimu „služby v obecném 
hospodářském zájmu“  

T: červen 2014 

 
2.  ve spolupráci s Městským obvodem Vratislavice n. Nisou, pokračovat dál v přípravě předmětné 
akce.  

 

USNESENÍ Č. 573/2014 

Návrh správní rady Ekofondu na rozdělení dotací z Ekofondu 2014 - II. kolo výzvy 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  
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 s „Návrhem správní rady Ekofondu na rozdělení dotací z Ekofondu 2014 - II. kolo výzvy“ 
a  u k l á d á  

Mgr. Martině Rosenbergové, primátorce města, 
předložit „Návrh správní rady Ekofondu na rozdělení dotací z Ekofondu pro rok 2014 – II. kolo“ 
ke schválení na 6. zasedání zastupitelstva města dne 26. 6. 2014. 

USNESENÍ Č. 574/2014 

Záměr směny vlastnického práva k pozemkům – komunikace Matoušova 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í   

se záměrem uzavření „Směnné smlouvy“, a to mezi Českou inspekcí životního prostředí, se sídlem Na 
břehu 267/1a, Praha 9, Vysočany, 190 00 a statutárním městem Liberec, náměstí Dr. Edvarda Beneše 1, 
460 59, Liberec, s doplatkem ve prospěch České inspekce životního prostředí ve finanční výši 4.070,- 
Kč, 

a  u k l á d á  

1. Mgr. Martině Rosenbergové, primátorce města, 
záměr uzavření směny vlastnického práva k pozemkům předložit Zastupitelstvu statutárního města 
Liberec ke schválení 

T: 06/2014 
 
2. Bc. Davidovi Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,  
připravit směnnou smlouvu ke schválení Radě města Liberce a Zastupitelstvu města Liberce. 

T: 08/2014 

USNESENÍ Č. 575/2014 

Zřízení přechodu v ul. Jabloňová 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e   

1. Realizaci akce „Přechod pro chodce ulice Jabloňová - Liberec“,  
2. Výběr dodavatele prací přímým oslovením a to společnosti Technické služby města Liberce, a. 

s., Erbenova 376, Liberec 8, 460 08, IČ: 250 07 017,  
3. Uzavření smlouvy na realizaci akce mezi Statutárním městem Liberec a společností Technické 

služby města Liberce, a.s., Erbenova 376, Liberec 8, 460 08, IČ: 250 07 017 s finančním 
plněním do 5,967.528,- Kč bez DPH a to na základě „Směrnice Rady města Liberec č. 3 RM 
Zadávání veřejných zakázek Statutárním městem Liberec“ čl. 6 Společná ustanovení o 
zadávacích podmínkách a hodnocení nabídek při zadávání zakázek malého rozsahu II., III., a 
IV. kategorie, bodem 6.19 všeobecná výjimka pro radu města  

a  u k l á d á   

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
Na akci „Přechod pro chodce ulice Jabloňová - Liberec“ zajistit podepsání příslušného smluvního 
dokumentu na realizaci výše uvedené akce společností Technické služby města Liberce, a.s., 
Erbenova 376, Liberec 8, 460 08, IČ: 250 07 017 a následně realizaci akce. 

T: září 2014 
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USNESENÍ Č. 576/2014 

„Schválení přijetí dotace od MMR ČR na opravu havárie lesní cesty podél lesního 
koupaliště - k. ú. Ruprechtice“ 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í   

s přijetím dotace na realizaci akce „Oprava havárie lesní cesty podél Lesního koupaliště – k. ú. 
Ruprechtice“, z ministerstva pro místní rozvoj, dle vyhlášeného programu „Obnova obecního a 
krajského majetku po živelných pohromách v roce 2013“, ve finanční výši 273.884,- Kč, 

a  u k l á d á  

1. Mgr. Martině Rosenbergové, primátorce města,  
předložit zastupitelstvu města přijetí dotace ministerstva pro místní rozvoj ke schválení. 

Termín: 6/2014 
  
2. Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,  
pro akci „Oprava havárie lesní cesty podél Lesního koupaliště – k. ú. Ruprechtice“ po schválení přijetí 
dotace v zastupitelstvu města zajistit v souladu s podmínky dotace realizaci akce. 

Termín: 06/2015 

USNESENÍ Č. 577/2014 

„Zapomenuté dějiny města Liberce“ 

Smlouva o výpůjčce 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e   

uzavření smlouvy o výpůjčce mezi statutárním městem Liberec a Komunitním střediskem Kontakt, 
příspěvková organizace, Palachova 504/7, 460 01 Liberec – Staré Město, IČ: 27336751 na část objektu 
nám. Dr. Edvarda Beneše 1 na st. p. č. 1 v katastrálním území 682039 Liberec a expozice „Zapomenuté 
dějiny města Liberce“, na dobu neurčitou od 1. 7. 2014,  

a  u k l á d á   

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,  
ve spolupráci s odborem právním a veřejných zakázek zajistit oboustranný podpis příslušného 
smluvního dokumentu. 

Kontrolní termín: 07/2014 
 

USNESENÍ Č. 578/2014 

Oprava ul. Aloisina výšina  

Schválení výsledku výběrového řízení na zhotovitele stavby 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e   

výsledek veřejné zakázky na stavební práce „Oprava ul. Aloisina výšina“ – zhotovitel stavby:  Strabag, 
a.s.; IČ: 60838744, se sídlem: Na Bělidle 198/21, Praha 5, 150 00 s nabídkovou cenou 17,347.390,48 
Kč bez DPH a vyloučení uchazečů SaM silnice a mosty, a.s., Integra stavby, a.s., a Gardenline, s.r.o., 
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a  u k l á d á   

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
 
předložit k podpisu a následně zajistit odeslání rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky 
v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Oprava ul. Aloisina výšina“ – zhotovitel stavby, a to 
vítězi řízení, společnosti Strabag, a.s.; IČ:60838744, se sídlem: Na Bělidle 198/21, Praha 5, 150 00, 
zajistit podpis smluvních dokumentů a zajisti realizaci akce.  

Kontrolní termín: 7/2014 

USNESENÍ Č. 579/2014 

Metropolitní síť ve městě Liberci  

Jednací řízení bez uveřejnění (JŘBU) - „Správa optických prvků SML“, schválení 
výsledku veřejné zakázky 

Rada města po projednání  

s c h v a l u j e   

výsledek veřejné zakázky „Správa optických prvků SML“, a to výběr nabídky společnosti Liberecká IS, 
a.s., se sídlem Liberec – Liberec III, Mrštíkova 3, PSČ 461 71, IČ:  254 50 131, 

u k l á d á   

Mgr. Martině Rosenbergové, primátorce města,  
1. potvrdit výsledek veřejné zakázky podpisem „Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější 

nabídky 
2. uzavřít s vybraným zájemcem dodatek č. 11 ke smlouvě o poskytování služeb provozu a správy 

informačního systému č. 48/2005, uzavřené mezi statutárním městem Liberec a společností 
Liberecká IS, a. s., se sídlem Liberec – Liberec III, Mrštíkova 3, PSČ 461 71, IČ: 254 50 131 dne 8. 
prosince 2005 

 
Termín: bez zbytečného odkladu po uplynutí lhůty pro podání námitek  

 

USNESENÍ Č. 580/2014 

Dopravní hřiště v Liberci 

Rada města Liberce  

s c h v a l u j e  

že v případě jakéhokoliv převodu vlastnických práv k Dopravnímu hřišti v Liberci v průběhu doby 10 
let ode dne provedení vkladu práva vlastnického dle této smlouvy, bude statutární město Liberec 
povinné uhradit Libereckému kraji smluvní pokutu ve výši stanovené znaleckým posudkem, ze dne 24. 
3. 2014, č. 168 - 2/2014, tedy částku ve výši 5,629.000,- Kč (slovy: pět milionů šest set dvacet devět 
tisíc korun českých). 

USNESENÍ Č. 581/2014 

Majetkoprávní operace – MO Lbc Vratislavice n/N 

Rada města po projednání: 

s o u h l a s í  
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s majetkoprávními operacemi pod body: 
I. Prodej nemovitostí 
1.1. Rada města po projednání souhlasí s prodejem p.p.č. 1378/2, při ul. Tanvaldská, v k. ú. 
Vratislavice nad Nisou, panu Františku Mojžíšovi,  
za kupní cenu 15.000,- Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu do 45 dnů ode dne 
schválení majetkoprávní operace Zastupitelstvem města Liberec. 
 
1.2. Rada města po projednání souhlasí s prodejem p.p.č. 1378/3, při ul. Tanvaldská, v k. ú. 
Vratislavice nad Nisou, paní Ludmile Pitelové, za kupní cenu 15.000,- Kč, splatnou před podpisem 
kupní smlouvy, termín podpisu do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace Zastupitelstvem 
města Liberec. 
 
1.3. Rada města po projednání souhlasí s prodejem p.p.č. 1378/4, při ul. Tanvaldská, v k. ú. 
Vratislavice nad Nisou, manželům Drahomíře a Vladimírovi Kysilkovým, za kupní cenu 15.000,- Kč, 
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní 
operace Zastupitelstvem města Liberec. 
 
2. Rada města po projednání souhlasí s prodejem p.p.č. 1243/18, oddělené z p.p.č. 1243/17 a 1243/18 
dle GP č. 3454-19/2014 ze dne 12. 3. 2014, při ul. Náhorní, v k. ú. Vratislavice nad Nisou, panu Miloši 
Královi, za kupní cenu 46.000,- Kč, splatnou před podpisem 
kupní smlouvy, termín podpisu do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace Zastupitelstvem 
města Liberec. 
 
3. Rada města po projednání souhlasí s prodejem tří garáží bez č. p./č.e. na p.p.č. 248/5, 248/6 a 248/7 
a s prodejem p.p.č. 248/16, 248/5, 248/6 a 248/7, při ul. Dopravní, v k. ú. Vratislavice nad Nisou, 
společnosti PEMILA, spol. s r.o., sídlem Revoluční 125/15, 460 01 Liberec XXX, IČ 48267988, za 
kupní cenu 160.000,- Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu do 45 dnů ode dne 
schválení majetkoprávní operace Zastupitelstvem města Liberec. 
 
II. Výkup pozemků 
Rada města po projednání souhlasí s výkupem částí pozemků při ul. Skrytá, v k. ú. Vratislavice nad 
Nisou, a to části p.p.č. 2113/8 z vlastnictví paní Jiřiny Bursové Pelcové, a části p.p.č. 2113/14 a 2102/2,  
z vlastnictví manželů Jiřího a Lenky Štajnerových, za cenu 1.544,- Kč/1 m2, kupní cena bude uhrazena 
do 30 dnů od podpisu smlouvy 

a  u k l á d á  

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

USNESENÍ Č. 582/2014 

Majetkoprávní operace - prodej pozemků 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í   

dle jednotlivých usnesení přiložených materiálů: 
1. Rada města dne 17. 6. 2014 souhlasí s prodejem nemovitosti: 
pozemek p. č. 942/6, k. ú. Liberec 
kupujícím:  
Vratislav Klögner,    
Marie Klögnerová,   
podíl  793/5230   nemovitosti 
 
Petr Böhm,  
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podíl  299/1046   nemovitosti   
 
Marcela Houšková,   
podíl  1177/5230  nemovitosti   
 
MVDr. Jana Van Geetová,               
Jan Van Geet,  
podíl 1765/5230  nemovitosti 
 
za kupní cenu 35.000,- Kč 
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů  ode dne schválení  
majetkoprávní operace zastupitelstvem města 
 
2. Rada města dne 17. 6. 2014 souhlasí s prodejem nemovitosti: 
pozemek p. č. 1734, k. ú. Liberec 
kupujícím:  
Petr Polák,    
Renata Poláková,  
 
za kupní cenu   31.000,- Kč 
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů  ode dne schválení  
majetkoprávní operace zastupitelstvem města 
 
3. Rada města dne  17.6.2014 souhlasí s prodejem nemovitosti: 
pozemek p. č. 3326/65, k. ú. Liberec 
kupujícím: 
1. ČEZ Distribuce, a. s., IČ: 247 29 035 
sídlo Teplická 874/8, Děčín IV – Podmokly, PSČ: 405 02 
za kupní cenu 7.000,- Kč 
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne schválení 
majetkoprávní operace zastupitelstvem města. 
                           
4. Rada města dne 17. 6. 2014 souhlasí s prodejem nemovitosti: 
pozemek p. č. 434/6, k. ú. Nové Pavlovice 
kupujícímu:  
Jaroslav Tvrzník,  
za kupní cenu  21.000,- Kč 
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů  ode dne schválení  
majetkoprávní operace zastupitelstvem města 
 
5. Rada města dne 17. 6. 2014 souhlasí s prodejem nemovitosti: 
pozemku p. č. 142/80 odděl. z pozemků p. č. 142/80 a 142/104,  k. ú. Starý Harcov, 
kupujícímu: 
ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 24729035, 
se sídlem Teplická 874/8, Děčín 4, 
za kupní cenu 19.400,- Kč 
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne schválení 
majetkoprávní operace zastupitelstvem města. 
 
6. Rada města dne  17.6.2014 souhlasí s prodejem nemovitosti: 
pozemek p. č. 1569/290, k. ú. Starý Harcov 
kupujícímu: 
Martin Odvárka,  
za kupní cenu 17.000,- Kč 
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne schválení 
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majetkoprávní operace zastupitelstvem města 

a  u k l á d á  

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

T: 26. 6. 2014 

USNESENÍ Č. 583/2014 

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  17. 6.  2014 souhlasí se  záměrem  prodeje pozemku p. č. 1087/43, k. ú. Horní 

Růžodol formou výběrového řízení s předkupním právem nájemce části pozemku p. č. 1087/1 a 
vlastníka pozemku p. č. 789/1 a budovy na pozemku p.č.789/2,  k. ú. Horní Růžodol, za cenu 
620.000,- Kč, za předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky. 

2. Rada města dne  17. 6. 2014  neschvaluje záměr prodeje    pozemků  p. č. 1439/11, 1439/1 část, k. 
ú. Růžodol 1, formou výběrového řízení s právem přednosti vlastníka  budovy na pozemku p. č. 
1439/11 a nájemce pozemků p. č. 1439/11, části 1439/1, vše v k. ú. Růžodol 1.  

3. Rada města dne  17. 6. 2014  neschvaluje záměr prodeje  části  pozemku  p. č. 19/1,  k. ú. Radčice 
u Krásné Studánky, formou výběrového řízení s právem přednosti vlastníka  garáží na pozemcích 
p. č. 225-228 a nájemce části pozemku p. č. 19/1, vše v k. ú. Radčice u Krásné Studánky, za cenu 
cca 7.000,- Kč,  za předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky  

a  u k l á d á  

Mgr. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky, předložit majetkoprávní operace ke schválení 
zastupitelstvu města. 
          T: 26. 6. 2014 

USNESENÍ Č. 584/2014 

Majetkoprávní operace - záměr prodeje budovy a zřízení služebnosti 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í   

1. se záměrem prodeje pozemku p. č. 862, k. ú. Rochlice u Liberce včetně  budovy č. p. 101, ul. Na 
Žižkově, Liberec 6,  formou výběrového řízení  za cenu  2,432.000,- Kč 

2. se zřízením služebnosti stezky a cesty na části pozemku p. č. 862 pro pozemek p. č. 912, k. ú. 
Rochlice u Liberec, který je ve vlastnictví SML, bezúplatně 

a  u k l á d á  

Mgr. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky, předložit majetkoprávní operaci ke schválení 
zastupitelstvu města. 
          T: 26. 6. 2014 

USNESENÍ Č. 585/2014 

Majetkoprávní operace - bezúplatný převod budovy 

Rada města po projednání 
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s o u h l a s í  

s bezúplatným převodem  budovy bez čp/če - objektu občanské vybavenosti, ul. Křižíkova, Liberec 9,  
na pozemku p. č. 414/9, k. ú. Janův Důl vlastníkovi pozemku p. č. 414/9, k. ú. Janův Důl, Tělocvičná 
jednota SOKOL, Liberec 3 – Františkov, IČ: 44225008, se sídlem Liberec, 460 10 Liberec           

a  u k l á d á  

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

T: 27. 6. 2014 

USNESENÍ Č. 586/2014 

Majetkoprávní operace - směna pozemků 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í   

se směnou pozemků p. č. 703/2 a 704/2, k. ú. Rochlice u Liberce, ve vlastnictví: 
Lucie Lanková,  
za pozemek p. č. 705/4 odděl. z pozemku p. č. 705/2, k. ú. Rochlice u Liberce, ve vlastnictví:  
statutární město Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec 1, IČ: 00262978, 
s doplatkem městu ve výši 2.620,- Kč a úhradou nákladů městu ve výši 3.912,- Kč 

 

a  u k l á d á  

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

T: 26. 6. 2014 

USNESENÍ Č. 587/2014 

Majetkoprávní operace - přijetí daru 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í   

s nabytím pozemku p. č. 223/20 v k. ú. Horní Růžodol od InterCora, spol. s.r.o., Lochotínská 1108/18, 
Plzeň 1, IČ: 47714018 a uzavřením darovací smlouvy 

a  u k l á d á  

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

T: 26. 6. 2014 

USNESENÍ Č. 588/2014 

Majetkoprávní operace - výkup pozemku 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í   

dle usnesení přiloženého materiálu: 
Rada města dne 17. 6. 2014 souhlasí s výkupem pozemku p. č. 1465/3 odděl. z pozemku p. č. 1465/1, 
k. ú. Liberec, prodávající a cena dle přiložené tabulky: 
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Vlastník 

 
Datum narození 

 
Adresa 

Podíl na 
pozemku 

 
Kupní cena 

manželé  
Libor Foltman 
a Marta Foltmanová 

  
 

 
 
100/10000 

 
 
  1.096,- Kč 

manželé 
Ing. David Hartman 
a Mgr. Pavlína Hartmanová 

 
 

 
 

 
 
909/10000 

 
 
  9.960,- Kč 

 
Aleš Hejl 

 
 

  
687/10000 

 
  7.528,- Kč 

 
Zdeňka Karvayová 

 
 

  
956/10000 

 
10.475,- Kč 

manželé 
Jiří Korec 
a Soňa Korecová 

 
 

 
 

 
 
865/10000 

 
 
  9.478,- Kč 

 
Jaroslav Nýdrle 

 
 

  
4001/10000 

 
43.840,- Kč 

manželé 
Miloš Straka 
a Libuše Straková 

 
 

 
 

 
 
183/2000 

 
 
10.026,- Kč 

 
Eva Stupková  

   
151/2000 

 
  8.273,- Kč 

 
Jiří Vaníček 

 
 

  
812/10000 

 
  8.897,- Kč 

                                                                                                                                                celkem  109.573,- Kč 
 

a  u k l á d á  

Mgr. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky, předložit majetkoprávní operaci ke schválení 
zastupitelstvu města. 
          T: 26. 6. 2014 

USNESENÍ Č. 589/2014 

Majetkoprávní operace - Pronájem  nebytových prostor – garáže 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

pronájem garáže na pozemku p. č. 4932/6, k. ú. Liberec, ul. Jungmannova 457, Liberec 2 pro paní 
Miroslavu Zahradníčkovou, nájemné 800,- Kč/m²/rok bez DPH, smlouva na dobu neurčitou     

a  u k l á d á  

Ivaně Roncové, pověřené zastupováním vedoucího odboru majetkové správy, vydat pokyn k uzavření 
nájemní smlouvy. 
          T: neodkladně 

 

USNESENÍ Č. 590/2014 

Majetkoprávní operace – Služebnosti 

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

dle jednotlivých usnesení přiložených materiálů: 
1. Rada města dne 17.6.2014 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. 5946/1, k. ú. Liberec, pro ČEZ Distribuce, a. s., Děčín 4, Teplická 874/8, 
IČ: 24729035. Cena za zřízení služebnosti inženýrské sítě bude stanovena na základě faktického 
umístění inženýrské sítě a bude vypočítána dle platného interního předpisu. Služebnost inženýrské 
sítě se zřizuje na dobu životnosti stavby příslušné inženýrské sítě. 

2. Rada města dne 17.6.2014 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. 6052, k. ú. Liberec na dobu existence stavby inženýrské sítě pro: Společenství 
pro dům Štefánikovo náměstí 1258,1259, Liberec, se sídlem Liberec 1, Štefánikovo náměstí 1259, 
PSČ 460 01, IČ:  272 74 659.  Cena za zřízení služebnosti inženýrské sítě bude stanovena na 
základě faktického umístění inženýrské sítě a bude vypočítána dle platného interního předpisu. 
Služebnost inženýrské sítě se zřizuje na dobu životnosti stavby příslušné inženýrské sítě. 

3. Rada města dne 17.6.2014 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. 6110, k. ú. Liberec, pro ČEZ Distribuce,  a. s., Děčín 4, Teplická 
874/8, IČ: 24729035 za předpokladu složení zálohy ve výši 9.200,- Kč bez DPH. Služebnost 
inženýrské sítě se zřizuje na dobu existence stavby příslušné inženýrské sítě.   

4. Rada města dne 17.6.2014 schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě 
zakládá právo uložení STL plynovodu + přípojek, vstup a vjezd pro jejich provozování a udržování  
na pozemku/cích/ p. č. 999/3, 1569/3, 1569/4, 1569/5, 1569/6,  k. ú., Růžodol I  pro: RWE Gas Net, 
s.r.o., Klíšská 940, Ústí nad Labem, IČ: 27295567, za podmínky složení zálohy ve výši  26.075,- 
Kč bez DPH.  Služebnost inženýrské sítě se zřizuje na dobu existence stavby příslušné inženýrské 
sítě. 

5. Rada města dne 17.6.2014 schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě 
zakládá právo uložení  zemní kabelové smyčky NN, vstup a vjezd pro její provozování a udržování  
na pozemku/cích/ p. č. 1429/1, k. ú. Ruprechtice, pro ČEZ  Distribuce, a. s., Děčín 4, Teplická 
874/8, IČ: 24729035. Cena za zřízení služebnosti inženýrské sítě bude stanovena na základě 
faktického umístění inženýrské sítě a bude vypočítána dle platného interního předpisu. Služebnost 
inženýrské sítě se zřizuje na dobu životnosti stavby příslušné inženýrské sítě. 

6. Rada města dne 17.6.2014  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.p.č.1277/30,1277/31,1277/2,1378/8,1137/78,1137/77,1377/1,1379/1, 
1378/21,1282/2,1389/1,1386,1391,1398,1429/1,46,211/2,199, k. ú. Ruprechtice,  pozemcích 
p.č.903/1,903/206,210/3,210/1,903/115,903/32, 920/5,100/3, 920/8, 920/9,464/12,464/21, k. ú. 
Staré Pavlovice a pozemcích p. č. 59,204/1, 204/8, k. ú. Nové Pavlovice pro ČEZ  Distribuce, a. s., 
Děčín 4, Teplická 874/8, IČ: 24729035, za podmínky složení zálohy ve výši 1,129.400,- Kč bez 
DPH. Služebnost inženýrské sítě se zřizuje na dobu existence stavby příslušné inženýrské sítě. 

7. Rada města dne 17.6.2014   schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské 
sítě zakládá právo uložení  vodovodní přípojky,  vstup a vjezd  pro její provozování a udržování  na 
pozemku/cích/ p. č. 245, k. ú. Karlinky, na dobu existence stavby inženýrské sítě, ve prospěch 
vlastníka pozemku p. č. 272/3, k. ú. Karlinky, jehož vlastníkem je v současné době: Mgr. Nikola 
Štěpánová. Cena za zřízení služebnosti inženýrské sítě bude stanovena na základě faktického 
umístění inženýrské sítě a bude vypočítána dle platného interního předpisu.  

8. Rada města dne 17. 6. 2014 schvaluje zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě. Věcné 
břemeno služebnosti inženýrské sítě zakládá právo uložení plynárenského zařízení včetně jeho 
součástí, příslušenství, opěrných a vytyčovacích bodů (akce: REKO MS Liberec - ul. Lesní, STL 
plynovod a přípojky), vstup a vjezd pro provozování a udržování na pozemcích p. č. 3129, 6040, 
6041, 6043, 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 
49.500,- Kč bez DPH.  

9. Rada města dne 17. 6. 2014 schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě.  Služebnost inženýrské 
sítě zakládá právo uložení  přípojky splaškové kanalizace, vstup a vjezd pro provozování a 
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udržování  na pozemku/cích/ p. č. 223/10, 1036, k. ú. Horní Růžodol, na pozemku/cích/ p. č. 
1606/1, k .ú. Rochlice u Liberce na dobu  životnosti stavby příslušné   inženýrské sítě  ve prospěch 
vlastníka pozemku  p. č. 223/1, k. ú. Horní Růžodol, jehož vlastníkem je v současné době Kaufland 
Česká republika v.o.s., Pod višňovkou 1662/25, Krč, 14000 Praha, IČ: 25110161, za cenu 33.900,- 
Kč bez DPH. 

10. Rada města dne 17. 6. 2014 schvaluje zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě. Věcné 
břemeno služebnost inženýrské sítě zakládá právo umístění, zřízení, provozování, opravy, údržby, 
úpravy obnovy a výměny součásti distribuční soustavy (kabelové vedení VN ), vstup a vjezd pro 
provozování a udržování na pozemku/cích/ p. č. 668/1, 610, k. ú. Dolní Hanychov, na dobu 
životnosti stavby příslušné  inženýrské sítě pro ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 4, Teplická 874/8, IČ: 
24729035, za cenu 14.720,- Kč bez DPH.  

11. Rada města dne 17. 6. 2014 schvaluje zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě. Věcné 
břemeno služebnosti inženýrské sítě zakládá právo uložení plynárenského zařízení včetně jeho 
součástí, příslušenství, opěrných a vytyčovacích bodů ( akce: reko RS Liberec – Erbenova VTL a 
STL plynovod a plynovodní přípojky ), vstup a vjezd pro provozování a udržování na pozemcích   
p.  č.  78/42, 78/44,  k. ú. Dolní Hanychov a na pozemku   p.  č.  370, 388/7, 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 45.000,- Kč bez DPH.  

12. Rada města dne 17. 6. 2014 schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské 
sítě zakládá právo umístění nadzemního telekomunikačního vedení + umístění podpěry kabelového 
vedení, vstup a vjezd pro provozování a udržování na pozemcích p. č.  168/33, 177,  k. ú. 
Františkov u Liberce, na dobu  existence příslušné inženýrské sítě, ve prospěch: Telefónica Czech 
Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 - Michle, IČ 60193336, za podmínky  složení 
zálohy ve výši 12.000,- Kč. 

13. Rada města dne  17. 6. 2014 schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské 
sítě zakládá právo uložení kanalizační přípojky, včetně příslušenství, vstup a vjezd pro provozování 
a udržování  na pozemku/cích/ p. č. 2147/1, k. ú. Ruprechtice, na dobu  životnosti  stavby příslušné  
inženýrské sítě ve prospěch vlastníka pozemku p. č. 878/1, 878/2, 879/5, k. ú. Ruprechtice, jehož 
vlastníkem je v současné době Chotěborová Zuzana Ing. Cena za zřízení služebnosti inženýrské sítě 
bude stanovena  na základě faktického umístění inženýrské sítě a bude vypočítána dle platného 
interního předpisu.  

14. Rada města dne  17. 6. 2014 schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské 
sítě zakládá právo uložení  vodovodní přípojky, včetně příslušenství, vstup a vjezd pro provozování 
a udržování  na pozemku/cích/ p. č. 147, k .ú. Ostašov u Liberce, na dobu  životnosti  stavby 
příslušné   inženýrské sítě ve prospěch vlastníka pozemku p. č. 177/11, k. ú. Ostašov u Liberce, 
jehož vlastníkem je v současné době Žižka Jiří Ing. Cena za zřízení služebnosti inženýrské sítě 
bude stanovena  na základě faktického umístění inženýrské sítě a bude vypočítána dle platného 
interního předpisu.  

15. Rada města dne  17. 6. 2014 schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské 
sítě zakládá právo uložení  vodovodní přípojky, včetně příslušenství, vstup a vjezd pro provozování 
a udržování  na pozemku/cích/ p. č. 147, k .ú. Ostašov u Liberce, na dobu  životnosti  stavby 
příslušné   inženýrské sítě ve prospěch vlastníka pozemku p. č. 177/14, k. ú. Ostašov u Liberce, 
jehož vlastníkem je v současné době Žižková Zuzana. Cena za zřízení služebnosti inženýrské sítě 
bude stanovena  na základě faktického umístění inženýrské sítě a bude vypočítána dle platného 
interního předpisu.  

16. Rada města dne 17.6.2014 schvaluje zřízení služebnosti stezky a cesty  na pozemku p. č. 4084/1, k. 
ú. Liberec, na dobu neurčitou ve prospěch vlastníka pozemku p. č. 4087, k. ú. Liberec a budovy č. 
p. 475,  jejichž vlastníkem je v současné době Petr Pazderník, za cenu 34.456,- Kč bez DPH 

a  u k l á d á  

Ivaně Roncové, pověřená zastupováním vedoucího odboru majetkové správy, zajistit zpracování 
jednotlivých služebností a reálných břemen dle schválených usnesení. 

T: neodkladně 
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USNESENÍ Č. 591/2014 

Majetkoprávní operace -Změna usnesení – 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 17. 6. 2014:  
a) zrušuje usnesení č. 192/2014/ 3 ze dne 4. 3. 2014 
b) 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, 5248/4, 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.  

 
2. Rada města po projednání dne 17. 6. 2014:  
a) zrušuje usnesení č. 401/2014/ 11 ze dne 6. 5. 2014 
b) schvaluje zřízení služebnosti stezky a cesty  na pozemku p. č. 319/3, k. ú. Kunratice u Liberce, na 

dobu neurčitou ve prospěch vlastníka pozemků p. č. 178/1, 177, k. ú. Lukášov a budovy č. p. 53, 
Lukášov, na parcele p. č. 177, k. ú. Lukášov, jejichž vlastníkem je v současné době Dolores Vítová, 
s tím že veškeré náklady na udržování a opravy cesty nese žadatel,  za podmínky složení zálohy ve 
výši 27.000.- Kč bez DPH 

a  u k l á d á  

Ivaně Roncové, pověřená zastupováním vedoucího odboru majetkové správy,  
zajistit zpracování jednotlivých věcných břemen dle schválených usnesení 
          T: neodkladně 
 

USNESENÍ Č. 592/2014 

Posouzení žádosti o snížení nájemného 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e   

snížení nájemného na rok 2014 k nájemní smlouvě reg.č. 5/13/0266 na část pozemku p. č. 1583/215 – 
7,5m2 (pozemek pod trvalým stánkem), v  k. ú. Rochlice u Liberce z ročního nájemného 22.815,-
Kč/rok na částku 10.228,-Kč/rok pro paní Petru Tůmovou, IČ: 74493884 

a  u k l á d á  

Ivaně Roncové, pověřená zastupováním vedoucího odboru majetkové správy, zajistit vyrozumění o 
snížení nájemného na rok 2014. 
                          T: neodkladně 

USNESENÍ Č. 593/2014 

Prodloužení nájemní smlouvy- Střední zdravotnická škola, Kostelní 8/9, Liberec 2 –
VARIANTY 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

prodloužení nájemní smlouvy se Střední zdravotní školou a Vyšší odbornou školou zdravotnickou 
Liberec, IČ: 00673731 do 31.7.2015 za tržní nájemné ve výši 935.000,- Kč/rok formou Dodatku č.3 
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k nájemní smlouvě č.j. 8009/2011/12, ostatní ustanovení této nájemní smlouvy zůstávají beze změny, 
s tím, že vybrané nájemné bude zpětně investováno do oprav této nemovitosti 

a  u k l á d á  

1. Kamilu Janu Svobodovi, náměstkovi primátorky, projednat schválenou variantu s členkou rady 
Libereckého kraje pí. Losovou. 

T: neodkladně 
 
2. Ivaně Roncové, pověřená zastupováním vedoucího odboru majetkové správy, zajistit veškerou 
agendu spojenou s podepsáním Dodatku č. 3 dle schválené varianty. 

T: 30.6.2014 

USNESENÍ Č. 594/2014 

Zrušení zadávacího řízení – „MŠ Nad Přehradou a MŠ Jizerka - oprava 
interiérového osvětlení“ 

Rada města po projednání 

z r u š u j e  

usnesení č.454/2014 rady města ze dne 20. 5. 2014, které schvalovalo zadávací řízení v rámci zakázky 
malého rozsahu pro výběr dodavatele na služby s názvem „MŠ Nad Přehradou a MŠ Jizerka –oprava 
interiérového osvětlení“ zadávanou formou veřejné zakázky malého rozsahu. 

USNESENÍ Č. 595/2014 

Schválení výsledků výběrového řízení – „ZŠ Liberec, Oblačná ul. - výměna 31 ks 
oken“ 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

vítěze výběrového řízení, a to společnost: Window Holding, a. s., IČ: 284 36 024, se sídlem Hlavní 
456, 250 89 Lázně Toušeň na dodavatele na služby s názvem „ZŠ Liberec - Oblačná ul. - výměna 31 ks 
oken“ 

a  u k l á d á   

Ivaně Roncové, pověřené zastupováním vedoucího odboru majetkové správy,   
ve spolupráci s odborem právním a veřejných zakázek zajistit uzavření příslušného smluvního 
dokumentu s vítězem výběrového řízení se společností Window Holding, a. s., IČ: 284 36 024, se 
sídlem Hlavní 456, 250 89 Lázně Toušeň.   

T: 6/2014 

USNESENÍ Č. 596/2014 

Návrh na čerpání Fondu pro financování rozvoje kulturních příspěvkových 
organizací 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í   

s návrhem na čerpání Fondu pro financování rozvoje kulturních příspěvkových organizací ve výši 
3,900.000,- Kč na akce viz. tabulka 1 
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a  u k l á d á  

Mgr. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky, 
předložit návrh na čerpání Fondu pro financování rozvoje kulturních příspěvkových organizací ve výši 
3,900.000,- Kč zastupitelstvu města ke schválení. 

T: 26.6.2014 
 

USNESENÍ Č. 597/2014 

Návrh na čerpání Fondu pro financování rozvoje školských příspěvkových organizací 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í   

s návrhem na čerpání Fondu pro financování rozvoje školských příspěvkových organizací ve výši 
966.000,- Kč na akce viz. tabulka 1 

a  u k l á d á  

Mgr. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky, 
předložit návrh na čerpání Fondu pro financování rozvoje školských příspěvkových organizací ve výši 
966.000,- Kč zastupitelstvu města ke schválení. 

T: 26.6.2014 

USNESENÍ Č. 598/2014 

Zrušení zadávacího řízení – „ZŠ Liberec, Vrchlického 262/17, Liberec 13 - oprava 
sociálního zařízení v 2. NP“ 

Rada města po projednání 

z r u š u j e  

zadávací řízení v rámci zakázky malého rozsahu pro výběr dodavatele akce „ZŠ Liberec, Vrchlického 
262/17, Liberec 13 - oprava sociálního zařízení v 2. NP “ zadávanou formou veřejné zakázky malého 
rozsahu II. kategorie. 

USNESENÍ Č. 599/2014 

Zrušení zadávacího řízení – „ZŠ Liberec, Kaplického ul. č. p. 384, - oprava sociálního 
zařízení v přízemí pavilonu A“ 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

vyloučení uchazečů, kteří nesplnili podmínky zadávacího řízení: S -TOP, s.r.o., ASTAV group, s.r.o., a 
PASTALI, s.r.o., 

a  z r u š u j e  

zadávací řízení v rámci zakázky malého rozsahu pro výběr dodavatele akce „ZŠ Liberec, Kaplického 
ul. č.p. 384 - oprava sociálního zařízení v přízemí pavilonu A“ zadávanou formou veřejné zakázky 
malého rozsahu III. kategorie. 
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USNESENÍ Č. 600/2014 

Řešení pořízení HW a SW vybavení pro ZŠ náměstí Míru v Liberci 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í   

s  řešením vybavení HW a SW pro potřeby ZŠ náměstí Míru v Liberci  

a  u k l á d á   

1. Mgr. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky, ve spolupráci s Libereckou IS, a.s., realizovat nákup 
potřebného vybavení a služeb podle důvodové zprávy v souladu se směrnicí o veřejných zakázkách, 

T: srpen 2014 
 
 
2. Mgr. Romanu Královi, vedoucímu odboru péče o občany,  
 
1. zajistit podpis smlouvy mezi ZŠ náměstí Míru a LIS, a.s. 

T: červenec 2014 

 
2. zařadit do návrhu rozpočtu odboru péče o občany částky spojené s uzavřeným smluvním 

vztahem po dobu 6 let 

T: průběžně 

USNESENÍ Č. 601/2014 

Záměr opětovné organizace elektronické aukce pro občany SML 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

záměr opětovné organizace elektronické aukce pro občany 

a  u k l á d á               

1. Bc. Jaroslavu Andělovi, vedoucímu oddělení provozu a správy budov, zveřejnit záměr pronájmu 
kanceláře č. 3 v přízemí historické budovy radnice 

T: neprodleně 2014 
 

2. Mgr. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky pro ekonomiku, majetek a systémovou integraci,  
podepsat všechny potřebné dokumenty pro konání elektronické aukce. 

T: červenec 2014 

 

USNESENÍ Č. 602/2014 

Schválení účetní závěrky statutárního města Liberec za rok 2013 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

- účetní závěrku statutárního města Liberec za rok 2013 
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a  u k l á d á  

Mgr. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky města, předložit účetní závěrku statutárního města Liberec 
za rok 2013 zastupitelstvu města dne 26. 6. 2014 ke schválení. 

USNESENÍ Č. 603/2014 

Zpráva o naplňování příjmů a čerpání výdajů rozpočtu statutárního města Liberec 

za období leden - duben 2014 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

zprávu o naplňování příjmů a čerpání výdajů rozpočtu statutárního města Liberec za období leden - 
duben 2014 

a  u k l á d á  

Mgr. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky, předložit tuto zprávu na jednání zastupitelstva 
města dne 26. 6. 2014. 

USNESENÍ Č. 604/2014 

Návrh rozpočtového opatření č. 5A) - DOTACE statutárního města Liberec na rok 
2014 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s návrhem rozpočtového opatření č. 5A) - DOTACE 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. 5A) – DOTACE 
statutárního města Liberec na rok 2014 zastupitelstvu města dne 26. 6. 2014 ke schválení. 

USNESENÍ Č. 605/2014 

Návrh rozpočtového opatření č. 5B) statutárního města Liberec na rok 2014 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s návrhem rozpočtového opatření č. 5B) statutárního města Liberec na rok 2014 dle důvodové zprávy 

u k l á d á  

Mgr. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky, předložit návrh rozpočtového opatření č. 5B) statutárního 
města Liberec na rok 2014 zastupitelstvu města dne 26. 6. 2014 ke schválení. 

USNESENÍ Č. 606/2014 

Žádost o vyjádření souhlasu s refinancováním hypotečních úvěrů bytových družstev 
ZÚ ALFA, ZÚ BETA a BD SPEKTRUM 

Rada města po projednání 
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s o u h l a s í  

1. s refinancováním hypotečního úvěru Bytového družstva ZÚ ALFA (původně poskytnutého 
Českomoravskou hypoteční bankou a.s. na výstavbu 36 nájemních bytů v Liberci 30, ul. Seniorů č. 
p. 1209), a to úvěrem od Československé obchodní banky, a.s., přičemž refinancovaný zůstatek 
úvěru bude k datu 15.9.2014 činit maximálně 4,672.196,- Kč 

2. s refinancováním hypotečního úvěru Bytového družstva ZÚ BETA (původně poskytnutého 
Českomoravskou hypoteční bankou a.s. na výstavbu 36 nájemních bytů v Liberci 30, ul. Seniorů 
č.p. 1210), a to úvěrem od Československé obchodní banky, a.s., přičemž refinancovaný zůstatek 
úvěru bude k datu 8.11.2014 činit maximálně 6,408.401,- Kč 

3. s refinancováním dvou hypotečních úvěru Bytového družstva SPEKTRUM (původně poskytnutých 
Českou spořitelnou a.s. na výstavbu 66 nájemních bytů v Liberci 15, ul. Sluneční Stráň č. p. 845, 
846, 847 a 848), a to dvěma úvěry od Československé obchodní banky, a.s., přičemž refinancovaný 
zůstatek 1. úvěru bude k datu 31.8. 2014 činit maximálně 9,967.009,- Kč a refinancovaný zůstatek 
2. úvěru bude k datu 31.12.2014 činit maximálně 8,061.112,- Kč 

4. s prohlášením, že k přijetí výše uvedených úvěrů není ze strany statutárního města Liberec třeba 
žádný další úkon a součinnost, a to vzhledem k tomu, že operace se budou týkat družstevních úvěrů 
a majetkové podíly statutárního města Liberec na předmětných nemovitostech nebudou zastaveny 

a  u k l á d á  

Ing. Zbyňku Karbanovi, vedoucímu odboru ekonomiky, informovat žadatele o výsledku rozhodnutí 
rady města. 

Termín: 27. 6. 2014 

USNESENÍ Č. 607/2014 

Změna ve složení náhradníků hodnotící komise pro veřejnou zakázku Pojištění 
majetku, pojištění odpovědnosti, havarijní pojištění motorových vozidel a pojištění 
odpovědnosti za újmu způsobenou provozem motorových vozidel statutárního města 
Liberec 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

změnu ve složení náhradníků hodnotící komise pro veřejnou zakázku Pojištění majetku, pojištění 
odpovědnosti, havarijní pojištění motorových vozidel a pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou 
provozem motorových vozidel statutárního města Liberec a to výměnu náhradníka č. 1 - pana Kamila 
Jana Svobodu za pana Pavla Kaisera 

a  u k l á d á  

Ing. Zbyňku Karbanovi, vedoucímu odboru ekonomiky, zajistit na odboru právním a veřejných 
zakázek, jmenování nového náhradníka pana Pavla Kaisera, vedoucího oddělení informační soustavy, 
do komise pro posouzení a hodnocení nabídek výše uvedené veřejné zakázky. 

Termín: 30. 6. 2014 

 

USNESENÍ Č. 608/2014 

Doplnění Pravidel pro přidělování bytů ve vlastnictví statutárního města Liberec 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  
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doplnění Pravidel pro přidělování bytů ve vlastnictví statutárního města Liberec dle přílohy 

a  u k l á d á  

Mgr. Romanu Královi, vedoucímu odboru péče o občany, zveřejnit doplněná Pravidla pro přidělování 
bytů ve vlastnictví statutárního města Liberec a postupovat dle nich při vyřizování žádostí o byty. 

T: neprodleně 

USNESENÍ Č. 609/2014 

Nájemní smlouvy se členy Stavebního bytového družstva A+G Stadion 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

uzavření nájemních smluv mezi Stavebním bytovým družstvem A+G Stadion a statutárním 
městem Liberec jako pronajímateli, a nájemci, členy družstva 

1. Ing. Heligar Svobodovou Lucií a Ing. Heligarem Heřmanem (byt č. 525 o velikosti 1+kk), 
2. Collie Ivanou, Collie John Richardem (byt č. 226 o velikosti 1+ kk) 
3. Pěničkou Michalem (byt č. 301 o velikosti 2 + kk) 

a  u k l á d á  

Mgr. Romanu Královi, vedoucímu odboru péče o občany, uzavřít příslušné nájemní smlouvy.  

T: neprodleně 

USNESENÍ Č. 610/2014 

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

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

1. prodloužení smlouvy o ubytování nízkého standardu 
Sentivanu Vladimíru, prostor č. 6, Kateřinská 156, 
Bendikové Olze, prostor č. 9, Kateřinská 156, 
Duždové Kristýně a Vaňkovi Antonínu, prostor č. 12, Kateřinská 156, 
Raichovi Jiřímu, prostor č. 13, Kateřinská 156, 
Hvizdošovi Matoušovi, prostor č. 13, Kateřinská 156, 
Šedému Robertovi, prostor č. 15, Kateřinská 156, 

 
2. přidělení standardního bytu 

Mervartové Vladimíře, byt č. 7, o velikosti 1+1, Vrchlického 785, 
náhradník: Kováčová Irena 
Jabůrkové Jaroslavě, byt č. 10, o velikosti 2+1, Seniorů 1208, 
náhradník: Paidarová Šárka 
Tabačanové Janě, byt č. 6, o velikosti 3+1, Žitavská 393 
náhradník: Vihanová Terezie 

3. přidělení bytů v domech zvláštního určení (DPS) 
Součkové Anežce, byt č. 103, o velikosti 1+kk, Krejčího 1173, 
Novotné Emílii, byt č. 402, o velikosti 1+kk, Krejčího 1174, 
Lászlovi Tiborovi, byt č. 53, o velikosti 1+0, Burianova 1071, 
Janáčkovi Miroslavovi, byt č. 54, o velikosti 1+0, Burianova 1071, 
Chlumecké Janě a Pavlovi, byt č. 49, o velikosti 1+1, Burianova 969, 
Bělinové Halině a Jiřímu, byt č. 503, o velikosti 2+kk, Krejčího 1174, 
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4. výměna bezbariérového bytu zvláštního určení 
Vaňkovi Michalovi, byt č. 1, o velikosti 1+1, Burianova 1071 (dosud byt č. 4, Burianova 
1070) Mlatečkové Stanislavě, byt č. 101, o velikosti 2+1, U Sila 1203 (dosud byt č. 6, Na Valech 
787) 

5. prodloužení nájemní smlouvy pro příjmově vymezené osoby 
Tannertové Vlastě, byt č. 303, o velikosti 2+kk, Krejčího 1176, 
Mgr. Lexovi Robertovi, byt č. 205, o velikosti 1+kk, Krejčího 1177, 
Půtovi Tomášovi, byt č. 105, o velikosti 1+kk, Krejčího 1175, 
Hruškové Jaroslavě, byt č. 404, o velikosti 1+kk, Krejčího 1178, 

6. přidělení bytu pro příjmově vymezené osoby 
Konířové Jaroslavě, byt č. 401, o velikosti 1+1, Krejčího 1176, 

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 Sentivanem Vladimírem 

do 31. 1. 2015, Bendikovou Olgou do 28. 2. 2015, Duždovou Kristýnou a Vaňkem 
Antonínem do 28. 2. 2015, Raichem Jiřím do 31. 12. 2014, Šedým Robertem do 31. 1. 
2015, Hvizdošovi Matoušovi do 30. 9. 2014, 

 
2. uzavřít nájemní smlouvu na byt standardní s Mervartovou Vladimírou na dobu neurčitou, 

náhradník: Kováčová Irena 
Jabůrkovou Jaroslavou na dobu neurčitou, náhradník: Paidarová Šárka 
Tabačanovou Janou na 1 rok, náhradník: Vihanová Terezie 

 
3. uzavřít nájemní smlouvy na byty zvláštního určení v Domě s pečovatelskou službou 

se Součkovou Anežkou, Novotnou Emílií, Lászlem Tiborem, Janáčkem Miroslavem, 
Chlumeckou Janou a Pavlem, Bělinovou Halinou a Jiřím, 

 
4. uzavřít nájemní smlouvu a pokyn na byt zvláštního určení bezbariérový – upravitelný s 

Vaňkem Michalem, Mlatečkovou Stanislavou, 
 
5. uzavřít dodatek na prodloužení nájemní smlouvy u bytů pro příjmově vymezené osoby s 

Tannertovou Vlastou o 2 roky a to do 30. 6. 2016, Mgr. Lexou Robertem o 2 roky a to do 
30. 6. 2016, Půtou Tomášem o 2 roky a to do 30. 6. 2016, Hruškovou Jaroslavou o 1 rok a 
to do 30. 4. 2015, 

6. uzavřít nájemní smlouvu na byt pro příjmově vymezené osoby s Konířovou Jaroslavou, 

T: 31. července 2014 

 
Žádost o udělení výjimky z "Pravidel pro posuzování žádostí o prominutí poplatků z 
prodlení, případně úroků z prodlení vzniklých z pohledávek z užívání bytů a 
nebytových prostor ve vlastnictví SML" a prominutí poplatků z prodlení 

Projednávání tohoto bodu bylo přerušeno. 

 

USNESENÍ Č. 611/2014 

Návrh na poskytnutí odměn ředitelům příspěvkových organizací sociálního a 
zdravotního zaměření Dětské centrum Sluníčko Liberec, Centrum zdravotní a 
sociální péče Liberec, Komunitní středisko KONTAKT Liberec 



 28

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

návrh na poskytnutí odměn ředitelům příspěvkových organizací sociálního a zdravotního zaměření 
Dětské centrum Sluníčko Liberec, Centrum zdravotní a sociální péče Liberec, Komunitní středisko 
KONTAKT Liberec 

a  u k l á d á  

Mgr. Romanu Královi, vedoucímu odboru péče o občany, seznámit ředitele příspěvkových organizací 
sociálního a zdravotního zaměření s usnesením Rady města Liberec a výší stanovených odměn dle 
důvodové zprávy. 

T: neprodleně 

USNESENÍ Č. 612/2014 

Návrh na poskytnutí odměn ředitelům kulturních příspěvkových organizací Divadlo 
F. X. Šaldy Liberec, Naivní divadlo Liberec, Zoologická zahrada Liberec, Botanická 
zahrada Liberec 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

návrh na poskytnutí odměn ředitelům kulturních příspěvkových organizací Divadlo F. X. Šaldy 
Liberec, Naivní divadlo Liberec, Zoologická zahrada Liberec, Botanická zahrada Liberec 

a  u k l á d á  

Mgr. Romanu Královi, vedoucímu odboru péče o občany, seznámit ředitele kulturních příspěvkových 
organizací s usnesením Rady města Liberec a výší stanovených odměn dle důvodové zprávy. 

T: neprodleně 

USNESENÍ Č. 613/2014 

Návrh změny platového výměru pro ředitelku Základní školy Liberec, Sokolovská 
328, příspěvkové organizace paní Mgr. Ludmilu Moravcovou od 1.7. 2014 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

návrh na změnu platového výměru pro ředitelku základní školy paní Mgr. Ludmilu Moravcovou 
dle důvodové zprávy. 

a  u k l á d á  

Mgr. Romanu Královi, vedoucímu odboru péče o občany, informovat o rozhodnutí rady města 
ředitelku základní školy. 

T: ihned 

 

USNESENÍ Č. 614/2014 

Návrh platového výměru pro ředitelku Základní školy, Liberec, nám. Míru 212/2, 
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příspěvkové organizace paní Mgr. Pavlínu Kubrovou od 1. 7. 2014 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

návrh platového výměru pro ředitelku základní školy paní Mgr. Pavlínu Kubrovou dle důvodové 
zprávy 

a  u k l á d á  

Mgr. Romanu Královi, vedoucímu odboru péče o občany, informovat o rozhodnutí rady města 
ředitelku základní školy. 

T: ihned 

USNESENÍ Č. 615/2014 

Dodatek č. 1 ke zřizovací listině Základní školy Liberec, Ještědská 354/88, 
příspěvková organizace 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s dodatkem č. 1 ke zřizovací listině Základní školy, Liberec, Ještědská 354/88, příspěvková organizace 

a  u k l á d á  

Kamilu Janu Svobodovi, náměstku primátorky, předložit dodatek č. 1 ke zřizovací listině Základní 
školy, Liberec, Ještědská 354/88, příspěvková organizace zastupitelstvu města ke schválení. 

T: 26. 6. 2014 

USNESENÍ Č. 616/2014 

Návrh Správní rady Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání Statutárního města 
Liberec na přidělení dotace Sdružení TULIPAN v 1. kole roku 2014 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í   

s návrhem Správní rady Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání Statutárního města Liberec na přidělení 
dotace z Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání Statutárního města Liberec v rámci 1. kola 2014 
žadateli Sdružení TULIPAN v celkové výši 44.000,- Kč 

a  u k l á d á  

Kamilu Janu Svobodovi, náměstkovi primátorky, předložit odsouhlasený návrh na přidělení dotace z 
Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání Statutárního města Liberec v rámci 1. kola 2014 žadateli 
Sdružení TULIPAN v celkové výši 44.000,- Kč Zastupitelstvu města Liberec ke schválení. 

T: 26. 6. 2014 

USNESENÍ Č. 617/2014 

Zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Územní studie zeleně Liberec“ ve 
formě zakázky malého rozsahu 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku ve formě malého rozsahu „Územní studie zeleně 
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Liberec“ 

a  u k l á d á  

Ing. Petru Kolomazníkovi, vedoucímu odboru hlavního architekta, zajistit následné kroky po zrušení 
zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Územní studie zeleně Liberec“. 

T: neprodleně 

USNESENÍ Č. 618/2014 

Návrh k pořízení 75. změny Územního plánu města Liberec - návrh č. 75/1 

Rada města po projednání  

d o p o r u č u j e   

Zastupitelstvu města Liberec schválit variantu I. – schválení návrhu k pořízení 75. změny Územního 
plánu města Liberec č. 75/1 dle přílohy  

a  u k l á d á   

Ing. Jiřímu Rutkovskému, náměstkovi primátorky, zajistit předložení návrhu č. 75/1 uvedeného v 75. 
změně Územního plánu města Liberec k projednání na zasedání Zastupitelstva města Liberec.  

Termín: do 26.6.2014 

USNESENÍ Č. 619/2014 

Návrh k pořízení 76. změny Územního plánu města Liberec - návrh č. 76/1 

Rada města po projednání  

d o p o r u č u j e   

Zastupitelstvu města Liberec neschválit návrh k pořízení 76. změny Územního plánu města Liberec č. 
76/1 dle přílohy  

a  u k l á d á   

Ing. Jiřímu Rutkovskému, náměstkovi primátorky statutárního města Liberec, zajistit předložení návrhu 
č. 76/1 uvedeného v 76. změně Územního plánu města Liberec k projednání na zasedání Zastupitelstva 
města Liberec.  

Termín: do 26.6.2014 

USNESENÍ Č. 620/2014 

Podnět k pořízení 77. změny územního plánu města Liberec - podnět č. 77/1 

Rada města po projednání  

d o p o r u č u j e   

Zastupitelstvu města Liberec schválit variantu I. – schválení podnětu k pořízení 77. změny Územního 
plánu města Liberec č. 77/1 dle přílohy  

a  u k l á d á   

Ing. Jiřímu Rutkovskému, náměstkovi primátorky, zajistit předložení podnětu č. 77/1 uvedeného v 77. 
změně Územního plánu města Liberec k projednání na zasedání Zastupitelstva města Liberec.  

Termín: do 26. 6. 2014 
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USNESENÍ Č. 621/2014 

Revokace usnesení č. 106/02 z jednání Rady města Liberce ze dne 19. 2. 2002 týkající 
se „Katalogu prvků městského veřejného prostoru“ 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

revokaci usnesení č. 106/02 z jednání Rady města Liberce, které se konalo dne 19. 2. 2002 a kde byl 
„Katalog prvků městského veřejného prostoru“ schválen jako závazný materiál při výběru jednotlivých 
prvků městského veřejného prostoru 

a  u k l á d á  

Ing. Jiřímu Rutkovskému, náměstkovi primátorky, upravit jednotlivé sešity městského mobiliáře z 
„Katalogu prvků městského veřejného prostoru“ tak, aby katalog obsahoval pouze typy městského 
mobiliáře vhodné z hlediska architektonicko - estetického pro město Liberec, ne výrobky určitých 
výrobců. Celý nový upravený „Katalog prvků městského veřejného prostoru“ bude sloužit odboru 
hlavního architekta a odboru správy veřejného majetku jako pomocný materiál při výběru jednotlivých 
prvků městského mobiliáře a bude k dispozici na webových stránkách města; 

T: 31. 12. 2014 
 
Do doby přepracování katalogu bude sloužit odboru hlavního architekta a odboru správy veřejného 
majetku jako pomocný materiál při výběru jednotlivých prvků městského mobiliáře stávající katalog. 

USNESENÍ Č. 622/2014 

Vyhodnocení jednacího řízení bez uveřejnění „ZŠ Sokolovská - rekonstrukce – 
vícepráce I“ 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

1. výsledek jednacího řízení bez uveřejnění „ZŠ Sokolovská – rekonstrukce - vícepráce I“ 
2. uzavření příslušného dodatku s vybraným uchazečem B & F, spol. s r.o., Novoměstská 1443, 464 

01 Frýdlant 

a  u k l á d á  

Ing. Michalu Vereščákovi, vedoucímu odboru strategického rozvoje a dotací, zajistit uzavření 
příslušného dodatku s vybraným uchazečem B & F, spol. s r.o., Novoměstská 1443, 464 01 Frýdlant. 

T: 6/2014 

USNESENÍ Č. 623/2014 

Vyhodnocení jednacího řízení bez uveřejnění „Sportovní centrum pro mládež v 
areálu ZŠ Vrchlického a Sokolovská – vícepráce I“ 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

1. výsledek jednacího řízení bez uveřejnění „Sportovní centrum pro mládež v areálu ZŠ Vrchlického a 
Sokolovská – vícepráce I“ 
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2. uzavření příslušného dodatku s vybraným uchazečem UNISTAV a.s., Příkop 6, 604 33 Brno 

a  u k l á d á  

Ing. Michalu Vereščákovi, vedoucímu odboru strategického rozvoje a dotací, zajistit uzavření 
příslušného dodatku s vybraným uchazečem UNISTAV, a.s., Příkop 6, 604 33 Brno. 

T: 6/2014 

USNESENÍ Č. 624/2014 

Nabytí a následný prodej vodovodního a kanalizačního řadu v ul. Kavkazská 

Rada města po projednání  

s o u h l a s í   

1. s přijetím daru vodovodního řadu PE 90 v délce 343,8 m + 2x podzemní hydrant a gravitační 
kanalizace PVC DN 250 v délce 849,9 m + 5x revizní šachta uložené na p.p.č. 664 v k. ú. Dolní 
Hanychov, p.p.č. 504/4, 485/2, 485/6 a 487/9 v k. ú. Rochlice u Liberce a p.p.č. 801 a 815 v k. ú. 
Doubí u Liberce od společnosti RODINNÉ DOMY KAVKAZSKÁ s.r.o., Hanychovská 596/22, 
460 10 Liberec 3, IČ: 28663519,  

 
2. s prodejem vodovodního řadu a gravitační kanalizace dle bodu 1. společnosti Severočeská 

vodárenská společnost, a.s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice, IČ : 49 09 94 69 za kupní cenu 
stanovenou SVS a.s. ve výši 86.712,- Kč   

a  u k l á d á   

Ing. Jiřímu Rutkovskému, náměstku primátorky, předložit návrh majetkoprávní operace ke schválení 
zastupitelstvu města.  

T: 6/2014 

USNESENÍ Č. 625/2014 

Majetkoprávní vypořádání pozemků – RASAV 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s výkupem pozemků p. č. 1036/3, 1036/5, 1036/9, 1036/10, 1037 a 1103/2 v k. ú. Dlouhý Most, o 
celkové výměře 28.349 m2, od spoluvlastníků Tomáše Bohatce, Michala Dvorského a Jany 
Tomašicové, za celkovou kupní cenu 3,000.000,- Kč 

a  u k l á d á  

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

Termín: 26.6.2014 

USNESENÍ Č. 626/2014 

Aktuální informace o stavu přípravy IPRÚ Liberec- Jablonec nad Nisou 

Rada města po projednání  

b e r e  n a  v ě d o m í   

1. Analytickou část IPRÚ Liberec – Jablonec nad Nisou  
2. Složení expertního týmu  
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3. Návrh úpravy organizační struktury IPRÚ – „řídící výbor“  

USNESENÍ Č. 627/2014 

Vavřincův Vrch, s.r.o. - žádost o úpravu smluvního vztahu 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

žádost společnosti Vavřincův vrch s.r.o., Dr. Milady Horákové 413/9a, 460 01 Liberec ve věci 
prodeje pozemků ze Smlouvy o nájmu a koupi najaté věci reg. č. 7003/06/0180  

a  u k l á d á  

Ing. Jiřímu Rutkovskému, náměstkovi primátorky, předložit žádost společnosti Vavřincův vrch s.r.o. k 
projednání zastupitelstvu města. 

T: 6/2014 

USNESENÍ Č. 628/2014 

Písemnost od společnosti REAL SPACE, s.r.o., Předžalobní upomínka 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

doručenou písemnost Předžalobní upomínka ze dne 15.5.2014 od společnosti REAL SPACE, 
s.r.o., Na Zápraží 898, 460 01 Liberec 3, IČ:485111019 

s c h v a l u j e  

1. navržený text odpovědi statutárního města Liberec společnosti REAL SPACE, s.r.o. 
2. udělení plné moci pro Mgr. Michala Tandlera k zastupování statutárního města Liberec v právním 

vztahu statutární město Liberec a REAL SPACE, s.r.o., týkající se Smlouvy o nájmu a koupi najaté 
věci reg. č. 6/08/033 

a  u k l á d á  

1. Ing. Jiřímu Rutkovskému, náměstku primátorky, 
podepsat odpověď statutárního města Liberec na písemnost Předžalobní upomínka společnosti REAL 
SPACE, s.r.o., Na Zápraží 898, 460 01 Liberec 3, IČ:485111019 

Termín: do 30.6.2014 
2. Mgr. Martině Rosenbergové, primátorce města, 
podepsat plnou moc k zastupování statutárního města Liberec v právním vztahu statutární město 
Liberec a REAL SPACE, s.r.o., týkající se Smlouvy o nájmu a koupi najaté věci reg. č. 6/08/033. 

T: 6/2014 

USNESENÍ Č. 629/2014 

Poskytnutí veřejné služby sportovním jednotám, klubům a školám v areálu 
Městského stadionu Liberec na období červenec až prosinec 2014 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

seznam počtu hodin přidělených Zadavatelem v rámci veřejné služby na období červenec až 
prosinec 2014 v celkovém rozsahu 2 000 hodin včetně rezervy takto: 
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FC Slovan – fotbal mládež 187 hodin (z toho 92 hodin pro trénink na fotbalovém stadionu, 77 hodin 
pro trénink na fotbalovém hřišti a 18 hodin pro zápas na fotbalovém stadionu) 
 
AC Slovan – atletika 8 hodin (hala míčových sportů) 
 
Patriots – baseball 20 hodin (hala míčových sportů) 
 
Draci FBC – florbal 113 hodin (hala míčových sportů) 
 
BK Variace – krasobruslení 189 hodin (zimní hala - trénink + utkání) 
 
TJ Bílí Tygři – hokej mládež 575 hodin (z toho 545 hodin na ledové ploše a 30 hodin v hale míčových 
sportů) 
 
TJ Lokomotiva Liberec 1 – házená 6 hodin (hala míčových sportů) 
 
BK Kondoři – basket mládež 129 hodin (hala KORT) 
TJ Dynamo – kuželky 27 hodin (kuželna) 
 
TJ Lokomotiva Liberec 1 – kuželky 54 hodin (kuželna) 
 
Městská policie – střelnice 12 hodin (střelnice výcvik – plné pokrytí) 
 
Veřejné bruslení 80 hodin (zimní hala – trénink) 
 
Školy zřizované SML 500 hodin 
 
Rezerva SML 100 hodin 

a  u k l á d á  

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

T: neprodleně 

USNESENÍ Č. 630/2014 

Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) - IOP 09 „Otevřené město Liberec“ 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s přijetím změnového Rozhodnutí o poskytnutí dotace na základě „Rozhodnutí o poskytnutí dotace 
(změna)“ ze dne 28. 05. 2014. Rozhodnutí bylo vydáno ministerstvem pro místní rozvoj a je vedeno 
pod číslem jednacím 8543/2014-91/2, 

u k l á d á   

1. Ing. Zbyňkovi Vavřinovi, vedoucímu odboru informatiky a řízení procesů,  
- zrealizovat projekt „Otevřené město Liberec“ dle studie proveditelnosti a podmínek přidělení, na které 
je poskytnutí dotace vázáno. 

Termín: dle podmínek dotace 
 
- zajistit alokaci finančních prostředků na financování a následný provoz projektu „Otevřené město“ při 
sestavování rozpočtů SML v následujícím období (letech). 

Termín: 31. 12. 2014 
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2. Ing. Jindřichu Fadrhoncovi, tajemníkovi MML, předložit ke schválení na nejbližší zasedání 
zastupitelstva přijetí změnového Rozhodnutí o poskytnutí dotace k projektu „Otevřené město“, dle 
studie proveditelnosti a podmínek přidělení, na které je poskytnutí dotace vázáno. 

Termín: 26. 6. 2014 
 

 

USNESENÍ Č. 631/2014 

Delegace zástupce obce na Valnou hromadu společnosti A. S. A. Liberec, s.r.o. 

Rada města po projednání 

d o p o r u č u j e  

delegovat Mgr. Martinu Rosenbergovou, primátorku města, (náhradník: Mgr. Jiří Šolc), jako zástupce 
statutárního města Liberec na jednání Valné hromady společnosti A.S.A. Liberec, s.r.o., se sídlem 
105/10, Liberec, která se bude konat ve čtvrtek 24. července 2014 v 11.30 hodin, v sídle  společnosti 

a  u k l á d á  

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

T: 26. 6. 2014 

USNESENÍ Č. 632/2014 

Delegace zástupce obce na Valnou hromadu společnosti ČSAD Liberec, a. s. 

Rada města po projednání 

d o p o r u č u j e  

delegovat Romana Šotolu, (náhradník: Kamil Jan Svoboda), jako zástupce statutárního města Liberec 
na jednání Valné hromady společnosti ČSAD Liberec, a. s., IČ: 250 45 504, se sídlem v Liberci, 
Liberec IV – Rochlice, České mládeže 594/33, která se bude konat 27. června 2014 od 9.15 v sídle 
společnosti 

s o u h l a s í   

se zněním stanov dle přílohy 

a  u k l á d á  

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

T: 26. 6. 2014 

USNESENÍ Č. 633/2014 

Delegace zástupce obce na Valnou hromadu společnosti FinReal Liberec, a.s. 

Rada města po projednání 

d o p o r u č u j e  

delegovat Romana Šotolu, (náhradník: Kamil Jan Svoboda), jako zástupce statutárního města Liberec 
na jednání Valné hromady společnosti FinReal Liberec, a.s. IČ: 287 14 181, se sídlem v Liberci, 
Liberec VI – Rochlice, České mládeže 594/33, která se bude konat 27. června 2014 od 10.15 v sídle 



 36

společnosti. 

s o u h l a s í  

se zněním stanov dle přílohy 

a  u k l á d á  

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

T: 26. 6. 2014 

USNESENÍ Č. 634/2014 

Delegace zástupce obce na Valnou hromadu společnosti Autocentrum NORD, a. s. 

Rada města po projednání 

d o p o r u č u j e  

delegovat Romana Šotolu, (náhradník: Kamil Jan Svoboda), jako zástupce statutárního města Liberec 
na jednání Valné hromady společnosti Autocentrum NORD, a.s., IČ: 287 14 199, se sídlem v Liberci, 
Liberec VI – Rochlice, České mládeže 594/33, která se bude konat 27. června 2014 od 11.15 v sídle 
společnosti 

s o u h l a s í  

se zněním stanov dle přílohy 

a  u k l á d á  

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

T: 26. 6. 2014 

 

USNESENÍ Č. 635/2014 

Výroční zpráva za rok 2013 obecně prospěšné společnosti Komunitní práce Liberec, 

o. p. s. 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

Výroční zprávu za rok 2013 obecně prospěšné společnosti Komunitní práce Liberec, o. p. s. 

USNESENÍ Č. 636/2014 

Návrh správní rady sportovního fondu na přidělení dotací ze Sportovního fondu 
statutárního města Liberec v roce 2014 ve 4. kole roku 2014 na pravidelnou sportovní 
činnost dětí a mládeže a v 5. kole roku 2014 na údržbu a opravy sportovišť 
tělovýchovných jednot a klubů a na ostatní (další) podporu sportu 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

1. s návrhem správní rady sportovního fondu na přidělení dotací ze Sportovního fondu statutárního 
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města Liberec ve 4. kole roku 2014 na pravidelnou sportovní činnost dětí a mládeže v roce 2014 v 
celkové výši 4,977.465 Kč (jmenovitě uvedené v příloze č. 1), 

2. s návrhem správní rady sportovního fondu na přidělení dotací ze Sportovního fondu statutárního 
města Liberec v 5. kole roku 2014 na údržbu a opravy sportovišť tělovýchovných jednot a klubů v 
celkové výši 1,500.000 Kč (jmenovitě uvedené v příloze č. 2) 

3. s návrhem správní rady sportovního fondu na přidělení dotací ze Sportovního fondu statutárního 
města Liberec v souvislosti s úpravou Pravidel přidělování dotací ze Sportovního fondu SML, 
schválených usnesením ZM č. 115/2014 ze dne 29. května 2014 na ostatní (další) podporu sportu, 
např. na účast sportovců na významných sportovních akcích konaných mimo území města Liberec, 
na podporu úspěšných sportovců, na akce s nadregionálním významem konané nejen v Liberci, ale 
i mimo území města Liberec ve výši 185.000,- Kč (jmenovitě uvedené v příloze č. 3) 

a  u k l á d á  

Romanu Šotolovi, předsedovi správní rady sportovního fondu, předložit odsouhlasený návrh na 
přidělení dotací ze Sportovního fondu Statutárního města Liberec Zastupitelstvu města Liberec ke 
schválení. 

T: 26. 6. 2014 

USNESENÍ Č. 637/2014 

Návrh Správní rady kulturního fondu SML na přidělení dotací z kulturního fondu 
pro 2. kolo 2014 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

1. s návrhem Správní rady kulturního fondu SML na přidělení dotací z Kulturního fondu Statutárního 
města Liberec pro 2. kolo roku 2014 v celkové výši 270.000 Kč, jmenovitě uvedené v příloze č. 1, 

 
2. s návrhem Správní rady kulturního fondu SML, která svým hlasováním rozhodla o nepřidělení 

dotace z Kulturního fondu Statutárního města Liberec žádostem č. 22 a č. 23 Sdružení TULIPAN 
podaných v 1. kole 2014 

a  u k l á d á  

Kamilu Janu Svobodovi, náměstkovi primátorky, 
1. předložit návrh Správní rady kulturního fondu SML na přidělení dotací z Kulturního fondu 

Statutárního města Liberec pro 2. kolo roku 2014 v celkové výši 270.000,- Kč, jmenovitě uvedené 
v příloze č. 1, Zastupitelstvu města Liberec ke schválení 

T: 26.6.2014 

 
2. předložit návrh Správní rady kulturního fondu SML, která svým hlasováním rozhodla o nepřidělení 

dotace z Kulturního fondu Statutárního města Liberec žádostem č. 22 a č. 23 Sdružení TULIPAN 
podaných v 1. kole 2014, Zastupitelstvu města Liberec ke schválení. 

T: 26.6.2014 
 

 

USNESENÍ Č. 638/2014 

Podpora činnosti sborů dobrovolných hasičů spolupracujících s jednotkami sboru 
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dobrovolných hasičů zřizovaných statutárním městem Liberec 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

poskytnutí dotace ve výši 30.000,- Kč na podporu rozvoje požární ochrany a práce s mládeží každému 
z 8 sborů dobrovolných hasičů spolupracujících s jednotkami sboru dobrovolných hasičů zřizovaných 
statutárním městem Liberec; 
 
SDH Horní Hanychov 30.000,- Kč 
SDH Karlinky 30.000,- Kč 
SDH Krásná Studánka 30.000,- Kč 
SDH Machnín 30.000,- Kč 
SDH Pilínkov 30.000,- Kč 
SDH Růžodol I 30.000,- Kč 
SDH Vesec 30.000,- Kč 
SDH Vratislavice nad Nisou 30.000,- Kč 

 

a  u k l á d á   

Mgr. Martině Rosenbergové, primátorce města, podepsat smlouvy o poskytnutí dotace s 
jednotlivými sbory dobrovolných hasičů. 

T: 7/2014 

USNESENÍ Č. 639/2014 

Schválení zahraniční cesty 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

zahraniční cestu Kamila Jana Svobody, náměstka primátorky pro školství, kulturu a sociální oblast do 
Marezige, Slovinsko ve dnech 3. července – 7. července 2014.  

 

USNESENÍ Č. 640/2014  

Vyhodnocení zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Dodávka 4 nových 
osobních automobilů se závazkem odkoupení 2 ojetých automobilů“ 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

doporučení komise pro posouzení nabídek zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu s názvem 
„Dodávka 4 nových osobních automobilů se závazkem odkoupení 2 ojetých automobilů“, 

s c h v a l u j e   

výběr nejvhodnější nabídky uvedené veřejné zakázky předložené uchazečem Auto Gremos, spol. s. r. 
o., IČ: 473 098 90, se sídlem Zahradní 300, Liberec 11, 460 01, za nabídkovou cenu ve výši 
1,741.371,- Kč vč. DPH  

s c h v a l u j e   

uzavření kupních smluv s touto společností  

a  u k l á d á  
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Mgr. Martině Rosenbergové, primátorce města, potvrdit příslušná rozhodnutí zadavatele ve smyslu 
rozhodnutí rady města a uzavřít s vítězným uchazečem, společností Auto Gremos, spol. s. r. o., IČ: 
473 098 90, kupní smlouvy v souladu s nabídkovou cenou předloženou v zadávacím řízení.  

T: 06/2014 

USNESENÍ Č. 641/2014 

Návrh na poskytnutí odměny řediteli Městské lesy Liberec, p. o. 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

předložený návrh na poskytnutí odměny řediteli příspěvkové organizace Městské lesy Liberec, 
Bc. Jiřímu Blimlovi, ve výši dle důvodové zprávy, 

a  u k l á d á  

Ing. Jindřichu Fadrhoncovi, tajemníkovi MML, zajistit vypracování podkladů k výplatě odměny Bc. 
Jiřímu Blimlovi ve výplatním termínu za měsíc červenec 2014. 

USNESENÍ Č. 642/2014 

Plnění usnesení rady města za měsíc květen 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. 643/2014 

Hodnocení 5. zasedání zastupitelstva města konaného dne 29. 5. 2014 

Rada města po projednání 

p o v ě ř u j e  

vyřízením podnětů, dotazů a připomínek z 5. zasedání Zastupitelstva města Liberce, které se 
konalo dne 29. května 2014, primátorku města a náměstky primátorky. 

USNESENÍ Č. 644/2014 

Organizační zajištění 6. řádného zasedání zastupitelstva města konaného dne 26. 
června 2014 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

konání 6. řádného zasedání zastupitelstva města ve čtvrtek 26. června 2014 v 15.00 hodin v zasedací 
místnosti č. 11 budovy radnice s tímto pořadem jednání: 
 
1. Zahájení, schválení pořadu jednání 
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2. Diskuse občanů 
3. Technické služby města Liberec, a. s. – změna nových stanov společnosti 
4. Sportovní areál Ještěd, a. s. – změna stanov společnosti 
5. Majetkoprávní operace – MO Vratislavice n. N. 
6. Majetkoprávní operace – prodej pozemků 
7. Majetkoprávní operace – záměr prodeje pozemků 
8. Majetkoprávní operace – záměr prodeje a zřízení věcného břemena 
9. Majetkoprávní operace – bezúplatný převod budovy 
10. Majetkoprávní operace – Směna pozemků 
11. Majetkoprávní operace – přijetí daru 
12. Majetkoprávní operace – výkup pozemku 
13. Vavřincův Vrch, s. r. o. – žádost o úpravu smluvního vztahu 
14. Schválení účetní závěrky statutárního města Liberec za rok 2013 
15. Zpráva o naplňování příjmů a čerpání výdajů rozpočtu statutárního města Liberec za období leden 

– duben 2014 
16. Návrh rozpočtového opatření č. 5A) – DOTACE statutárního města Liberec na rok 2014 
17. Návrh rozpočtového opatření č. 5B) statutárního města Liberec na rok 2014 
18. Řešení komunálního dluhopisu 
19. Návrh k pořízení 75. změny Územního plánu města Liberec – návrh č. 75/1 
20. Návrh k pořízení 76. změny Územního plánu města Liberec – návrh č. 76/1 
21. Podnět k pořízení 77. změny Územního plánu města Liberec – podnět č. 77/1 
22. Kupní smlouva – Bezbariérová trasa č. 1 v Liberci – úsek radnice – KNL 
23. Plánovací smlouva – ul. U Internátu 
24. Plánovací smlouva – ul. U Opatrovny 
25. Nabytí a následný prodej vodovodního a kanalizačního řadu v ul. Kavkazská 
26. Majetkoprávní vypořádání pozemků – RASAV 
27. Záměr směny vlastnického práva k pozemkům – komunikace Matoušova  
28. Dodatek č. 1 ke zřizovací listině Základní školy Liberec, Ještědská 354/88, příspěvková organizace 
29. Schválení přijetí dotace od MMR ČR na opravu havárie lesní cesty podél lesního koupaliště – k. ú. 

Ruprechtice 
30. Projekt IOP 09 „Otevřené město Liberec“ – přijetí dotace 
31. Návrh na čerpání fondu pro financování rozvoje kulturních příspěvkových organizací 
32. Návrh na čerpání fondu pro financování rozvoje školských příspěvkových organizací 
33. Návrh Správní rady Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání statutárního města Liberec na přidělení 

dotace Sdružení TULIPAN v 1. kole roku 2014 
34. Návrh správní rady Ekofondu na rozdělení dotací z Ekofondu 2014 – II. kolo výzvy 
35. Návrh správní rady sportovního fondu na přidělení dotací ze Sportovního fondu statutárního města 

Liberec v roce 2014 ve 4. kole roku 2014 na pravidelnou sportovní činnost dětí a mládeže a v kole 
5. kole roku 2014 na údržbu a opravy sportovišť tělovýchovných jednot a klubů a na ostatní (další) 
podporu sportu 

36. Návrh Správní rady kulturního fondu SML na přidělení kulturního fondu pro 2. kolo 2014 
37. Stanovení počtu členů zastupitelstva pro následující volební období 
38. Pověření delegáta na Valnou hromadu společnosti .A.S.A. Liberec, s. r. o. 
39. Pověření delegáta na Valnou hromadu společnosti ČSAD Liberec, a. s. 
40. Pověření delegáta na Valnou hromadu společnosti FinReal Liberec, a. s. 
41. Pověření delegáta na Valnou hromadu společnosti Autocentrum NORD, a. s. 
42. Vyřízení podnětů, dotazů a připomínek z 5. řádného zasedání zastupitelstva města, které se konalo 

dne 29. května 2014 
43. Informace, dotazy a podněty zastupitelů 
 

 
 
Přílohy: k usnesení č. 593/2014 
             k usnesení č. 596/2014 
             k usnesení č. 597/2014 
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             k usnesení č. 605/2014 
             k usnesení č. 618/2014 
             k usnesení č. 619/2014 
             k usnesení č. 620/2014 
             k usnesení č. 629/2014 
             k usnesení č. 636/2014 

 
 

 
 
 
V Liberci dne 24. června 2014 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

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



Dodatek č. 3  k nájemní smlouvě čj.8009/2011/12 dle varianty 2 

 

Příloha k usnesení č. 593/2014



 

Příloha k usnesení č. 593/2014



 

Příloha k usnesení č. 596/2014



 

Příloha k usnesení č. 597/2014



Pozměňovací návrh k 5B) rozpočtovému opatření statutárního města Liberec na rok 2014 do 12.RM dne 17.6.2014

SU AU ODPA POL ZJ UZ ORJ ORG ORJ2

schválený 
rozpočet

návrh změny 
5B. RO

pozměňovací 
návrh do 
12.RM dne 
17.6.2014 Popis

231 0000 003111 5171 0000000001 0020229000000 000300130031 5 926 473 -1 000 000 -1 200 000 Opravy vyplývající z aktuálního technického stavu MŠ
231 0000 003111 6121 0000000001 0020769000000 000300130031 0 1 000 000 200 000 Investiční akce MŠ
231 0000 003111 6122 0000000001 0020138000000 000300130031 0 0 1 000 000 Stroje, přístroje a zařízení

231 0000 003113 5171 0000000001 0020228000000 000300130031 4 000 000 -1 000 000 -1 000 000 Opravy vyplývající z aktuálního technického stavu ZŠ
231 0000 003113 6121 0000000001 0020770000000 000300130031 0 1 000 000 600 000 Investiční akce ZŠ
231 0000 003113 6122 0000000001 0020138000000 000300130031 0 0 400 000 Stroje, přístroje a zařízení

oddělení správy objektů a zařízení

Příloha k usnesení č. 605/2014



Návrh na změnu územního plánu č. 75/1 
1. Údaje o žadateli 

1.1. Jméno a příjmení žadatele 

(název firmy nebo sdružení, 

jméno statutárního zástupce) 

 

1.2. Adresa 

(u právnické osoby adresa 

sídla, u skupiny žadatelů 

adresa kontaktní osoby)  

 

1.3. Č.j. / datum podání CJ MML 087160/14 

2. Popis změny 

2.1. Lokalita  

 Katastrální území Vesec u Liberce 

 Parcelní číslo 2237, 2233 

 Druh pozemku trvalý travní porost 

 Další specifikace 2233 = 7 951 m
2
, 2237 = 3 136 m

2 

 Funkce dle platného ÚP plochy přírody a krajiny – trvalé travní porosty 

2.2. Požadavek na změnu  

 Odpovídá funkci Plochy sportu a rekreace 

3. Prokázání právního zájmu na podání návrhu 

3.1. Vlastnictví pozemku vlastník 

3.2. Investiční záměr  

3.3. Ostatní  

4. Další doklady 

4.1. Studie  

4.1. Situační nákres  

4.2. Předběžná stanoviska 

dotčených osob a orgánů 

 

4.3. Jiné  

5. Stanovisko odboru hlavního architekta 

Území navazuje na vymezené zastavěné území obce Dlouhý Most. Zastavitelné plochy jsou navrhovány mimo 

exponovaná místa v lokalitě. Přes pozemek 2233 vede elektrické vedení 110kV vč. ochranného pásma. V rámci 

vymezených ploch v ÚPML, na kterých by mohly být realizovány potřebné stavby pro hiporehabilitaci vč. 

potřebných navazujících pozemků, není vymezena vhodná plocha. Jedná se o činnost, která je veřejně 

prospěšným zájmem. 

6. Doporučení výboru pro rozvoj a územní plánování ANO 

7. Doporučení Rady města Liberce  

 

 

Příloha k usnesení č. 618/2014
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Návrh na změnu územního plánu č. 76/1 
1. Údaje o žadateli 

1.1. Jméno a příjmení žadatele 

(název firmy nebo sdružení, 

jméno statutárního zástupce) 

 

1.2. Adresa 

(u právnické osoby adresa 

sídla, u skupiny žadatelů 

adresa kontaktní osoby)  

 

1.3. Č.j. / datum podání CJ MML 078493/14 ze dne 17.4.2014 

2. Popis změny 

2.1. Lokalita  

 Katastrální území Ostašov u Liberce 

 Parcelní číslo 183 

 Druh pozemku Orná půda 

 Další specifikace 183=795 m
2 

 Funkce dle platného ÚP Plochy přírody a krajiny – orná půda 

2.2. Požadavek na změnu Změna funkčního využití z nezastavitelné na plochu zastavitelnou pro 

umístění RD 

 Odpovídá funkci  

3. Prokázání právního zájmu na podání podnětu 

3.1. Vlastnictví pozemku vlastník 

3.2. Investiční záměr  

3.3. Ostatní  

4. Další doklady 

4.1. Studie  

4.1. Situační nákres  

4.2. Předběžná stanoviska 

dotčených osob a orgánů 

 

4.3. Jiné  

5. Stanovisko odboru hlavního architekta 

Žadatel podal námitku k návrhu ÚP, je řešeno v rámci pořizovaného ÚP.  

 

6. Doporučení odboru ke schválení podnětu NE 

7. Doporučení výboru pro rozvoj a územní plánování NE 

 

 

Příloha k usnesení č. 619/2014



Podnět na změnu územního plánu č. 77/1 
1. Údaje o žadateli 

1.1. Jméno a příjmení žadatele 

(název firmy nebo sdružení, 

jméno statutárního zástupce) 

 

1.2. Adresa 

(u právnické osoby adresa 

sídla, u skupiny žadatelů 

adresa kontaktní osoby)  

 

1.3. Č.j. / datum podání CJ MML 098252/14 ze dne 20.5.2014 

2. Popis změny 

2.1. Lokalita  

 Katastrální území Vratislavice nad  Nisou 

 Parcelní číslo 1, 2, 3 

 Druh pozemku zahrada, ostatní plochy 

 Další specifikace parc. č.1 = 710 m
2
,  parc. č. 2 = 753 m

2
, parc. č. 3 = 7 465  m

2 

 Funkce dle platného ÚP parc. č. 1,2 plochy veřejné vybavenosti – kultura věda (OK),  

parc. č. 3 plochy urbanizované zeleně – parky a parkově upravené plochy 

2.2. Požadavek na změnu zdravotně sociální zařízení  

 Odpovídá funkci plochy veřejné vybavenosti – zdravotní a sociální péče (OZ) 

3. Prokázání právního zájmu na podání podnětu 

3.1. Vlastnictví pozemku vlastník 

3.2. Investiční záměr výstavba senior komplexu 

3.3. Ostatní  

4. Další doklady 

4.1. Studie  

5. Stanovisko odboru hlavního architekta 

Na vymezené území zasahuje záplavové území, které je vymezeno v platném územním plánu města a také je 

záplavové území vymezeno v územně analytických podkladech pro ORP Liberec 2012. Investor doloží vyjádření 

Povodí Labe k upřesnění záplavového území.  

Záměr lze realizovat na jiných zastavitelných plochách vymezených v ÚPML, ale tento pozemek je vhodný 

s ohledem na svoji polohu v lokálním centru. Je třeba respektovat koncepci nového ÚP a zachovat pás veřejné 

zeleně podél Lužické Nisy v šíři 20 -30 metrů. 

6. Doporučení výboru pro rozvoj a územní plánování nerozhodnuto 

7. Doporučení Rady města Liberce  
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CELKEM hodin (za 
klub)

NÁVRH 

VEŘEJNÉ 

SLUŽBY PRO 

6. - 12. 2014

FC Slovan  - fotbal mládež 246 204 48 498 187

AC Slovan - atletika 39 39 8

Patriots - baseball 94 94 20

Draci FBC - florbal 496 496 113

BK Variace - kraso 339 339 189

TJ Bílí Tygři - hokej mládež 1157 59 1216 575

TJ Loko - házená 31 31 6

BK Kondoři - basket mládež 458 458 129

TJ Dynamo - kuželky 70 70 27

TJ Loko - kuželky 140 140 54

Městská policie - střelnice 12 12

SFM - veřejné bruslení 80 80

Celkem hodin (za sportoviště) 246 204 48 0 1496 458 0 719 210 3473 1400

REZERVA - SML 100

ŠKOLY 500

CELKEM 2000

Hala 

míčových 

sportů

Kuželna

1/2 ROČNÍ ČERPÁNÍ HODIN 

VEŘEJNÉ SLUŽBY

Návrh čerpání hodin Veřejné služby dle Koncesní smlouvy na II. pololetí roku 2014 - celkový počet hodin veřejné služby 2000

subjekt

Fotbalový 

stadion - 

trénink

Fotbalové 

hřiště - 

trénink

Fotbalový 

stadion - 

zápas

Aletický 

stadion

Zimní hala - 

trénink + 

utkání

Hala KORT

Střelnice 

(výcvik - 

plné 

pokrytí)
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  Příloha č. 2 
 

 1 

Zápis č. 2/2014 
z jednání sportovní komise  
konané dne 4. června 2014 

 
Přítomni:   
R. Šotola, Ing. Vl. Vojtíšek, B. Svatošová,  Bc. D. Vízková, P. Samšiňák, K. Hampl 
Omluveni:  M. Bošek, A Švejdová 
 
Dne 26. 11. 2009 schválilo Zastupitelstvo města Liberec Koncesní smlouvu v rámci projektu 
Provozování Městského stadionu Liberec. Zadavatel (SML) má za účelem provozování Veřejné 
služby právo využít jednotlivá sportoviště pro sebe nebo pro subjekty jím určené v celkovém rozsahu 
2000 hodin za kalendářní pololetí, z toho 500 hodin je určeno k výlučnému využití školami.  
 
Odbor sportu a cestovního ruchu předkládá radě města seznam počtu přidělených v rámci veřejné 
služby na období červenec až prosinec 2014 v celkovém objemu 2000 hodin včetně rezervy takto: 
 
FC Slovan – fotbal mládež      187 hodin (z toho 92 hodin pro 
trénink na fotbalovém stadionu, 77 hodin pro trénink na fotbalovém hřišti a 18 hodin pro 
zápas na fotbalovém stadionu) 
AC Slovan – atletika            8 hodin 
Patriots – baseball         20 hodin 
Draci FBC – florbal       113 hodin  
BK Variace – krasobruslení                  189 hodin  
TJ Bílí Tygři – hokej mládež                 575 hodin (z toho 545 hodin na 
ledové ploše a 30 hodin v hale míčových sportů) 
TJ Lokomotiva Liberec 1 – házená          6 hodin  
BK Kondoři – basket mládež                 129 hodin  
TJ Dynamo – kuželky         27 hodin  
TJ Lokomotiva Liberec 1 – kuželky       54 hodin  
Městská policie – střelnice         12 hodin  
Veřejné bruslení          80 hodin 
Školy zřizované SML                  500 hodin 
Rezerva SML                   100 hodin 
 
V případě, že nebudou všechny přidělené hodiny v rezervě města rozděleny, navrhuje 
sportovní komise jejich rozdělení mezi sportovní kluby.  
 
Jednotliví koneční uživatelé si domluví s provozovatelem, kdy a v jakých sportovištích hodiny využití, 
a to vždy do konce měsíce následujícího po předání seznamu počtu přidělených zadavatelem v rámci 
Veřejné služby.  
Předseda komise nechal hlasovat o předkládaném materiálu i návrhu usnesení, které bude projednáno 
na radě města dne 17. června 2014 
 
Pro: 6 hlasů  
Proti: 0 
Sportovní komise jednohlasně odsouhlasila předložený materiál včetně návrhu usnesení. 
 
V Liberci dne 4. června 2014 
 
Zapsala: Renata Sobotková      Roman Šotola, v. r.  
   tajemnice fondu             předseda sportovní komise  
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Žadatel
Junák, 

Turistika
Sokol, 

masová TV
Pravideln ě 
soutěžící

Tělesn ě 
postižená 

mládež

Dospě lí a 
zdravotn ě 
postižení

Návrh dotace          
v Kč/bod

Počet bodů  ve skupině 1 5 5 5 0 129
1 A - Styl Liberec, o.s. 494 1 70 319 275

2 Atletický klub AC Slovan Liberec 247 153 159 315

3 Badmintonový klub TU Liberec 102 31 65 790

4 Basketbalový klub Kondoři Liberec, o.s. 81 12 52 245

5 Bruslařský klub Variace Liberec 39 1 25 155

6 Draci FBC Liberec 730 306 470 850

7 FC SLOVAN Liberec -  mládež 252 162 540

8 Fotbalový klub Krásná Studánka 22 20 27 090

9 Gymnastika Liberec 58 1 16 38 055

10 Handisport Liberec 222 206 143 190

11 Jezdecký klub Liberec 49 64 31 605

12 Judoclub Liberec 115 55 74 175

13
Junák - svaz skautů a skautek ČR, přístav 
"MAJÁK" Liberec 

48 17 6 192

14 Klub mládeže stolního tenisu, o.s. 29 96 11 80 625

15
Krajský svaz stolního tenisu, o.s. - 
VYJMUTO NA ZÁKLADĚ PÍSEMNÉ 
ŽÁDOSTI 

239 609 0

16 Občanské sdružení SPORTKIDS 30 19 350

17 Patriots Liberec 90 69 58 050

18 SHD Karlinky 45 41 5 805

19 SK Ještědská 57 5 36 765

20 SK Karate Shotokan Liberec 141 22 90 945

21 SK Slávia Liberec orienteering 35 82 22 575

22 SK VTJ Rapid Liberec 262 396 168 990

23 Sport Aerobic Liberec 160 25 103 200

24
Sportovně střelecký klub Č 0366 Liberec - 
Ruprechtice 

16 19 10 320

25 Sportovní gymnastika Liberec 48 15 30 960

26 Sportovní klub Ještěd 175 112 875

27 Sportovní klub JUDO LIBEREC 46 3 29 670

28 Sportovní klub Liberec Handball 165 17 106 425

29 Sportovní klub moderní gymnastiky Liberec 66 12 42 570

30 Sportovní klub RELAX 83 22 53 535

31 Sportovní klub stolního tenisu, o.s. 22 54 80 49 020

32 Sportovní plavecký klub Liberec 82 72 31 99 330

33 Sumó klub - SUMÓ Liberec 23 30 14 835

34 Taneční klub Koškovi, o.s. 10 32 51 27 090

35 TaPŠ ILMA BABYLON 52 2 30 34 830

36 TJ BÍLÍ TYGŘI LIBEREC 314 202 530

37 TJ Desko Liberec 229 37 46 171 570

38 TJ Dukla Liberec, o. s. 81 148 52 245

39 TJ Dynamo Liberec, o.s. 3 4 83 4 515

40 TJ Lokomotiva Liberec 1 2 144 506 575 419 508

41 TJ Lokomotiva Liberec III. 35 27 22 575

42 TJ Rochlice 58 88 37 410

43 TJ Slávia Liberec 138 187 56 209 625

44 TJ Slovan Liberec - tenis, box, turistika 91 98 58 695

Tabulka návrhu správní rady sportovního fondu SML na p řidělení dotací na 
pravidelnou sportovní činnost d ětí a mládeže v roce 2014
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45 TJ Slovan Vesec 222 114 143 190
46 TJ Spartak Pavlovice 31 88 19 995

47 TJ Starý Harcov Liberec 41 41 26 445

48 TJ VK Dukla Liberec 110 70 950

49 Trampolíny Liberec 241 20 155 445

50 TS TAKT Liberec, o.s. 92 289 44 245 745

51 VSK Slávia TU Liberec, o.s. 138 184 89 010

52 TJ SOKOL Liberec 3 - Františkov 65 41 925

53 TJ Sokol Ruprechtice 104 104 66 134 160

54 Vem Camará Capoeira, o.s. 153 18 98 685
CELKEM 4 977 465
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Tabulka návrhu SRSF na př idělení dotací v 5. kole roku 2014 na údržbu a opravy sportoviš ť TJ a klubů 

Č. ŽADATEL Název projektu
Termín 

projektu

Celkové 
náklady v 

Kč

Výše 
požadovaných 
náklad ů v Kč

Návrh 
dotace

Účel dotace

1. A - STYL, o.s. Vybaení tréninkových 
sálů audio technikou 

červenec 14 78 800 40 000 40 000 2 x reprobedna 

2. Atletický klub AC 
Slovan Liberec 

Nákup tyčí a doskočiště celý rok 
2014

19 700 14 700 14 700 skokanské dívčí tyče 2 ks, dopadová plachta výškařského 
doskočiště 

3. Atletický klub AC 
Slovan Liberec 

Oprava klubovny v 
Lidových sadech

celý rok 
2014

46 000 16 000 16 000 dveře, el. přímotop, zátěžový koberec 

4. Draci FBC Liberec Investice - časomíra do 
haly ZŠ Dobiášova

září 14 105 512 84 000 0 světelná časomíra 

5. Draci FBC Liberec Investice -  florbalové 
mantinely FBC Liberec 

září 14 119 500 84 000 80 000 sada florbalových mantinelů

6. Fotbalový klub 
Krásná Studánka 

Studna a BČOV pro 
sportovní areál 

září -  
prosinec 
2014

290 000 50 000 50 000 studna a BČOV

7. Gymnastika 
Liberec 

Doskokové plochy -  
normované žíněnky 
SPIETH, molitanová 
jáma a trampolíny 

červenec -  
prosínec 
2014

1 484 000 1 187 000 80 000 4 ks žíněnek (300 x 200 x 20 cm hrazda a kruhy), 2 ks 
žíněnek (200 x 100 x 20 cm kruhy), 1 žíněnka (300 x 200 x 
20 cm s výřezy hrazda), 1 žíněnka (400 x 400 x 20 cm s 
výřezy kůň s madly),1 žíněnka (500 x 250 x 20 cm 
přeskok), 4 ks žíněnek (300 x 200 x 20 cm), 4 ks žíněnek 
(200 x 200x 20 cm kladina), 2 ks plachet trampolína, výplň 
jámy: síť s pružinami,vrstvený molitan,měkčený molitan, 
speciální tkanina s uchycením po stranách, výplň - kostky 

8. Cháberová Erika Sportovní klub JUDO 
Liberec 

celý rok 
2014

180 000 150 000 50 000 72 ks žíněnek o velikosti 2 x 1 m2

9. Jezdecký klub 
Liberec 

Přepravník na koně září 14 50 000   38 000   38 000 přepravník na koně 

10. Jezdecký klub 
Liberec 

Nová vrata k hlavní stáji září 14 30 000 25 000 25 000 stájová vrata
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11. Plochá dráha v 
AČR

Bezpečnostní systém 
pro diváky

duben - 
listopad 

2014

270 000 212 000 100 000 stavební materiál, stroje k přestavbě (traktor, bagr, 
nákladní sklápěčka, hutní deska, vrták na sloupky, 
řezačka)

12. RC Modelklub 
Liberec, o.s. 

Zabezpeční zahradní 
techniky určené pro 
údržbu vzletové a 
přistávací dráhy 
modelářského letiště 

2. pololetí 
roku 2014

65 000 52 000 52 000 zahradní traktůrek 

13. SH ČMS, SHD 
Liberec - Sever 

Rekonstukce 
hacičského hřiště -  
doplnění herních prvků 

červen -  
prosinec 
2014

381 000 304 000 50 000 nákup herních prvků, dopadové plochy frakce 4-8, 
přípravdné a zemní práce, dopadové plochy 

14. SH ČMS, SHD 
Liberec - Sever 

Rekonstrukce 
hasičského hřiště 

červen -  
prosinec 
2014

936 289 748 289 50 000 Drenáž, makadam, finální vrstva, ohrazení (obrubníky, 
tvarovky), objímky, tyče, lajny, nosná konstukce pro 
bezpečnostní sítě, sítě a vstupní brnka, přípravné  zemní 
práce, rozprostřední, zhutnění vrstev, finální vrstva 
(rozprostřední), obrubníky, tvarovky, osazení (objímky, 
tyče,lajny)

15. Sport Aerobic 
Liberec 

Modernizace budovy 
Aerobic Centra -  
výměna oken v 
havarijním stavu 

srpen 14 111 465 80 000 80 000 6 ks plastových oken, parapety (vnitřní i vnější 8 m), 
vyzdívka meziokenních příček (materiál), montáž oken, 
zednické práce, okna, vyzdívka meziokenních příček 
(práce), demontáž včetně likvidace, dopravy a přesunu 
hmot, DPH 21%

16. Sportovní klub 
Ještěd

Rekonstrukce chaty 
Bucharka IV. etapa 

celý rok 
2014

480 000   380 000   80 000 truhlářské práce (dostavba 2.NP. zateplení, obložení stěn 
palubkami, podlaha), truhlářské práce a práce na 
obkladech (sociální zařízení v 1.NP.), truhlářské práce 
(vybavení pokojů základním nábytkem), elektroinstalační 
práce v 1. a 2. NP. 

17. Sportovní klub 
Slávia Liberec 
orienteering

Pořízení závodních 
dresů a sportovního 
vybavení pro pořádání 
závodů v orientačním 

červen -  
prosinec 
2014

180 000 140 000 80 000 dresy pro orientační běh, dresy pro MTBO (cyklo dres a 
kolhoty), SI krabičky

18. Sportovní klub 
stolního tenisu, 
Liberec, o.s. 

Generální rekonstrukce 
osvětlení 

srpen 14 177 496 195 140 000 80 000 nákup materiálu (zářivek)
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19. Taneční skupina 
TAKT Liberec 

Podium (vyrovnání 
povrchu, podium pro 
lektora, wokshopy)

srpen 14 381 108 280 000 80 000 pódium 

20. TJ BÍLÍ TYGŘI 
LIBEREC 

Rekonstrukce podlahy v 
šatnách přípravky TJ 
Bílí Tygři Liberec 

červen - 
červenec 

2014

66 450 52 000 52 000 podlaha na chodbu 

21. TJ BÍLÍ TYGŘI 
LIBEREC 

Obnovení materiálního 
vybavení TJ Bílí Tygři 
Liberec 

červen - 
červenec 

2014

85 000 50 000 50 000 rukavice, kalhoty, helmy

22. TJ Lokomotiva 
Liberec 1

Nákup počítač, kopírky 
a sekačky 

2.5.- 
30.11.2014

54 000   45 000   45 000 sekačka, počítač, kopírka 

23. TJ Slovan Vesec Obnova provětrávní 
střechy tělocvičny 

červen- 
srpen 2014

180 000 100 000 80 000 oprava střechy 84m2   

24. TJ Slovan Vesec Modernizace 
sportovního areálu -  
rekonstrukce tréninkoé 
plochy 

červen -  
říjen 2014

328 965 172 448 50 000 PVC flexibilní truby, štěrkopísek 0-4, štěrkopísek 0-8, 
ornice, živý plot ptačí zob sazenice, terénní úpravy plochy, 
drenážní systém (pokládka, zásyp, drenážní vrstva), 
úprava povrchu +/- 1 cm, výsev trávníku, hnojivo 

25. TJ Starý Harcov Výměna oken v 
tělocvičně TJ 

červenec- 
srpen 2014

350 000 280 000 80 000 cena projektu dodavatelsky celkem 

26. Trampolíny 
Patrman

Úprava zázemí 
trampolínové haly na 
nádraří ČD

leden -  
prosinec 
2014

1 000 000   130 000   97 300 bourací práce, podchycování konstrukcí, stavební práce 
HSV a PSV, elektroinstalace, ZTI

CELKEM 184 768 984 4 854 437 1 500 000
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Místo 
konání 
pořádané 
akce 

Výše 
celkových 
nákladů

Výše 
požadované 
dotace

Návrh 
dotace 

Účel dotace 
Zdůvodnění dle zn ění 

platných Pravidel 
přidělování dotací, dle 

bodu 2. Výzvy

Kč Kč Kč

1

Draci FBC 
Liberec

GOLD cup 2014, 
11. ročník 
turnaje 
extraligových 
družstev mužů  

5.-7.9.2014 Liberec - hala 
DUKLA nebo 
haly Aréna 1 a 
2, případně 
hala ZŠ 
Dobiášova

137 246 79 500 20 000 odměny rozhodčím, 
balonky (100 ks/35,-
),pronájem haly DUKLA 
(22 hod/1193,-/hod), 
nájem haly aréna 1a2 (38 
hod/2 hřiště/500,-/hod, 
grafická příprava 
tiskovin, výroba tiskovin, 
info tabule

akce s nadregionálním 
význ amem : cílem je 
příprava před zahájením 
extraligové florbalové 
sezóny, více informací na 
www.fbcliberec.cz 

2

Hynčicová 
Petra 

Materiální 
náklady

rok 2014 Liberec 13 206 10 000 5 000 lyže a vázání podpora úsp ěšného 
sportovce: získání 10 titulů 
MČR, 2 akademické tituly 
AMČR, 3 stříbrné medaile z 
MČR, 7 bronzových medailí 
z MČR. Umístění na 9 
místě na letošním 
Mistrovství světa juniorů ve 
Val di Fiemme, více 
informací na 
https://www.facebook.com/
pages/Petra-
Hyn%C4%8Dicov%C3%A1/
190214804477988?fref=ts

V souvislosti s úpravou Pravidel přidělování dotací ze Sportovního fondu SML, schválených usnesením ZM č. 115/2014 ze dne 29.května 2014. Například 
účast sportovců na významných sportovních akcích konaných mimo území města Liberec, na podporu úspěšných sportovců, na akce s nadregionálním 

významem konané nejen v Liberci, ale i mimo území města Liberec ....

Žadatel Název akce Termín 
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3

Klub mládeže 
stolního 
tenisu 
Liberec, 
občanské 
sdružení

Akademie 
stolního tenisu 

30.6.-
4.7.2014

Liberec 72 500 33 500 20 000 trenéři (3 os, 800,-/den,5 
dnů), míčky 250 ks (50,-
/ks), pronájem haly, 
stolů, herního vybavení 
(5x 3tis)

akce s nadregionálním 
význ amem: př íměstské 
soustředění mládeže, více 
informací na 
www.kmst.stolni-
tenis.webtra.cz 

4

Mgr. Eliška 
Karešová

Evropský pohár 
v Imstu, 
Mezinárodní 
závody v Imstu 
pro děti 11 - 14 
let 

29.5.-
8.6.2014

Rakouský 
Imst, 
Innsbruck

28 200 10 500 5 000 ceny a odměny pro děti, 
pronájem ozvučení

účast sportovců  na 
významných sportovních 
akcích mimo území m ěsta 
Liberec: účast 3 
juniorských závodníků, kteří 
se nominovali do 
reprezentace České 
republiky ve sportovním 
lezení

5

Nadační fond 
severočeskýc
h olympioniků

Humanitární 
podpora 
severočeských 
olympioniků    

listopad - 
prosinec 

2014

Liberec nebo 
Jablonec n. N.

130 000 20 000 10 000 zajištění akce akce s nadregionálním 
význ amem: poděkování 
úspěšným reprezentantům 

6

Plochá dráha 
v AČR

plochá dráha - 
mezinárodní 
závody veteránů  

6.9.2014 Liberec, 
Pavlovice

126 000 94 700 5 000 propagace, pronájem 
tribuny, lékařská služba, 
sanita, hasiči, ozvučení 
akce, údržba trati

akce s nadregionálním 
význ ame:  více informací  
na www.motolbc.cz 
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7

SH ČMS, 
SDH Liberec - 
Sever

Světové 
hasičské hry    

srpen 14 Los Angeles 119 767 90 000 10 000 boty, dres, oblečení, 
apod., pronájem 
ubytovacího zařízení, 
propagace, masáže

účast sportovců  na 
významných sportovních 
akcích mimo území m ěsta 
Liberec: účast př íslušníka 
HZS LK stanice Liberec na 
13. Světových hrách hasičů 
v Los Angeles, více 
informací na 
www.shdliberecsever.webn
ode.cz

8

SK JEŠTĚD, 
oddíl 
alpských 
disciplín

Mistrovství ČR 
žáků   

9.-
11.3.2014

Špičák - Javor 25 066 16 000 10 000 doprava, ubytování, 
startovné, vleky, lanovky

účast sportovců  na 
významných sportovních 
akcích mimo území m ěsta 
Liberec: účast na 
Mistrovství republiky žáků 
na Špičáku, více informací 
na www.skjested.cz 

9

SK stolního 
tenisu 
Liberec, 
občanské 
sdružení

Účast na MS 
2014 
handicapovanýc
h ve stolním 
tenisu v Číně a 
na dalších 
mezinárodních 
turnajích  

květen - 
listopad 

2014

Čína, 
Slovinsko, 
Slovensko

152 000 30 000 30 000 MS Čína - startovné, MT 
Slovinsko - startovné, MT 
Slovensko - startovné

účast sportovců  na 
významných sportovních 
akcích mimo území m ěsta 
Liberec: účast tělesně 
postižených sportovců na 
MS ve stolním tenise v 
Číně, více informací na 
www.skstliberec.cz/uvod.ph
p
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Volejbalový 
klub TU v 
Liberci

České 
akademické hry 
2014   

leden - 
červen 2014

Liberec 2 500 000 90 000 50 000 nájmy sportovišť akce s nadregionálním 
významem: konání 13. 
ročníku významné 
vysokoškolské sportovní 
akce vyhlašované Českou 
asociací univerzitního 
sportu pro studenty, více 
informací na 
www.ceskekademickehry.cz 

11

Zdeněk Říha Podpora vítěze 
ankety 
Sportovec 
Liberecka - 
Matěj Říha 

101 000 20 000 20 000 náklady spojené s účastí 
na sportovních akcích v 
roce 2014

podpora úsp ěšného 
sportovce: vítěz ankety 
Sportovec Liberecka 2013, 
2x Mistr světa, více 
informací na 
www.matejriha.cz 

celkem 3 404 985 494 200 185 000
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Pravidla přidělování dotací ze Sportovního fondu statutárního 
města Liberec  

 
 

1. Žadatelem může být 
• fyzická i právnická osoba 
• nestátní organizace – neziskové organizace s působností na území města Liberec 
• spolek, sdružení, nadace – občanská sdružení dle zákona č.  83/1990 Sb., obecně 

prospěšné společnosti dle zákona č. 248/1995 Sb. 
• církevní organizace – církve, náboženské společnosti a církevní právnické osoby 

dle zákona č. 3/2002 Sb. 
 

2. Výzvy 
Výzvy budou vyhlašovány minimálně 1x ročně formou „Výzev k předkládání žádostí o 
dotace“ za tímto účelem: 

• na podporu pravidelné sportovní činnosti mládeže 
• na podporu veřejných jednorázových, náborových a propagačních akcí  
• na údržbu a opravy sportovišť TJ a klubů  
- doporučený návrh na rozdělení finančních prostředků ve výši 50.000 – 200.000 Kč 

- zajištění vyjádření k technickému řešení a přiměřenosti nákladů pracovníkem 
MML (odboru OSCR) 

 

• na ostatní (další) podporu sportu 

- např. účast sportovců na významných sportovních akcích konaných mimo území 
města Liberec, podpora úspěšných sportovců, akce s nadregionálním významem 
konané nejen v Liberci, ale i mimo území města Liberec; 

- podporovány budou zejména ty žádosti, které nelze zařadit do jiných výzev 
sportovního fondu dle těchto pravidel; 

- správní rada sportovního fondu při svém hodnocení předložených žádostí do 
výzvy „ ostatní podporu sportu“, přihlédne k doporučení primátorky, náměstka 
s gescí pro sport. 

3. V rámci vyhlášené výzvy k předkládání žádostí o dotace může žadatel předložit 
maximálně tři žádosti. V každé žádosti může žádat o dotaci na 1 akci (projekt). Pokud 
je žadatel vnitřně členěnou organizací (např. na oddíly, kluby, pobočky atd.), považuje 
se pro účely podání žádosti o dotaci každá z těchto organizačních jednotek za 
samostatného žadatele. 

 
 

4. Kritéria pro posuzování žádosti: 
• Žadatel nesmí mít nesplněné závazky vůči Statutárnímu městu Liberec 
• Kvalita předloženého záměru na realizaci akce či projektu 
• Nezbytnost a užitečnost projektu pro občany města, komplexnost 
• Jedinečnost organizace provádějící danou činnost ve městě 
• Počet osob zapojených do projektu či akce, efektivnost (na hlavu) 
• Předložení plánu činnosti organizace na daný rok, případně další období 
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• Perspektiva další činnosti 
• Využití dříve poskytnutých dotací, dodržení smluvních ujednání 
• Míra financování celkového rozpočtu akce ze zdrojů mimo fond 
• Reference o žadateli (záruka úspěšnosti a profesionality realizace projektu, 

zkušenosti) 
 

5. Dotace se poskytují pouze na úhradu nezbytných nákladů realizovaného 
projektu nebo činnosti. Z poskytnuté dotace nelze hradit následující výdaje: 
• Mzdy a ostatní osobní výdaje 
• Náklady (výdaje) na služební cesty 
• Občerstvení 
• Dary třetím osobám (např. květiny) 
• Odpisy majetku 
• Pokuty, penále a jiné sankce (rezervy na budoucí možné ztráty) 
• Daň z přidané hodnoty (u plátců DPH), úroky, které dluží žadatel třetí osobě 
• Odváděné členské či jiné příspěvky podobného typu 

 
6. Žádosti o poskytnutí dotací budou přijímány na předepsaných tiskopisech na 

podatelně MML nebo na odboru sportu a cestovního ruchu ve stanoveném termínu. 
Žádosti se podávají zásadně předem (před zahájením akce, na kterou je dotace 
požadována), případně i v průběhu činnosti, akce či projektu, nikoli však po jejich 
ukončení. Na každý projekt či akci musí být podána jednotlivá žádost. Jako nedílnou 
součást žádosti žadatel předloží kopie platných dokladů o právní subjektivitě 
právnické osoby (doklad o registraci, výpis z obchodního rejstříku, stanovy nebo 
statut) a jejím statutárním zástupci (např. zápis o jmenování, pověření, plná moc), 
v případě fyzické osoby kopii platného občanského průkazu. Bez těchto dokladů nelze 
žádost zařadit do výběrového řízení. 

 
7. Na jednu akci nelze kumulovat finanční prostředky z různých účelových fondů města. 

 
8. Žadatelé budou o výsledku rozhodnutí vyrozuměni písemně do 15-ti dnů od zveřejnění 

usnesení zastupitelstva města na webových stránkách SML (bez udání důvodu 
rozhodnutí). Rozhodnutí je konečné a nelze se proti němu odvolat. 

 
9. Přidělené dotace budou žadatelům poskytnuty na základě uzavřené smlouvy, ve které 

bude přesně specifikován předmět smlouvy, trvání smlouvy a přísná účelovost 
vynaložených prostředků. Finanční prostředky budou zaslány bezhotovostním 
bankovním převodem na příslušný účet žadatele. 
 

10. Minimální výše spolufinancování projektu příjemcem dotace je 20 % z původně 
požadované částky dotace. 

 
11. Písemná zpráva o realizaci projektu a řádné vyúčtování poskytnuté dotace musí být na 

předepsaném tiskopisu předloženy do 60-ti dnů po ukončení čerpání prostředků 
(případně do termínu uvedeného ve smlouvě o přidělení dotace z fondu) na odbor 
sportu a cestovního ruchu. Projekty, které pracují pod supervizí, musí obsahovat i 
zprávu supervizora. 
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12. Pro řádné vyúčtování dotace musí být doložen přehled o skutečných příjmech a 
výdajích vynaložených na projekt, kopie faktur nebo jiných dokladů faktury 
nahrazující, doklad o jejich zaplacení. Předložené doklady se musí vztahovat 
k dotované akci a musí dokládat minimálně výši poskytnuté dotace a výši 
spolufinancování projektu (viz. bod 10). Kopie dokladů musí být čitelné, nesmí se 
překrývat a musí obsahovat předepsané náležitosti. 
 

13. V případě zjištění nedostatků v předloženém vyúčtování je příjemce dotace povinen 
tyto nedostatky odstranit ve lhůtě určené poskytovatelem dotace, nejpozději do 10 
pracovních dní po obdržení písemné výzvy. 
 

14. V případě, že žadatel nedodrží podmínky stanovené ve smlouvě (zejména podmínky 
pro předložení vyúčtování), nebo v případě uvedení nepravdivých údajů 
v předložených dokumentech, nebude žadateli poskytnuta žádná finanční dotace ze 
sportovního fondu ani z jiného fondu města po dobu následujících dvou kalendářních 
let. 
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Zápis č. 4/2014 
z jednání správní rady sportovního fondu 

konané dne 4. června 2014 
 
 
Přítomni:   
Omluveni:    
 
Dne 27. února 2014 bylo na 2. zasedání Zastupitelstva města Liberec schváleno usnesením č. 40/2014 
schváleno rozpočtové opatření, ve kterém byly rozděleny finančních prostředků mezi účelové fondy 
Statutárního města Liberec. Do sportovního fondu byly převedeny finanční prostředky ve výši 
10,000.000 Kč  
 
V 1. kole roku 2014 byla již rozdělena částka ve výši 1,387.850 Kč, ve 2. kole roku byly 
rozděleny dotace ve výši 1, 164.500 Kč a ve 3. kole roku 2014 bylo rozděleno 180.000 Kč.   
 
a) Přidělení dotací na pravidelnou sportovní činnost dětí a mládeže v roce 2014 
Dne 19. května se konala uzávěrka 4. kola na pravidelnou sportovní činnost dětí a mládeže 
pro období od 1. ledna do 31. prosince 2014. 
Na odbor sportu a cestovního ruchu bylo doručeno v řádném termínu 51 žádostí. Žádosti č. 
52, 53 a 54 byly doručeny po vyhlášeném termínu. Vzhledem k dosavadním sportovním 
úspěchům těchto organizací, rozhodla správní rada sportovního fondu o zařazení těchto 
žádostí do celkového návrhu. Žádost č. 15. Krajského svazu stolního tenisu byla na základě 
písemné žádosti předsedy klubu Ing. Veselky stažena. 
 
Správní rada sportovního fondu se při rozdělování dotací řídila tímto bodovým hodnocením: 
SKUPINA POČET BODŮ NA OSOBU 
Junák, turistika 1 bod na osobu 
Sokol, masová TV 5 bodů na osobu 
Pravidelně soutěžící  5 bodů na osobu 
Mládež tělesně postižená 5 bodů na osobu  

 
Všech 52 žádostí bylo posuzováno správní radou v souladu s tabulkovým hodnocením a 
hodnotou jednoho budu á 129 Kč. Správní rada předkládá k odsouhlasení Radě města Liberec 
návrh na přidělení dotací na pravidelnou činnost celkem ve výši 4, 977.465 Kč. 
 
 
Předseda správní rady nechal hlasovat o přidělení dotací:  pro   4 hlasy 

                                 proti   0 hlasů 
 zdržel se   0 hlasů 

 
Návrh byl přijat. 
 
b) Přidělení dotací na údržbu a opravy sportovišť tělovýchovných jednota a klubů  
V rámci tohoto vyhlášeného dotačního kola je možno podpořit návrhy na údržbu a opravy 
sportovišť tělovýchovných jednot a klubů Pro toto dotační kolo byly vyčleněny pro celý rok 
2014 finanční prostředky ve výši 1,500.000 Kč.  
Dne 19. května 2014 se konala uzávěrka 5. kola na toto vyhlášené kolo.   
Na odbor sportu a cestovního ruchu bylo doručeno celkem 26 žádostí. Celkové náklady 
organizací dosáhly výše 184,768.984 Kč, z toho výše požadované dotace činila 4,854.437 Kč.  
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U žádosti č. 4 shledali členové správní rady nedostatek v požadovaném účelu dotace a podali 
návrh na nepřidělení dotace. Návrh byl jednomyslně přijat  
U zbývajících 25 žádostí podali členové správní rady návrh na přidělení dotací v celkové výši 
1,500.000 Kč (viz příloha č. 2). 
Předseda správní rady nechal hlasovat o přidělení dotací:  pro   4 hlasů 

                                 proti   0 hlasů 
 zdržel se   0 hlasů 

 
Návrh byl přijat. 
 
c) Přidělení dotací na ostatní (další) podporu sportu 
V souvislosti s úpravou Pravidel přidělování dotací ze Sportovního fondu SML, která byla 
schválena usnesením ZM 115/2014 ze dne 29. května 2014, posuzovali členové správní rady 
předložené žádosti o dotaci na ostatní podporu sportu. Předložené žádosti byly předloženy za 
účelem podpory účasti sportovců na významných sportovních akcích konaných mimo území 
města Liberec, na podporu úspěšných sportovců a na akce s nadregionálním významem, které 
se konají nejen v Liberci, ale i mimo území města Liberec.  
U 11 projednávaných žádostí podali členové správní rady návrh na přidělení dotací v celkové  
výši 185.000 Kč, na základě doporučení příslušného náměstka primátorky, dle schválených 
pravidel (viz příloha č. 3). 
 
Předseda správní rady nechal hlasovat o přidělení dotací:  pro   4 hlasů 

                                 proti   0 hlasů 
 zdržel se   0 hlasů 

 
V Liberci, 4. června 2014 
 
 
 
Zapsala: Renata Sobotková      Roman Šotola, v. r.  
   tajemnice správní rady        předseda správní rady sportovního fondu  
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