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U S N E S E N Í  
Z 16. SCHŮZE  

RADY MĚSTA LIBEREC, 
KONANÉ DNE 16. 9. 2014 

 

USNESENÍ Č.  900/2014 

Bezpečný přechod Liberec - Sokolská  - smlouva o zřízení věcného břemene - 
pozemkové služebnosti 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

smlouvu o zřízení věcného břemene – pozemkové služebnosti na stavbu „Bezpečný přechod 
Sokolská“ a to mezi statutárním městem Liberec, společností Ředitelství silnic a dálnic, Na Pankráci 
546/56, 145 05, Praha 4 - Nusle, IČ 65993390, 

s o u h l a s í  
s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene – pozemkové služebnosti na stavbu „Bezpečný 
přechod Sokolská“ a to mezi statutárním městem Liberec, společností Ředitelství silnic a dálnic, Na 
Pankráci 546/56, 145 05, Praha 4 - Nusle, IČ 65993390, 

a  u k l á d á  

Mgr. Martině Rosenbergové, primátorce města, 
předložit uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – pozemkové služebnosti na stavbu 
„Bezpečný přechod Sokolská“ a to mezi statutárním městem Liberec, společností Ředitelství silnic a 
dálnic, Na Pankráci 546/56, 145 05, Praha 4 - Nusle, IČ 65993390, do Zastupitelstva města Liberce. 

T: 09/2014 

USNESENÍ Č.  901/2014 

Lokalita Letná  - Londýnská aktuálně stavebně technický stav komunikací   

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

aktuálně stavebně technický stav komunikací v lokalitě Letná  - Londýnská, 

s c h v a l u j e  

1. Založení projektu  „Londýnská – Letná – oprava komunikací“ 
2. Etapizaci realizace projektu „Londýnská – Letná – oprava komunikací“ v členění: 
 
Rok 2015 
- Realizace chodníku na komunikaci Londýnské část A a to v i v případě, že nebude finanční krytí 

z jiných finančních zdrojů než města Liberce 
- Realizace opravy mostu na komunikaci Londýnské 

 
Roky 2015 – 2016 
- Zpracování projektové dokumentace včetně inženýrské činnosti a to zřízení chodníku na 

komunikaci včetně opravy krytu komunikace včetně odvodnění  komunikace Londýnská 
- Zpracování projektové dokumentace včetně inženýrské činnosti a to opravu komunikace Letné v 
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úseku most Letná – křižovatka Polní, včetně dopravního posouzení křižovatky Letná -  Stračí s 
možností vybudování světelné signalizace místo kruhového objezdu s koordinací se světelnou 
signalizací na křižovatce Letná – Polní 

- Zpracování projektové dokumentace úpravy kruhového objezdu na komunikaci Londýnská s 
cílem minimálně  přidání jízdního pruhu ve směru od komunikace Letné po komunikaci 
Londýnskou 

 
Roky 2017 – 2018 
- Realizace akce zřízení chodníku na komunikaci včetně opravy krytu komunikace včetně 

odvodnění  komunikace Londýnská 
- Realizace akce oprava komunikace Letné v úseku most Letná – křižovatka Polní 
- Případná realizace akce úpravy kruhového objezdu na komunikaci Londýnská 

 

a  u k l á d á  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
v souladu s navrženou etapizací projektu nárokovat v rozpočtu města finanční prostředky na realizaci 
projektu „Londýnská – Letná – oprava komunikací“. 
 

KT: 09/2014 

USNESENÍ Č.  902/2014 

Ul. Slunečná – oprava komunikace po rekonstrukci vodovodu a kanalizace  

Oslovení druhého uchazeče v zadávacím řízení na zhotovitele stavby 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

Sdělení společnosti S a M silnice a mosty a.s., ze dne 11.9.2014 ve věci realizace akce „Slunečná – 
oprava komunikace po rekonstrukci vodovodu a kanalizace II“ č.j. 172827/14, přijato podatelnou 
Magistrátu města Liberce dne 15.9.2014,  

s c h v a l u j e  

uzavření příslušné smlouvy o dílo s druhým v pořadí, se společností  EUROVIA CS, a.s., se sídlem: 
Národní třída 10, 113 19 Praha 1, IČ: 45274924 

a  u k l á d á  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
předložit k podpisu příslušnou smlouvu o dílo v rámci výběrového řízení pro veřejnou zakázku     
„Ul. Slunečná – oprava komunikace po rekonstrukci vodovodu a  kanalizace“ s druhým v pořadí, 
se společností  EUROVIA CS, a.s., se sídlem: Národní třída 10, 113 19 Praha 1, IČ: 45274924.  

T: září 2014 

USNESENÍ Č.  903/2014 

Úprava autobusové zastávky na silnici Kunratická – Ječná 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

1. Realizaci akce ,,Úprava autobusové zastávky na silnici Kunratická - Ječná“ 
2. Výběr dodavatele prací přímím oslovením a to společnosti Dopravní podnik měst Liberce a 

Jablonce nad Nisou, a. s., Mrštíkova 3, 461 71, Liberec III, IČ: 47311975 
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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 6.18 všeobecná výjimka pro radu města 

a  u k l á d á  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
1. na akci ,,Úprava autobusové zastávky na silnici Kunratická - Ječná“ zajistit předložení návrhu 

smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené akce společností Dopravní podnik měst Liberce a 
Jablonce nad Nisou, a. s. 

T: 9/2014 
  
2. po obdržení a vyhodnocení předloženého návrhu zajištění oboustranného podpisu příslušného 

smluvního dokumentu – a následně zajistit realizaci akce. 

 T: 11/2014 

USNESENÍ Č.  904/2014 

Kaple Smíření - Památník zajateckého tábora Liberec 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

architektonicko – urbanistickou studii „Kaple Smíření - Památník zajateckého tábora Liberec“, 
zpracovanou Akad. Arch. Davidem Vávrou, Ing. arch. Martinou Bílkovou,  

a  u k l á d á  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
provést nezbytné legislativní kroky související s výpůjčkou pozemku ve vlastnictví města Liberce 
p.p.č. 1437/1, k.ú. Růžodol I pro realizaci projektu „Kaple Smíření - Památník zajateckého tábora 
Liberec“ a to na dobu 20 let. 

T: 11/2014 
 

Reklamní zařízení v Sousedské ul. 

Předložený návrh usnesení nebyl přijat. 

USNESENÍ Č.  905/2014 

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  

1. zřízení vyhrazeného parkovacího stání a realizaci svislého dopravního značení IP12 - 
„P reservé“ na komunikaci ul. Vackova pro držitele ZTP Máriu Seibtovou 
 
2. zřízení vyhrazeného parkovacího stání a realizaci svislého dopravního značení IP12 - 
„P reservé“ na komunikaci ul. Vackova pro držitele ZTP Markétu Teršípovou 
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a  u k l á d á  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,  
 
1. vydat souhlasné stanovisko odboru správy veřejného majetku se zřízením vyhrazeného 

parkovacího stání pro držitele ZTP Máriu Seibtovou a to včetně realizace svislého dopravního 
značení IP 12 na komunikaci Vackova ul. 

Termín: říjen 2014 

2. vydat souhlasné stanovisko odboru správy veřejného majetku se zřízením vyhrazeného 
parkovacího stání pro držitele ZTP  Markétu Teršípovou a to včetně realizace svislého 
dopravního značení IP 12 na komunikaci Vackova ul. 

         Termín: říjen 2014 

USNESENÍ Č.  906/2014 

Vlčí vrch, oprava opěrné zdi - Uzavření nájemní smlouvy k dočasnému užívání 
pozemku mezi SML a Povodím Labe, s. p. 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e   

uzavření smlouvy o nájmu pozemku mezi Povodím Labe, s. p. a statutárním městem Liberec z 
důvodu opravy opěrné zdi v ul. Vlčí vrch na p.p.č. 32/1 v k. ú. Starý Harcov o celkové ploše 7,1 m2, 

a  u k l á d á  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,  
zajistit pro úspěšnou realizaci akce „Vlčí vrch – oprava opěrné zdi“ uzavření „Nájemní smlouvy o 
nájmu pozemku“ s Povodím Labe, s. p., IČ 70890005. 

T: 10/2014 

USNESENÍ Č.  907/2014 

Havarijní stav - Most přes Ruprechtický potok na cyklostezce U Nisy, Liberec 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  
 

1. Realizaci akce „Most ev. č. LB 203 přes Ruprechtický potok na cyklostezce U Nisy, Liberec“, 
2. Výběr dodavatele stavebních prací přímým oslovením a to společnosti TWO BRICKS, s.r.o., V 

Horách 831, 460 01 Liberec 15, IČ 44567723 s nabídkovou cenou 581.873,-  Kč vč. DPH, 
3. Uzavření smlouvy na realizaci akce mezi statutárním městem Liberec a společností  TWO 

BRICKS, s.r.o., V Horách 831, 460 01 Liberec 15, IČ 44567723 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 6.18 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 „Most ev. č. LB 203 přes Ruprechtický potok na cyklostezce U Nisy, Liberec“ zajistit 
odeslání výzvy k předložení návrhu smlouvy o dílo a na realizaci výše uvedené akce firmě TWO 
BRICKS, s.r.o., V Horách 831, 460 01 Liberec 15, IČ 44567723 

T: 09/2014  
 

2. po obdržení a vyhodnocení předloženého návrhu zajistit oboustranný podpis příslušného 
smluvního dokumentu – smlouvy o dílo a následně zajistit realizaci akce. 

T: 11/2014  

USNESENÍ Č.  908/2014 

Žádost o umístění lavičky v ul. Emy Destinové 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

žádost Martina Kozla o souhlas s umístěním lavičky na pozemku p. č. 6097, k. ú. Liberec v ulici Emy 
Destinové před domem s adresou Ruprechtická 365/55 

a  u k l á d á  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
vydat souhlas s umístěním lavičky na pozemku p. č. 6097, k. ú. Liberec v ulici Emy Destinové před 
domem s adresou Ruprechtická 365/55 dle předloženého návrhu. 

T: 09/2014 

USNESENÍ Č.  909/2014 

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. Výběr dodavatele prací přímým oslovením na akci „Rekonstrukce VO Jarní, Šimáčkova a okolí“ 
a to společnosti Energetická montážní společnost Liberec, s.r.o. Budyšínská 1294, 460 01 Liberec 
I – Staré Město; IČO: 62743325, 

 
2. Uzavření smlouvy na realizaci akce mezi statutárním městem Liberec a společností Energetická 

montážní společnost Liberec, s.r.o. Budyšínská 1294, 460 01 Liberec I – Staré Město; IČO: 
62743325 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 6.18 všeobecná 
výjimka pro radu města, 

 
3. Výběr dodavatele prací přímým oslovením na akci „Rekonstrukce VO Legií, Polní“ a to 

společnosti KOLLERT ELEKTRO, s.r.o., Svárovská 108, 460 10 Liberec 22; IČO: 25464787, 
 
4. 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 6.18 všeobecná výjimka pro radu města, 
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5. Výběr dodavatele prací přímým oslovením na akci „Rekonstrukce VO Borový Vrch a okolí“ a to 

společnosti ELIPROM, s.r.o., Legií 317/19, 460 14 Liberec 12; IČO: 48264237, 
 
6. 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 6.18 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: 09/2014 
  
2. po obdržení a vyhodnocení předložených návrhů zajištění oboustranného podpisu příslušného 
smluvního dokumentu – a následně zajistit realizaci akce. 

Termín: 12/2014 

USNESENÍ Č.  910/2014 

„Liberec, Lomová – přeložka kNN“   

Přeložka kabelů ČEZ 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

pro stavbu „Liberec, Lomová – přeložka kNN“, předložený návrh „Smlouvy o uzavření budoucí 
smlouvy o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie“ mezi ČEZ 
Distribuce, a.s. se sídlem: Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ 247 29 035 a 
statutárním městem Liberec (SML), se sídlem Náměstí Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1, IČ 
00262978, kdy SML uhradí dle odhadovaných nákladů částku 178.469,- Kč bez DPH za realizaci 
přeložky a zpracování projektové dokumentace 

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 realizaci přeložky 
distribučního zařízení “ pro akci „Liberec, Lomová – přeložka kNN“ ve spolupráci s odborem 
právním a veřejných zakázek zajistit uzavření příslušného smluvního dokumentu. 

T: 10/2014 – kontrolní 

 

USNESENÍ Č.  911/2014 

Dohoda o užívání pozemků uzavřená mezi SAJ, a. s., a Městskými lesy Liberec, p. o. 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  



 
 
 

7

uzavření Dohody o užívání pozemků mezi SAJ, a.s., a Městskými lesy Liberec, p. o. 

a  u k l á d á   

Bc. Davidu Novotnému vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
zajistit oboustranný podpis příslušného smluvního dokumentu mezi Městskými lesy Liberec, p. o. a 
SAJ, a.s. 

USNESENÍ Č.  912/2014 

„Smlouva o výpůjčce pozemku p.p.č. 878/1 mezi statutárním městem Liberec a 
Komunitním střediskem KONTAKT“ 

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 5/0 Liberec - Staré Město, IČ: 27336751 na pozemek 
č. p. 878/1 v katastrálním území Liberec do 31. 12. 2017 

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: 10/2014 

USNESENÍ Č.  913/2014 

Zabezpečení sjízdnosti místních komunikací ve městě Liberci 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

Návrh dohody o spolupráci mezi Hasičským záchranným sborem Libereckého kraje a statutárním 
městem Liberec ve věci úhrady likvidačních prací na komunikacích ve vlastnictví města Liberce, 

s c h v a l u j e  

Záměr zajišťování likvidačních prací na komunikacích ve vlastnictví města Liberce prostřednictvím 
jednotek sboru dobrovolných hasičů zřizovaných statutárním městem Liberec, 

a  u k l á d á  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
ve spolupráci s vedoucím oddělení krizového řízení p. Lubomírem Poppem předložit radě města ke 
schválení pravidla spolupráce na zajišťování likvidačních prací na komunikacích ve vlastnictví města 
Liberce prostřednictvím jednotek sboru dobrovolných hasičů zřizovaných statutárním městem 
Liberec.  

T: 10/2014 
 

USNESENÍ Č.  914/2014 

Operační plán zimní údržby komunikací 2014 – 2015 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  
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Operační plán zimní údržby komunikací 2014 - 2015 

a  u k l á d á   

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,  
zajistit provádění zimní údržby dle takto schváleného „Operačního plánu zimní údržby komunikací 
2014 -2015“ ve spolupráci se smluvním zhotovitelem prací – TSML, a. s. 

Termín: neprodleně 

USNESENÍ Č.  915/2014 

Majetkoprávní operace – MO Lbc Vratislavice n/N 

Rada města po projednání:  

s c h v a l u j e  

majetkoprávní operace pod body: 
 
I. Záměr prodeje pozemků 
1. Rada města po projednání schvaluje záměr prodeje p.p.č. 2209/24 a p.p.č. 2209/25, při ul. Krajní, 

v  k. ú. Vratislavice nad Nisou, za minimální prodejní cenu 17.000,- Kč, formou výběrového 
řízení s právem přednosti vlastníka staveb technického vybavení bez č. p./č. e. 

 
2. Rada města po projednání schvaluje záměr prodeje p.p.č. 2134/5 a p.p.č. 2290/2, při ul. 

Východní, v k. ú. Vratislavice nad Nisou, za minimální prodejní cenu 258.000,- Kč, formou 
výběrového řízení. 

s o u h l a s í  

s majetkoprávními operacemi pod body: 
 
II. Prodej pozemku 
Rada města po projednání souhlasí s prodejem p.p.č. 2742/27, při ul. Kořenovská, v k. ú. Vratislavice 
nad Nisou, manželům Janě a Miroslavovi Bartošovým, za kupní cenu 13.000,- Kč, splatnou před 
podpisem kupní smlouvy, termín podpisu do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace 
Zastupitelstvem města Liberec. 

 
III. Změna usnesení 
Rada města po projednání: 
1. zrušuje své usnesení č. 581/2014 bod II. ze dne 17.6.2014, 
2. souhlasí s výkupem p.p.č. 2113/30 o výměře 6 m2, oddělené z p.p.č. 2113/8 dle GP č. 3509-

102/2014 ze dne 3.9.2014, při ul. Skrytá, v k. ú. Vratislavice nad Nisou, z vlastnictví paní Jiřiny 
Bursové Pelcové, za cenu 9.264,- Kč, kupní cena bude uhrazena do 30 dnů od podpisu kupní 
smlouvy, 

3. souhlasí s výkupem p.p.č. 2113/31 o výměře 76 m2, oddělené z p.p.č. 2113/14 dle GP č. 3509-
102/2014 ze dne 3.9.2014, při ul. Skrytá, v k. ú. Vratislavice nad Nisou, z vlastnictví manželů 
Jiřího a Lenky Štajnerových, za cenu 117.344,- Kč, kupní cena bude uhrazena do 30 dnů od 
podpisu kupní smlouvy. 

a  u k l á d á   

Mgr. Martině Rosenbergové, primátorce města, předložit návrh majetkoprávní operace pod body II. a 
III. ke schválení zastupitelstvu města. 
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USNESENÍ Č.  916/2014 

Majetkoprávní operace - záměr bezúplatného převodu 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

1. se záměrem bezúplatného převodu pozemků p. č. 1922, 1931, 1933, 1934, 1936, 1939, 1941 a 
části pozemku p. č. 987/5 v k. ú. Vesec u Liberce do vlastnictví: 
Povodí Labe, s. p., Víta Nejedlého 951/8, Hradec Králové, IČ: 70890005, formou daru. 

2. s návrhem na vyřazení pozemků p. č. 1931, 1936 a 1941 v k. ú. Vesec u Liberce ze seznamu 
pozemků vyřazených z privatizačního procesu 

a  u k l á d á  

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

T: 25. 9. 2014 

USNESENÍ Č.  917/2014 

Majetkoprávní operace - směna pozemků 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í   

se směnou pozemku p. č. 1307/2 odděl. z pozemku p. č. 1307, k. ú. Vesec u Liberce, ve vlastnictví: 
Josef Panožka,  
za pozemek p. č. 1308/3 odděl. z pozemku p. č. 1308/3, k. ú. Vesec u Liberce, ve vlastnictví:  
statutární město Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec 1, IČ: 00262978 
s doplatkem městu ve výši 24.200,- Kč a úhradou nákladů městu ve výši 3.458,- Kč 

a  u k l á d á  

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

T: 25. 9. 2014 

USNESENÍ Č.  918/2014 

Majetkoprávní operace – Služebnosti 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

1. Zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo uložení optického 
kabelu, vstup a vjezd pro provoz a údržbu na pozemku/cích/ p. č. 733/44,  742/1, 742/15, 744/21, 
744/33, k. ú. Doubí u Liberce, pro ČEZ ICT Services, a. s., Praha 4, Duhová 1631/3, PSČ: 140 
53, IČ:26470411. Služebnost inženýrské sítě se zřizuje bezúplatně na dobu existence stavby 
příslušné inženýrské sítě 

 
2. Zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě. Věcné břemeno služebnosti inženýrské sítě 

zakládá právo umístění, zřízení, provozování, opravy, údržby, úpravy, obnovy a výměny součásti 
distribuční soustavy (kabelové vedení NN),  vstup a vjezd pro provoz a údržbu  na pozemku/cích/ 
p. č. 147, 148, k. ú. Ostašov u Liberce, pro ČEZ  Distribuce, a. s., Děčín 4, Teplická 874/8, IČ: 
24729035, za podmínky složení zálohy ve výši 82.000,- Kč bez DPH. Věcné břemeno služebnosti 
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se zřizuje na dobu životnosti inženýrské sítě, tj. na dobu, po kterou je inženýrská síť schopna plnit 
svoji funkci jako celek. 
 

3. Zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě. Věcné břemeno služebnosti inženýrské sítě 
zakládá právo umístění, zřízení, provozování, opravy, údržby, úpravy, obnovy a výměny součásti 
distribuční soustavy (kabelové vedení NN), vstup a vjezd pro provoz a údržbu  na pozemku/cích/ 
p. č. 288, k. ú. Doubí u Liberce, pro ČEZ  Distribuce, a. s., Děčín 4, Teplická 874/8, IČ: 
24729035. Věcné břemeno služebnosti se zřizuje na dobu životnosti inženýrské sítě, tj. na dobu, 
po kterou je inženýrská síť schopna plnit svoji funkci jako celek. Předpokládaná cena za zřízení 
služebnosti činí 1.000,- Kč bez DPH.  Konečná cena za zřízení služebnosti inženýrské sítě bude 
stanovena na základě faktického umístění inženýrské sítě a bude vypočítána dle platného 
interního předpisu 
 

4. Zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě. Věcné břemeno služebnosti inženýrské sítě 
zakládá právo umístění, zřízení, provozování, opravy, údržby, úpravy, obnovy a výměny součásti 
distribuční soustavy (kabelové vedení NN), vstup a vjezd pro provoz a údržbu na pozemku/cích/ 
p. č. 216/3, 1026, k. ú. Machnín, pro ČEZ  Distribuce, a. s., Děčín 4, Teplická 874/8, IČ: 
24729035. Věcné břemeno služebnosti se zřizuje na dobu životnosti inženýrské sítě, tj. na dobu, 
po kterou je inženýrská síť schopna plnit svoji funkci jako celek. Předpokládaná cena za zřízení 
služebnosti činí 4.500,-Kč bez DPH.  Konečná cena za zřízení služebnosti inženýrské sítě bude 
stanovena na základě faktického umístění inženýrské sítě a bude vypočítána dle platného 
interního předpisu 

 
5. Zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo uložení vodovodní 

přípojky, vstup a vjezd  pro její provoz a údržbu  na pozemku/cích/ p. č. 974, k. ú. Doubí u 
Liberce, na dobu životnosti stavby inženýrské sítě, tj. na dobu, po kterou je inženýrská síť 
schopna plnit svoji funkci jako celek, ve prospěch vlastníka pozemku p. č. 1009, k. ú. Doubí u 
Liberce, jehož vlastníkem je v  současné době: Petr Jurčík, nám. Dr. E. Beneše 1/1, Liberec I – 
Staré město, 460 01. Cena za zřízení služebnosti inženýrské sítě bude stanovena na základě 
faktického umístění inženýrské sítě a bude vypočítána dle platného interního předpisu.  

 
6. Zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě. Věcné břemeno služebnosti inženýrské sítě 

zakládá právo umístění, zřízení, provozování, opravy, údržby, úpravy, obnovy a výměny součásti 
distribuční soustavy (kabelové vedení NN), vstup a vjezd pro provoz a údržbu na pozemku/cích/ 
p. č. 445/1, k. ú. Doubí u Liberce, pro ČEZ Distribuce, a. s., Děčín 4, Teplická 874/8, IČ: 
24729035, za podmínky složení zálohy ve výši 18.250,- Kč bez DPH. Věcné břemeno služebnosti 
se zřizuje na dobu životnosti inženýrské sítě, tj. na dobu, po kterou je inženýrská síť schopna plnit 
svoji funkci jako celek. 
 

7. Zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo uložení  NTL 
plynovodní přípojky, vstup a vjezd pro její provoz a údržbu  na pozemku/cích/ p. č. 1110, k. ú. 
Horní Růžodol, na dobu životnosti stavby inženýrské sítě, ve prospěch vlastníka pozemku p. č. 
812/1, k. ú. Horní Růžodol a stavby č. p. 342, na tomto pozemku, jehož vlastníkem je v  současné 
době: Horňák Pavol Mgr. Cena za zřízení služebnosti inženýrské sítě bude stanovena na základě 
faktického umístění inženýrské sítě a bude vypočítána dle platného interního předpisu.  
 

8. Zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě. Věcné břemeno služebnost inženýrské sítě 
zakládá právo umístění, zřízení, provozování, opravy, údržby, úpravy obnovy a výměny součásti 
distribuční soustavy (kabelové vedení NN), vstup a vjezd pro provozování a udržování na 
pozemku/cích/ p. č. 301/1, 313, 347, 414/1, 432, 457, 458, k. ú. Nové Pavlovice a na 
pozemku/cích/ p. č. 1429/1, 1430, 1447, 1459, 1460, k. ú. Ruprechtice, pro ČEZ Distribuce, a.s., 
Děčín 4, Teplická 874/8, IČ: 24729035,  za podmínky složení zálohy ve výši 1.374.600,- Kč bez 
DPH. Věcné břemeno služebnosti se zřizuje na dobu životnosti inženýrské sítě, tj. na dobu, po 
kterou je inženýrská síť schopna plnit svoji funkci jako celek. 
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a  u k l á d á  

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

USNESENÍ Č.  919/2014 

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 16. 9. 2014:  
a) zrušuje usnesení č. 139/09/V/2 ze dne 17. 3. 2009 
b) schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo uložení  

kabelového vedení NN, včetně příslušenství, vstup a vjezd pro provozování a udržování na 
pozemku/cích/ p. č. 6074/1, 6074/2 , k. ú. Liberec, pro ČEZ Distribuce, a. s., Děčín 4, Teplická 
874/8, IČ: 24729035, za cenu 26.800,- Kč bez DPH. Obsahem věcného břemene je právo budoucí 
oprávněné na dotčené nemovitosti umístit, zřídit, provozovat, opravovat, činit údržbu, úpravu 
obnovu a výměnu součásti distribuční soustavy. Věcné břemeno služebnosti bude zřízeno na dobu 
životnosti inženýrské sítě, tj. na dobu, po kterou je inženýrská síť schopna plnit svoji funkci jako 
celek 

 
2. Rada města po projednání dne 16. 9. 2014:  
a) zrušuje usnesení č.676/2014/3 ze dne 22. 7. 2014 
b) schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě a to: strpění uložení STL plynovodní přípojky,  

příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p. č. 1564/4, 1567/77, k. ú. Rochlice u 
Liberce, na dobu  životnosti  stavby plynárenského zařízení pro JAVORNICKOU STAVEBNÍ A 
REALITNÍ SPOLEČNOST, s.r.o., Javorník čp. 53, Proseč pod Ještědem, 463 43, Český Dub, IČ 
25402293. Předpokládaná cena za zřízení služebnosti inženýrské sítě činí 10.000,- Kč bez DPH. 
Cena za zřízení služebnosti inženýrské sítě bude stanovena na základě faktického umístění 
inženýrské sítě a bude vypočítána dle platného interního předpisu.  

 
3. Rada města po projednání dne 16. 9. 2014:  
a) zrušuje usnesení č.676/2014/3 ze dne 22. 7. 2014 
b) schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě a to: strpění uložení STL plynovodní přípojky,  

příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p. č. 1564/4, 1567/77, k. ú. Rochlice u 
Liberce, na dobu  životnosti  stavby plynárenského zařízení pro JAVORNICKOU STAVEBNÍ A 
REALITNÍ SPOLEČNOST, s.r.o., Javorník čp. 53, Proseč pod Ještědem, 463 43, Český Dub, IČ 
25402293. Předpokládaná cena za zřízení služebnosti inženýrské sítě činí 10.000,- Kč bez DPH. 
Cena za zřízení služebnosti inženýrské sítě bude stanovena na základě faktického umístění 
inženýrské sítě a bude vypočítána dle platného interního předpisu.  

 
 
4. Rada města po projednání dne 16. 9. 2014:  
a) zrušuje usnesení č. 590/2014/9 ze dne 17. 6. 2014 
b) schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě.  Služebnost inženýrské sítě zakládá právo uložení  

vodovodní přípojky, a přípojky splaškové kanalizace, vstup a vjezd pro provozování a 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, 232/1, k. ú. Horní Růžodol, jejichž 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. 



 
 
 

12

 
5. Rada města po projednání dne 16. 9. 2014:  
a) zrušuje usnesení č.401/2014/4 ze dne 6. 5. 2014 
b) schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo uložení  

kabelového vedení NN, včetně příslušenství, vstup a vjezd pro provozování a udržování na 
pozemku/cích/ p. č. 843/39, 843/37, k. ú. Františkov u Liberce, pro ČEZ Distribuce, a. s., Děčín 4, 
Teplická 874/8, IČ: 24729035, za podmínky složení zálohy ve výši 1.000,- Kč bez DPH. 
Obsahem věcného břemene je právo budoucí oprávněné na dotčené nemovitosti umístit, zřídit, 
provozovat, opravovat, činit údržbu, úpravu obnovu a výměnu součásti distribuční soustavy. 
Věcné břemeno služebnosti bude zřízeno na dobu životnosti inženýrské sítě, tj. na dobu, po 
kterou je inženýrská síť schopna plnit svoji funkci jako celek. 

 
6. Rada města po projednání dne 16. 9. 2014:  
a) zrušuje usnesení č. 897/2012/VII/14 ze dne 20. 11. 2012 
b) schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo uložení  

kabelového  vedení NN, včetně příslušenství, vstup a vjezd pro provozování a udržování na 
pozemku/cích/ p. č. 232, 385/4, k. ú. Růžodol I, pro ČEZ Distribuce, a. s., Děčín 4, Teplická 
874/8, IČ: 24729035, za cenu  4.200,- Kč bez DPH. Obsahem věcného břemene je právo budoucí 
oprávněné na dotčené nemovitosti umístit, zřídit, provozovat, opravovat, činit údržbu, úpravu 
obnovu a výměnu součásti distribuční soustavy. Věcné břemeno služebnosti bude zřízeno na dobu 
životnosti inženýrské sítě, tj. na dobu, po kterou je inženýrská síť schopna plnit svoji funkci jako 
celek. 

 
7. Rada města po projednání dne 16. 9. 2014:  
a) zrušuje usnesení č. 536/2011/VI/2 ze dne 19. 7. 2011 
b) schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo uložení  

kabelového  vedení VN, včetně příslušenství, vstup a vjezd pro provozování a udržování na 
pozemku/cích/ p. č. 793/2, 793/16, 810, k. ú. Růžodol I a na p. p. č. 841/5, k. ú. Františkov u 
Liberce, pro ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 4, Teplická 874/8, IČ: 24729035, za cenu 7.800,- Kč bez 
DPH. Obsahem věcného břemene je právo budoucí oprávněné na dotčené nemovitosti umístit, 
zřídit, provozovat, opravovat, činit údržbu, úpravu obnovu a výměnu součásti distribuční 
soustavy. Věcné břemeno služebnosti bude zřízeno na dobu životnosti inženýrské sítě, tj. na dobu, 
po kterou je inženýrská síť schopna plnit svoji funkci jako celek 

 
8. Rada města po projednání dne 16. 9. 2014:  
a) zrušuje usnesení č. 766/2012/III/10 ze dne 2. 10. 2012 
b) schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo uložení  

kabelového  vedení NN, včetně příslušenství, vstup a vjezd pro provozování a udržování na 
pozemku/cích/ p. č. 147,  k. ú. Ostašov u Liberce, pro ČEZ Distribuce, a. s., Děčín 4, Teplická 
874/8, IČ: 24729035, za cenu 65.000,- Kč bez DPH. Obsahem věcného břemene je právo budoucí 
oprávněné na dotčené nemovitosti umístit, zřídit, provozovat, opravovat, činit údržbu, úpravu 
obnovu a výměnu součásti distribuční soustavy. Věcné břemeno služebnosti bude zřízeno na dobu 
životnosti inženýrské sítě, tj. na dobu, po kterou je inženýrská síť schopna plnit svoji funkci jako 
celek. 

 
9. Rada města po projednání dne 16. 9. 2014:  
a) zrušuje usnesení č. 3/2012/VIII/18 ze dne 10. 1. 2012 
b) schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo uložení  

kabelového  vedení NN, včetně příslušenství, vstup a vjezd pro provozování a udržování na 
pozemku/cích/ p. č. 1387, k . ú. Vesec u Liberce, pro ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 4, Teplická 
874/8, IČ: 24729035, za cenu  20.400,- Kč bez DPH. Obsahem věcného břemene je právo 
budoucí oprávněné na dotčené nemovitosti umístit, zřídit, provozovat, opravovat, činit údržbu, 
úpravu obnovu a výměnu součásti distribuční soustavy. Věcné břemeno služebnosti bude zřízeno 
na dobu životnosti inženýrské sítě, tj. na dobu, po kterou je inženýrská síť schopna plnit svoji 
funkci jako celek. 
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10. Rada města po projednání dne 16. 9. 2014:  
a) zrušuje usnesení č. 2/2013/V/16 ze dne 8. 1. 2013 
b) schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo uložení  

kabelového  vedení NN, včetně příslušenství, vstup a vjezd pro provozování a udržování na 
pozemku/cích/ p. č. 2164,  k. ú. Vesec u Liberce, pro ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 4, Teplická 
874/8, IČ: 24729035,  za cenu  1.000.- Kč bez DPH. Obsahem věcného břemene je právo budoucí 
oprávněné na dotčené nemovitosti umístit, zřídit, provozovat, opravovat, činit údržbu, úpravu 
obnovu a výměnu součásti distribuční soustavy. Věcné břemeno služebnosti bude zřízeno na dobu 
životnosti inženýrské sítě, tj. na dobu, po kterou je inženýrská síť schopna plnit svoji funkci jako 
celek 

 
11. Rada města po projednání dne 16. 9. 2014:  
 a) zrušuje usnesení č. 591/2014/ 2 ze dne 17. 6. 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 vesty nese žadatel,  za cenu 
 14.000,- Kč bez DPH. 
 
12. Rada města po projednání dne 16. 9. 2014:  
 a) zrušuje usnesení č. 857/2012/IX/5 ze dne 6. 11. 2012 
 b) schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo uložení  
 kabelového  vedení NN, včetně příslušenství, vstup a vjezd pro provozování a udržování  na 
 pozemku/cích/ p. č. 664,  k. ú. Radčice u Krásné Studánky, pro ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 4, 
 Teplická 874/8, IČ: 24729035,  za cenu  1.600.- Kč bez DPH. Obsahem věcného břemene je 
 právo budoucí oprávněné na Dotčené nemovitosti umístit, zřídit, provozovat, opravovat, činit 
 údržbu, úpravu obnovu a výměnu Součásti distribuční soustavy. Věcné břemeno služebnosti bude 
 zřízeno na dobu životnosti inženýrské sítě, tj. na dobu, po kterou je inženýrská síť schopna plnit 
 svoji funkci jako celek 
 
13. Rada města po projednání dne 16.9.2014: 
 a) zrušuje usnesení č. 590/2014 - 2 ze dne 17.6.2014 
 b) schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo  
 uložení kanalizační přípojky, vstup a vjezd pro její provozování a udržování  na pozemku/cích 
 p.p.č.6059, k.ú. Liberec, pro  vlastníky pozemku p.č.3072, 3073/1, 3073/2, k.ú. Liberec, součástí 
 pozemku p.č.3073/1 je i budova č.p.1258 a součástí pozemku p.č.3073/2 je i budova č.p.1259, vše 
 v k.ú. Liberec, kterými jsou v současné době:  
     Chvátal Dušan, manželé Hart Jindřich a Hartová Eva, Machytková Miroslava,  Maschitová 
 Pavla Mgr., Matějka Petr  Ing., Nosek Miloslav JUDr., Rabová Jana, Štěrbová Marie, 
 manželé Švanda Josef a Švandová Milena,Váca Pavel, Zajíc Miloš, Zvára Zdeněk Bc. 
 Předpokládaná cena za zřízení služebnosti inženýrské sítě činí 10.000,-Kč bez DPH. Konečná 
 cena za zřízení služebnosti bude stanovena na základě faktického umístění inženýrské sítě a bude 
 vypočítána dle platného interního předpisu. Věcné břemeno služebnosti inženýrské sítě bude 
 zřízeno na dobu životnosti inženýrské sítě, tj. na dobu, po kterou je inženýrská  síť schopna plnit 
 svou funkci jako celek. 
 
14. Rada města po projednání dne 16.9.2014: 
 a) zrušuje usnesení č. 648/2014 - 2 ze dne 8.7.2014 
 b) schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo  
     umístění přepadu ze     vsakovací nádrže,  vstup a vjezd pro provoz a udržování  na 
 pozemku/cích/ p. č. 193/6, k. ú. Kunratice u  Liberce,  pro Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na 
 Pankráci 546/56, 140 00  Praha – Nusle, IČ: 65993390 za  předpokladu složení zálohy ve výši  
 5.460,- Kč bez DPH. Služebnost inženýrské sítě se zřizuje na dobu existence stavby příslušné 
 inženýrské sítě.   
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15. Rada města po projednání dne 16. 9. 2014:  
 a) zrušuje usnesení č. 703/2011/17 ze dne 18. 10. 2011 
 b) 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. 612/1, k. ú. Radčice u Krásné 
 Studánky, ve prospěch vlastníka pozemku st. č. 2/3, k. ú. Rochlice u Liberce, jehož vlastníkem je 
 v současné době Kocián Kamil a Kociánová Monika, za cenu 5.000,- Kč bez DPH. Věcné 
 břemeno služebnosti bude zřízeno na dobu  životnosti inženýrské sítě.  
      Služebnost inženýrské sítě zakládá právo uložení vodovodní  přípojky, včetně příslušenství, vstup 
 a vjezd pro provozování a udržování  na pozemku/cích/ p. č. 612/1, k. ú. Radčice u Krásné 
 Studánky, ve prospěch vlastníka pozemku st. č. 2/1, k. ú. Rochlice u Liberce, jehož vlastníkem je 
 v současné době Horák Jiří Ing., Horáková Eva, za cenu 5.000,- Kč  bez DPH. Věcné 
 břemeno služebnosti bude zřízeno na dobu životnosti inženýrské sítě.  
 
16. Rada města po projednání dne 16. 9. 2014:  
 a) zrušuje usnesení č. 251/2012/4 ze dne 3. 4. 2012 
 b) 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. 1292, k. ú. Rochlice u Liberce, ve prospěch vlastníka pozemku p. č. 1284/1, 
 k. ú. Rochlice u Liberce, jehož vlastníkem je v současné době Ptáček František MUDr. a 
 Ptáčková Zuzana MUDr., za cenu  5.000,- Kč bez DPH. Věcné břemeno služebnosti bude 
 zřízeno na dobu životnosti inženýrské sítě. 
 
17. Rada města po projednání dne 16. 9. 2014:  
 a) zrušuje usnesení č. 251/2012/13 ze dne 3. 4. 2012 
 b) schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo uložení  
 kanalizační a vodovodní přípojky, včetně příslušenství, vstup a vjezd pro provozování a 
 udržování  na pozemku/cích/ p. č. 1682/1, 1718, 1682/61, k. ú. Starý Harcov, ve prospěch 
 vlastníka pozemku p. č. 1715/1, k. ú. Starý Harcov, jehož vlastníkem je v současné době Ing. 
 Lidie Vajnerová, za cenu 7.800,- Kč bez DPH. Věcné  břemeno služebnosti bude zřízeno na 
 dobu životnosti inženýrské sítě. 
 
18. Rada města po projednání dne 16. 9. 2014:  
 a) zrušuje usnesení č. 900/2013/6 ze dne 19. 11. 2013 
 b) 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. 1071/1, k. ú. Krásná Studánka, ve prospěch vlastníků pozemků p. č. 8/2, 9/2, 
 k. ú. Krásná Studánka,  kterým  je v současné době Řípa Roman, za cenu 6.125,- Kč bez DPH. 
 Věcné břemeno služebnosti bude zřízeno na dobu životnosti inženýrské sítě, tj. na dobu, po 
 kterou je inženýrská síť schopna plnit  svoji funkci jako celek. 
 
19. Rada města po projednání dne 16. 9. 2014:  
 a) zrušuje usnesení č. 251/2012/7 ze dne 3. 4. 2012 
 b1) schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo 
 uložení vodovodních přípojek, včetně příslušenství, vstup a vjezd pro provozování a udržování  
 na pozemku/cích/ p. č. 650/1, k. ú. Dolní Hanychov, ve prospěch vlastníků pozemků p. č. 8/2, 
 8/7, 8/9, 10/2, k. ú. Dolní Hanychov, kterým jsou v současné době Seifert Václav, Seifertová 
 Schmidtová Eva Mgr., Vencálek Ladislav a Vencálková Helena  Ing., a ve prospěch 
 vlastníků  pozemku p. č. 8/4, k. ú. Dolní Hanychov, kterým jsou v současné době Seifert 
 Václav, Seifertová Schmidtová Eva Mgr.,  a ve prospěch vlastníků pozemku   p. č. 8/8, 
 k. ú. Dolní Hanychov, kterým jsou v současné době Vencálek Ladislav a Vencálková  Helena 
 Ing., za cenu 10.000,-  Kč bez DPH. Věcné břemeno služebnosti bude zřízeno na dobu životnosti 
 inženýrské sítě.  
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 b2) schvaluje zřízení věcného břemene strpění uložení  plynovodních  přípojek, příjezd a přístup 
 pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p.č. 650/1, k. ú. Dolní Hanychov, pro RWE GasNet, s.r.o, 
 se sídlem Klíšská 940, Ús-tí  nad Labem, IČ 272 95 567, za cenu 10.000,- Kč bez DPH. Věcné 
 břemeno služebnosti bude zřízeno na dobu životnosti stavby plynárenského zařízení, tj. na dobu, 
 po kterou je stavba plynárenského zařízení schopna plnit svoji funkci jako celek. 
 
20. Rada města po projednání dne 16. 9. 2014:  
 a) zrušuje usnesení č. 97/2012/VII/8 ze dne 14. 2. 2012 
 b) schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě. Služebnost inženýrské sítě zakládá právo uložení  
 vodovodu a splaškové kanalizace, včetně příslušenství, vstup a vjezd pro provozování a 
 udržování  na pozemku/cích/ p. č. 756, k. ú. Horní Hanychov pro: Severočeská vodárenská 
 společnost a. s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice, IČ: 49099469, za cenu 119.000,- Kč bez DPH. 
 Věcné břemeno služebnosti bude zřízeno na dobu životnosti inženýrské sítě, tj. na dobu, po 
 kterou je inženýrská síť schopna plnit svoji funkci jako celek. 
 

a  u k l á d á  

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

USNESENÍ Č.  920/2014 

Schválení Dodatku č. 2 ke smlouvě č. OLP/684/2010 o bezplatném užívání 
nemovitostí v rámci projektu „Revitalizace městských lázní na galerijní objekt“ 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s uzavřením Dodatku č. 2  ke  smlouvě č. OLP/684/2010 o bezplatném užívání nemovitostí v rámci 
projektu „Revitalizace městských lázní na galerijní objekt“ 

a  u k l á d á  

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

T: 25.9.2014 

USNESENÍ Č.  921/2014 

Veřejná zakázka - „Pojištění majetku, pojištění odpovědnosti, havarijní pojištění 
motorových vozidel a pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem 
motorových vozidel Statutárního města Liberce“ 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

výsledky veřejné zakázky „Pojištění majetku, pojištění odpovědnosti, havarijní pojištění motorových 
vozidel a pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem motorových vozidel Statutárního 
města Liberce“ 

a  u k l á d á  

1. Mgr. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky, podepsat veškeré dokumenty spojené s výsledky 
veřejné zakázky        

Termín: 17. 9. 2014 
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2. Mgr. Martině Rosenbergové, primátorce města, podepsat smlouvy s vítězem veřejné zakázky 

firmou Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, IČ:47116617 se sídlem Pobřežní 
665/21, 186 00 Praha 8 

Termín: 3. 10. 2014 

USNESENÍ Č.  922/2014 

Zpráva o vyúčtování dotací poskytnutých z Fondu zdraví statutárního města 
Liberec v roce 2013 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

zprávu o vyúčtování přidělených finančních dotací z Fondu zdraví statutárního města Liberec 
v roce 2013 

a  u k l á d á   

Kamilu Janu Svobodovi, náměstkovi primátorky, předložit zprávu Zastupitelstvu města Liberec 
k projednání.  

T: 25. 9. 2014 

USNESENÍ Č.  923/2014 

Zpráva o vyúčtování dotací poskytnutých z Fondu prevence statutárního města 
Liberec v roce 2013 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

zprávu o vyúčtování přidělených finančních dotací z Fondu prevence statutárního města Liberec 
v roce 2013 

a  u k l á d á  

Kamilovi Janu Svobodovi, náměstkovi primátorky, předložit zprávu zastupitelstvu města 
k projednání. 

T: 25. 9. 2014 

 

USNESENÍ Č.  924/2014 

Zpráva o využití a vyúčtování dotací z Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání 
statutárního města Liberec za rok 2013 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

se zprávou o využití a vyúčtování dotací z Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání Statutárního 
města Liberec za rok 2013 

a  u k l á d á  
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Kamilu Janu Svobodovi, náměstkovi primátorky, 
předložit zprávu o využití a vyúčtování dotací z Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání Statutárního 
města Liberec za rok 2013 Zastupitelstvu města Liberec ke schválení. 

T: 25. 9. 2014 

 

USNESENÍ Č.  925/2014 

Návrh Správní rady Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání Statutárního města 
Liberce na přidělení dotací v 2. 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 dotací z Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání statutárního města Liberec v rámci 2. kola 
2014 v celkové výši 378.300,- Kč jmenovitě uvedené v příloze č. 1 

a  u k l á d á  

Kamilu Janu Svobodovi, náměstkovi primátorky, 
předložit odsouhlasený návrh na přidělení dotací z Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání 
Statutárního města Liberec v rámci 2. kola 2014 v celkové výši 378.300,- Kč Zastupitelstvu 
města Liberec ke schválení. 

T: 25. září 2014 

USNESENÍ Č.  926/2014 

Poskytnutí příspěvku Psychiatrické nemocnici Kosmonosy  

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

poskytnutí příspěvku Psychiatrické nemocnici Kosmonosy v celkové výši 10.000,- Kč 

a  u k l á d á  

Mgr. Pavlu Kalousovi, pověřenému zastupováním funkce vedoucí odboru péče o občany, zajistit 
podpis smlouvy s Psychiatrickou nemocnicí Kosmonosy dle podmínek uvedených v důvodové 
zprávě. 

T: neprodleně 

USNESENÍ Č.  927/2014 

Poskytnutí příspěvku obecně prospěšné společnosti Návrat 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s poskytnutím příspěvku obecně prospěšné společnosti Návrat o.p.s. v celkové výši 250.000,- Kč za 
účelem dofinancování provozu sociální služby „Azylový dům Speramus“ v roce 2014 

a  u k l á d á  

Kamilu Janu Svobodovi, náměstkovi primátorky, předložit tento materiál ke schválení zastupitelstvu 
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města.         

T: 25. 9. 2014 

USNESENÍ Č.  928/2014 

Souhlas zřizovatele s předfinancováním projektu Informační centra digitálního 
vzdělávání (CZ.1.07/1.3.00/51.0028) financovaného z Operačního programu 
Vzdělávání pro konkurenceschopnost, pro Základní školu s rozšířenou výukou 
jazyků, Liberec, Husova 142/44, příspěvková organizace 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s předfinancováním v rámci projektu Informační centra digitálního vzdělávání 
(CZ.1.07/1.3.00/51.0028) financovaného z Operačního programu Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost, pro Základní školu s rozšířenou výukou jazyků, Liberec, Husova 142/44, 
příspěvková organizace 

a  u k l á d á  

Mgr. Pavlu Kalousovi, pověřenému zastupováním funkce vedoucí odboru péče o občany, informovat 
o rozhodnutí rady města ředitelku školy a navýšit provozní prostředky pro základní školu v rámci 
rozpočtu odboru.  

T: ihned 

USNESENÍ Č.  929/2014 

Navýšení kapacit vybraných škol a školských zařízení zřizovaných statutárním 
městem Liberec 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

1. navýšení kapacity Mateřské školy „Pramínek“, Liberec, Březinova 389/9, příspěvková organizace 
na počet děti 90, s účinností od 1. 1. 2015 

2. navýšení kapacity školní družiny a školní jídelny u Základní školy, Liberec, Kaplického 384, 
příspěvková organizace, školní družina na počet žáků 90, školní jídelna na počet stravovaných 
350, s účinností od 1. 9. 2015 

3. navýšení kapacity školní jídelny u Základní školy, Liberec, U Soudu 369/8, příspěvková 
organizace na počet stravovaných 430, s  účinností od 1. 9. 2015 

4. navýšení kapacity školní jídelny u Základní školy a Základní umělecké školy, Liberec, Jabloňová 
564/43, příspěvková organizace, na počet stravovaných 540, s účinností od 1. 9. 2015 

5. navýšení kapacity Základní školy, Liberec, nám. Míru 212/2, příspěvková organizace na počet 
žáků 320 a s navýšením oboru 79-01-C/01 Základní škola na počet žáků 320, navýšení kapacity 
školní družiny na počet žáků 90, navýšení kapacity školní jídelny na počet stravovaných 500, 
s účinností od 1. 9. 2015 

6. navýšení kapacity Základní školy, Liberec, Sokolovská 328, příspěvková organizace na počet 
žáků 400 a s navýšením oboru 79-01-C/01 Základní škola na počet žáků 400, navýšení kapacity 
školní družiny na počet žáků 110, s účinností od 1. 9. 2015 

a  u k l á d á  

Mgr. Pavlu Kalousovi, pověřenému zastupováním funkce vedoucí odboru péče o občany, požádat o 
změnu v rejstříku škol a školských zařízení. 

T: ihned 
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USNESENÍ Č.  930/2014 

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

Rada města po projednání 

j m e n u j e  

konkurzní komisi pro konkurzní řízení na obsazení funkce ředitele (ředitelky) Mateřské školy 
„Sluníčko“, Liberec, Bezová 274/1, příspěvkové organizace ve složení: 
Zástupce určený zřizovatelem – předseda Kamil Jan Svoboda 
Zástupce určený zřizovatelem - Mgr. Jiří Šolc 
Zástupce krajského úřadu – Mgr. Eva Martínková 
Zástupce České školní inspekce – Mgr. Jana Kolínská 
Odborník v oblasti státní správy - Bc. Vlasta Tesařová 
Zástupce pedagogických pracovníků mateřské školy - Bc. Petra Čermáková 
Tajemník konkurzní komise - Alena Romanopulu 

a  u k l á d á  

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

T: neprodleně 

USNESENÍ Č.  931/2014 

Povolení výjimky z počtu dětí stanoveného § 23 zákona č. 561/2004 Sb. a vyhláškou 
MŠMT č. 14/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů, pro Mateřskou školu 
„Malínek“, Liberec, Kaplického 386, příspěvkovou organizaci 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

povolení výjimky dle ustanovení § 23, odst. 5, zákona č. 561/2004 Sb., z počtu dětí stanoveného 
vyhláškou MŠMT č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání 

a  u k l á d á   

Mgr. Pavlu Kalousovi, pověřenému zastupováním funkce vedoucí odboru péče o občany, informovat 
o povolení výjimky ředitelku Mateřské školy „Malínek“, Liberec, Kaplického 386, příspěvkové 
organizace.                                        

T: ihned 

USNESENÍ Č.  932/2014 

Žádost ředitelky příspěvkové organizace Centrum zdravotní a sociální péče Liberec 
o souhlas zřizovatele s nákupem nového užitkového vozu pro potřeby pečovatelské 
služby 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  
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nákup nového užitkového vozu pro potřeby pečovatelské služby z prostředků investičního fondu 
příspěvkové organizace Centrum zdravotní a sociální péče Liberec v maximální výši 550.000,- Kč  

a  u k l á d á  

Mgr. Pavlu Kalousovi, pověřenému zastupováním funkce vedoucí odboru péče o občany, písemně 
seznámit Mgr. Lenku Škodovou, ředitelku organizace, s rozhodnutím rady města. 

T: neprodleně 

 

USNESENÍ Č.  933/2014 

Žádost Divadla F. X. Šaldy Liberec, příspěvkové organizace, o souhlas zřizovatele 

s čerpáním investičního fondu v roce 2014 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

čerpání investičního fondu příspěvkové organizace Divadlo F. X. Šaldy Liberec do výše 
250.000 Kč na pořízení hudebního nástroje – anglického rohu, dle důvodové zprávy 

a  u k l á d á  

Mgr. Pavlu Kalousovi, pověřenému zastupováním funkce vedoucí odboru péče o občany, 
písemně seznámit ředitelku Ing. Jarmilu Levko s rozhodnutím Rady města Liberec. 

T: neprodleně 

USNESENÍ Č.  934/2014 

Žádost Zoologické zahrady Liberec, příspěvkové organizace, o souhlas zřizovatele 
s čerpáním investičního fondu v roce 2014 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

čerpání investičního fondu příspěvkové organizace ZOO Liberec v roce 2014 do výše 3,100.000,- Kč 
dle důvodové zprávy 

a  u k l á d á  

Mgr. Pavlu Kalousovi, pověřenému zastupováním funkce vedoucí odboru péče o občany, 
písemně seznámit ředitele MVDr. Davida Nejedla s rozhodnutím Rady města Liberec.  

T: neprodleně 

USNESENÍ Č.  935/2014 

Pravidla pro poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu statutárního města 
Liberec pro poskytovatele služeb v sociální oblasti na období 2015 – 2016 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s Pravidly pro poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu statuárního města Liberec pro 
poskytovatele služeb v sociální oblasti na období 2015-2016 
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a  u k l á d á  

Kamilu Janu Svobodovi, náměstkovi primátorky, 
předložit Pravidla pro poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu statuárního města Liberec pro 
poskytovatele služeb v sociální oblasti na období 2015-2016 Zastupitelstvu města Liberec ke 
schválení. 

T: 25. 9.2014 

 

USNESENÍ Č.  936/2014 

Smlouvy o ubytování, prodloužení nájemních smluv a přidělení bytů ve vlastnictví 
statutárního města Liberec 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

1. přidělení bytů v domech zvláštního určení (DPS)  
Tejnské Margitě, byt č. 9, o velikosti 1+0, Burianova 1071, 
Menclové Libuši, byt č. 44, o velikosti 1+0, Burianova 1071. 

 
2. prodloužení smlouvy o ubytování nízkého standardu  

Grundzovi Pavlovi, prostor č. 5, Kateřinská 156, 
Divíškovi Liborovi, prostor č. 14, Kateřinská 156. 

 
3. přidělení ubytovací jednotky nízkého standardu 

Petikové Monice, prostor č. 13, Kateřinská 156. 
 
4. prodloužení nájemní smlouvy pro příjmově vymezené osoby 

Sedlaté Lee, byt č. 406, o velikosti 2+kk, Krejčího 1175. 

a  u k l á d á  

Mgr. Pavlovi Kalousovi, pověřenému zastupováním funkce vedoucí odboru péče o občany, 
 
1.   uzavřít nájemní smlouvy na byty zvláštního určení v Domě s pečovatelskou službou s  
      Tejnskou Margitou a Menclovou Libuší. 
 
2. uzavřít dodatek na prodloužení smlouvy o ubytování v jednotce nízkého standardu s Grundzou       

Pavlem do 31. 3. 2015 a Divíškem Liborem do 31. 3. 2015. 
 
3. uzavřít nájemní smlouvu o ubytování v jednotce nízkého standardu s Petikovou Monikou. 
 
4. uzavřít dodatek na prodloužení nájemní smlouvy u bytu pro příjmově vymezené osoby se 

Sedlatou Leou o 2 roky a to do 30. 9. 2016.  

T: 31. října 2014 

USNESENÍ Č.  937/2014 

Schválení jedné z variant vybraných na umístění čestných občanů a nositelů 
Medaile města Liberec ve vitríně historické radnice 



 
 
 

22

Rada města po projednání  

s o u h l a s í  

s variantou C k výběru na umístění čestných občanů a nositelů Medaile města Liberec ve vitríně 
historické radnice  

a  u k l á d á  

Kamilu Janu Svobodovi, náměstkovi primátorky, předložit Zastupitelstvu města Liberec konečnou 
variantu výběru čestných občanů a nositelů Medaile města Liberec ve vitríně historické radnice.  

T: 25.9.2014 

 

USNESENÍ Č.  938/2014 

IOP 09 - schválení vypsání veřejné zakázky - Otevřené město Liberec 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

1. vypsání veřejné zakázky na dodávku služeb „Otevřené město Liberec“ v rámci IOP 09. 
2. Návrh Zadávacích podmínek pro zadání veřejné zakázky na dodávku služeb „Otevřené město 

Liberec“ v rámci IOP 09. 
3. Formu veřejné soutěže – otevřené zadávací řízení 

u k l á d á   

Ing. Zbyňkovi Vavřinovi, vedoucímu odboru informatiky a řízení procesů,  
1. zajistit vyhlášení, realizaci a vyhodnocení veřejné soutěže IOP 09 – „Otevřené město Liberec“ dle 
schválené zadávací dokumentace a schválené formy veřejné soutěže. 

T: neprodleně 
 
2. předložit po vyhodnocení výše uvedené veřejné soutěže radě města ke schválení její výsledek. 

T: neprodleně 

USNESENÍ Č.  939/2014 

Centrum pro výzkum energetického využití litosféry, v.v.i. 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í   

informaci o stavu společnosti Centrum pro výzkum energetického využití litosféry, v.v.i. 

a  u k l á d á  

Ing. Michalu Vereščákovi, vedoucímu odboru strategického rozvoje a dotací, ve spolupráci s odborem 
právním a veřejných zakázek, připravit návrh na zrušení veřejné výzkumné instituce Centrum pro 
výzkum energetického využití litosféry, v.v.i., IČ: 86652028 s likvidací a jmenování likvidátora a 
předložit tento návrh zastupitelstvu města. 

T: kontrolní 02/2015 
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USNESENÍ Č.  940/2014 

Memorandum o spolupráci mezi Sportovním klubem JEŠTĚD, Sportovním areálem 
Ještěd, a.s., a statutárním městem Liberec                  

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e   

uzavření memoranda o spolupráci a společném postupu v oblasti dalšího rozvoje lyžařského areálu na 
mezi Sportovním klubem JEŠTĚD, Hodkovická 981/42, 460 06 Liberec 6, IČ: 64040577,  
Sportovním areálem Ještěd a.s., Jablonecká 41, Liberec, IČ 25437941 a statutárním městem Liberec                       

a  u k l á d á  

Mgr. Martině Rosenbergové, primátorce města, uzavřít memorandum o spolupráci. 

Termín: neodkladně 

USNESENÍ Č.  941/2014 

Dokumenty systému korporátního řízení 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e   

níže uvedené dokumenty, které jsou výstupem klíčové aktivity projektu „Zavedení systému 
korporátního řízení města Liberce“:  
1. Srovnávací analýza 
2. Formulace druhů zajišťovaných veřejných a podpůrných služeb a návrh principů systému 

hodnocení jejich kvality 
3. Formulace systému řízení organizací města  

a  u k l á d á  

Ing. Jiřímu Rutkovskému, náměstkovi primátora, předložit dokumenty na vědomí zastupitelstvu 
města.  

Termín: 09/2014 

USNESENÍ Č.  942/2014 

SVS, a.s. – nájem a záměr budoucího prodeje stavby vodovodního a kanalizačního 
řadu  v k. ú. Starý Harcov (ul. Sluneční stráň) 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

nájem vodovodního řadu PE DN 100 v délce 116,7 m (dle GIS) a vodovodního řadu PE DN 80 
v délce 45,7 m (dle GIS) + 1ks nadzemní hydrant a 2 ks podzemní hydrant  a gravitační kanalizační 
stoky PVC DN 300 v celkové délce 146,6 m (dle GIS) + 9 ks revizní šachta  uložené v p.p.č. 68/1, 
450/7, 450/39, 450/9, 450/38, 450/31, 450/2, 462 a 468/2 vše v  k.ú. Starý Harcov (vodní dílo 
označené  jako „Liberec-Starý Harcov, ul. Sluneční stráň - vodovod a kanalizace  pro 66 b.j. /SML – 
BD Spektrum-Interma a.s./),  na dobu určitou, do doby prodeje předmětu nájmu nájemci, který je 
podmíněn zřízením služebnosti inženýrských sítí včetně ochranných pásem pro předmět nájmu,  za 
roční nájemné  1,- Kč pro Severočeskou vodárenskou společností, a.s., IČ: 490 99 469, se sídlem 
Přítkovská 1689, 415 50 Teplice a 

s o u h l a s í   

se záměrem budoucího prodeje vodovodního řadu PE DN 100 v délce 116,7m (dle GIS) a 
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vodovodního řadu PE DN 80 v délce 45,7 m (dle GIS) + 1ks nadzemní hydrant a 2ks podzemní 
hydrant a gravitační kanalizační stoky PVC DN 300 v celkové délce 146,6 m (dle GIS) +  9 ks revizní 
šachta uložené v p.p.č. 68/1, 450/7, 450/39, 450/9, 450/38, 450/31, 450/2, 462 a 468/2 vše v  k. ú. 
Starý Harcov Severočeské vodárenské společnosti a.s. za kupní cenu ve výši nákladů spojených 
s převodem  

a  u k l á d á  

1. Ing. Michalu Vereščákovi, vedoucímu odboru strategického rozvoje a dotací, 
zajistit zřízení věcných břemen služebnosti inženýrských sítí včetně ochranných pásem pro 
předmět nájmu v rozsahu stanoveném geodetickým zaměřením. 

                                                                                              Termín: do 30.6.2016 
 
2. Ing. Jiřímu Rutkovskému, náměstku primátorky města, 
a) zajistit uzavření nájemní smlouvy mezi statutárním městem Liberec a Severočeskou vodárenskou 

společností a.s.  
b) předložit záměr budoucího prodeje vodního díla ke schválení zastupitelstvu 

města.                                                                                     

Termín: 25.9.2014 
 

USNESENÍ Č.  943/2014 

SVS a.s. – nájem a záměr budoucího prodeje stavby vodovodního a kanalizačního 
řadu  v k. ú. Starý Harcov (ul. Vlčí vrch) 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

nájem vodovodního řadu PE DN 80 v délce 134 m + 1x podzemní hydrant (dle GIS) a gravitační 
kanalizační stoky PVC DN 250 v celkové délce 69,6 m + 3x revizní šachta (dle GIS) 
uložené  v pozemku parc. č. 34,  parc. č. 2/1, parc. č.  64 a parc.č.  4 vše v  k.ú. Starý Harcov (vodní 
dílo označené  jako „Liberec-Starý Harcov, Vlčí vrch, vodovod a kanalizace v p.p.č. 34,  k.ú. Starý 
Harcov“),  na dobu určitou, do doby prodeje předmětu nájmu nájemci, který je podmíněn zřízením 
služebnosti inženýrských sítí včetně ochranných pásem pro předmět nájmu, za roční nájemné  1,- Kč 
pro Severočeskou vodárenskou společnost a.s., IČ: 490 99 469, se sídlem Přítkovská 1689, 415 50 
Teplice  

s o u h l a s í   

se záměrem budoucího prodeje vodovodního řadu PE DN 80 v délce 134 m + 1x podzemní hydrant 
(dle GIS) a gravitační kanalizační stoky PVC DN 250 v celkové délce 69,6 m + 3x revizní šachta (dle 
GIS) uložené  v pozemku parc. č. 34,  parc. č. 2/1, parc. č.  64 a parc.č.  4 vše v  k.ú. Starý Harcov 
Severočeské vodárenské společnosti a.s. za cenu 142 800,- Kč  

a  u k l á d á  

1. Ing. Michalu Vereščákovi, vedoucímu odboru strategického rozvoje a dotací, 
zajistit zřízení věcných břemen služebnosti inženýrských sítí včetně ochranných pásem pro 
předmět nájmu v rozsahu stanoveném geodetickým zaměřením. 

                                                                                                  Termín: do 31.8.2016 
 
2. Ing. Jiřímu Rutkovskému, náměstku primátorky města, 
a) zajistit uzavření nájemní smlouvy mezi statutárním městem Liberec a Severočeskou vodárenskou 

společností a.s.  
b) předložit záměr budoucího prodeje vodního díla ke schválení zastupitelstvu 

města.                                                                                         
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Termín: 25.9.2014 

USNESENÍ Č.  944/2014 

SVS a. s. - prodej vodovodního řadu (prodloužení) v ul. Strakonická 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s prodejem vodovodního řadu PE DN 80 v délce 132,3 m (dle GIS) + 1 ks podzemní hydrant 
vybudovaný na pozemku parc. č. 338 a 339/16 v k.ú. Karlinky a pozemku parc. č. 681 v k.ú. Dolní 
Hanychov, společnosti Severočeská vodárenská společnost a.s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice, IČ: 
49099469 za kupní cenu ve výši 1.000,- Kč  

a  u k l á d á  

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

T: 09/2014 

USNESENÍ Č.  945/2014 

Smlouva o poskytnutí dotace pro Klub českých turistů Ještědská oblast 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

1. dohodu o ukončení smlouvy č. 7003/00/144 ze dne 21. 12. 2000 mezi statutárním městem 
Liberec a Jizersko - Ještědská oblast KČT dle přílohy 

2. smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 46.200,- Kč pro KČT Ještědská oblast dle přílohy 

a  u k l á d á  

Ing. Davidu Pastvovi, vedoucímu odboru sportu a cestovního ruchu, zajistit uzavření těchto 
dokumentů mezi Klubem českých turistů Ještědská oblast a statutárním městem Liberec. 

T: neprodleně 

USNESENÍ Č.  946/2014 

Zpráva o využití a vyúčtování dotací ze sportovního fondu za rok 2013 

Rada města po projednání 

d o p o r u č u j e   

schválit zprávu o využití a vyúčtování dotací ze sportovního fondu za rok 2013  

a  u k l á d á   

Ing. Jiřímu Rutkovskému, náměstkovi primátorky, 
předložit zprávu o využití a vyúčtování dotací ze sportovního fondu za rok 2013 Zastupitelstvu města 
Liberec ke schválení. 

T: 25. 9. 2014 
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USNESENÍ Č.  947/2014 

Zadání zpracování průkazu energetické náročnosti budov (PENB) 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

1. zpracování zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na pořízení průkazů 
energetické náročnosti budov (PENB) dle zákona č. 406/2000 Sb., zákon o hospodaření energií, a 
vyhlášky ministerstva průmyslu a obchodu č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov a 
realizování samotné veřejné zakázky malého rozsahu dle vnitřních předpisů statutárního města 
Liberec. 

 
2. seznam vyzvaných uchazečů v rámci zadávacího řízení na zakázku malého rozsahu – zpracování 

průkazů energetické náročnosti budov (PENB). V rámci zadávacího řízení budou k podání 
nabídky vyzváni: 

 
Ing. Zdeněk Havlát 
Hanácká 448 
460 08, Liberec - Liberec 8 
IČ:14862191 
 
AF - Consult Czech Republic s.r.o. 
Magistrů 1275/13 
140 00 Praha 4 
IČ: 45306605 
 
E - resources s.r.o. 
Hybenská 1009/24 
110 00, Praha 1 – Nové Město 
IČ:26116162 
 
EkoWATT CZ s.r.o. 
Švábova 52/2 
180 00, Praha 8 
IČ: 27599817 
 
SIL spol. s.r.o. 
U Besedy 8/414 
460 01, Liberec 3 
IČ: 47309512 

a  j m e n u j e  

členy komise pro otevírání obálek, včetně náhradníků: 
 
1. Ing. Petr Kolomazník, vedoucí odboru hlavního architekta 
2. Michal Šálek, specialista inženýrských sítí odboru hlavního architekta 
3. Ing. Vladislav Rozsypal, dopravní inženýr 
 
Náhradníci: 
1. Ing. Pavel Přenosil, vedoucí oddělení ÚAP a GIS, odbor hlavního architekta 
2. Ing. Klára Rubášová, odbor hlavního architekta 
3. Ing.arch. Petr Kincl, vedoucí oddělení urbanismu a architektury 
 
Členy komise pro posouzení a hodnocení nabídek, včetně náhradníků: 
1. Ing. Jiří Rutkovský, náměstek primátorky 
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2. Ing. Petr Kolomazník, vedoucí odboru hlavního architekta 
3. Michal Šálek, specialista inženýrskách sítí odboru hlavního architekta 
4. Ing.Mgr. Petr Černý, člen zastupitelstva města Liberec 
5. Ing. Alena Bláhová, referent veřejných zakázek 
 
 
Náhradníci: 
1. Ing. Pavel Přenosil, vedoucí oddělení ÚAP a GIS, odbor hlavního architekta 
2. Adam Lenert, odbor hlavního architekta 
3. Radim Stanka, odbor hlavního architekta 
4. Ing.arch. Petr Kincl, vedoucí oddělení urbanismu a architektury 
5. Ing. Vladislav Rozsypal, dopravní inženýr  

a  u k l á d á     

Ing. Petru Kolomazníkovi, vedoucímu odboru hlavního architekta, zajistit zadávací dokumentaci 
sloužící jako podklad pro vypracování nabídek uchazečů v rámci zadávacího řízení na zakázku – 
zpracování průkazů energetické náročnosti budov (PENB) a vypsání (prostřednictvím právního 
odboru) zakázky malého rozsahu na služby dle vnitřních předpisů statutárního města Liberec. 

Termín: neprodleně 

USNESENÍ Č.  948/2014 

Přijetí účelové dotace na rok 2014 z Dotačního fondu Libereckého kraje, 
podprogramu Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

přidělení účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, podprogramu Podpora jednotek 
požární ochrany obcí Libereckého kraje na rok 2014 na nákup 6 ks zásahových obleků pro JSDH 
města Liberec; 

s c h v a l u j e  

předloženou smlouvu o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje,  
podprogramu Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje na rok 2014 na nákup 6 ks 
zásahových obleků pro JSDH města Liberec; 

a  u k l á d á  

Lubomíru Poppovi, vedoucímu oddělení krizového řízení, zajistit podepsání smluv o  poskytnutí 
dotací mezi Libereckým krajem a statutárním městem Liberec; 

Termín: ihned 

USNESENÍ Č.  949/2014 

Externí pronájem volebních místností 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

uzavření nájemních smluv, souvisejících se zajištěním volebních místností pro volby do  
zastupitelstev obcí se subjekty a za podmínek uvedených v důvodové zprávě 

a  u k l á d á  

Ing. Jindřichu Fadrhoncovi, tajemníkovi MML, podepsat tyto nájemní smlouvy. 

Termín: ihned 
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USNESENÍ Č.  950/2014 

Ukončení činnosti komisí, odborných pracovních skupin Rady města Liberce 

Rada města po projednání 

z r u š u j e  

k prvnímu dni konání voleb do zastupitelstev obcí, tj. 10. října 2014 
 
1. komisi: 
 - dopravy 
 - humanitní 
 - kulturní a památkovou 
 - pro občanské obřady a záležitosti 
 - pro partnerskou spolupráci a cestovní ruch 
 - pro rozvoj a strategické plánování 
 - pro veřejné zakázky 
 - pro výběrová řízení a prodej majetku 
 - pro zdraví a sociální a patologické jevy 
 - pro životní prostředí 
 - sportovní 
 
2. odbornou pracovní skupinu: 
- Rada Divadla F. X. Šaldy  
- Pro městský mobiliář 
- Pro parkovací systém ve městě 
 

o d v o l á v á  

z funkce předsedy a členy komisí a odborných pracovních skupin, jmenovitě uvedené v příloze č. 1 

a  u k l á d á  

Ing. Jindřichovi Fadrhoncovi, tajemníkovi MML, zajistit prostřednictvím organizačního odd., 
informování tajemníků, předsedů a členů těchto poradních orgánů o ukončení činnosti a jejich 
odvolání z funkce. 

T: do 10. října 2014 

USNESENÍ Č.  951/2014 

Ukončení činnosti výborů Zastupitelstva města Liberec a správních rad fondů 
statutárního města Liberec 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

1. se zrušením výborů Zastupitelstva města Liberce: 
- Finanční výbor 
- Kontrolní výbor 
- Výbor pro rozvoj a územní plánování 
- Výbor pro školství, výchovu a vzdělávání 
 
k prvnímu dni konání voleb do zastupitelstev obcí, tj. 10. října 2014 

 
2. s odvoláním předsedů a členů výborů, jmenovitě uvedených v příloze č. 1, z jejich funkcí, k 
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prvnímu dni konání voleb do zastupitelstev obcí, tj. 10. října 2014 
 
3. s odvoláním předsedů a členů správních rad fondů statutárního města Liberec z jejich funkcí, k 
prvnímu dni konání voleb do zastupitelstev obcí, tj. 10. října 2014; jedná se o správní rady těchto 
fondů: 
- Ekofond 
- Kulturní fond 
- Fond pro partnerskou spolupráci 
- Fond pro podporu a rozvoj vzdělávání 
- Fond prevence 
- Sportovní fond 
- Fond zdraví 
- Městský fond rozvoje bydlení 
 

a  u k l á d á  

Mgr. Martině Rosenbergové, primátorce města, předložit materiál k projednání zastupitelstvu města. 

T: 25. září 2014 

USNESENÍ Č.  952/2014 

Hodnocení 7. zasedání zastupitelstva města konaného dne 4. 9. 2014 

Rada města po projednání 

p o v ě ř u j e  

vyřízením podnětů, dotazů a připomínek ze 7. zasedání Zastupitelstva města Liberce, které se konalo 
dne 4. září 2014, primátorku města Mgr. M. Rosenbergovou, náměstka primátorky Ing. J. 
Rutkovského, Mgr. J. Šolce, K. J. Svobodu, tajemníka MML Ing. Jindřicha Fadrhonce a člena Rady 
města Liberce a předsedu představenstva DPMLJ, a. s., Romana Šotolu.  

USNESENÍ Č.  953/2014 

Organizační zajištění 8. řádného zasedání zastupitelstva města konaného dne 25. 
září 2014 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

konání 8. řádného zasedání zastupitelstva města ve čtvrtek 25. září 2014 v 15.00 hodin v zasedací 
místnosti č. 11 budovy radnice s tímto pořadem jednání: 
 
1. Zahájení, schválení pořadu jednání 
2. Diskuse občanů 
3. Majetkoprávní operace – MO Vratislavice n. N. 
4. Majetkoprávní operace – Prodej volné nebytové jednotky 
5. Majetkoprávní operace – Prodej pozemků 
6. Majetkoprávní operace – Prodej podílu pozemku k prodané bytové jednotce 
7. Majetkoprávní operace – Směny pozemků 
8. Majetkoprávní operace – Záměr prodeje pozemků 
9. Majetkoprávní operace – Záměr bezúplatného převodu 
10. SVS, a. s. – záměr budoucího prodeje stavby vodovodního a kanalizačního řadu v k. ú. Starý 
 Harcov (ul. Sluneční stráň) 
11. SVS, a. s. – záměr budoucího prodeje stavby vodovodního a kanalizačního řadu v k. ú. Starý 
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 Harcov (ul. Vlčí Vrch) 
12. SVS, a. s. – prodej vodovodního řadu (prodloužení) v ul. Strakonická 
13. Dokumenty systému korporátního řízení 
14. Projekt fúze Sportovní areál Fotbal, a. s. a Sportovní areál Liberec, s. r. o. 
15. Poskytnutí příspěvku spolku Rodina24 na zahájení provozu domova pro seniory se zvláštním 
 režimem v Liberci 
16. Poskytnutí příspěvku obecně prospěšné společnosti Návrat 
17. Schválení Dodatku č. 2 ke smlouvě OLP/684/2010 o bezplatném užívání nemovitostí v rámci 
 projektu „Revitalizace městských lázní na galerijní objekt“ 
18. Lázně – schválení prodloužení vyúčtování dotace Libereckého kraje 
19. Věcný záměr rozvoje vzdělávání na území statutárního města Liberec – příloha k projektovým 
 záměrům rozvoje výukových kapacit základních a mateřských škol 
20. Pravidla pro poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu statutárního města Liberec pro 
 poskytovatele služeb v sociální oblasti na období 2015 - 2016 
21. Bezpečný přechod Liberec – Sokolská – smlouva o zřízení věcného břemene – pozemkové 
 služebnosti 
22. Návrh k pořízení 80. změny Územního plánu města Liberec – návrh č. 80/1 
23. Návrh Správní rady Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání statutárního města Liberec na 
 přidělení dotací v 2. kole roku 2014 
24. Zpráva o vyúčtování dotací poskytnutých z Fondu prevence statutárního města Liberec v roce 
 2013 
25. Zpráva o vyúčtování dotací poskytnutých z Fondu zdraví statutárního města Liberec v roce 2013 
26. Zpráva o využití a vyúčtování dotací z Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání statutárního města 
 Liberec za rok 2013 
27. Zpráva o využití a vyúčtování dotací ze Sportovního fondu za rok 2013 
28. Protokol z akce Kontrola čerpání prostředků za rok 2013 z městských fondů – Ekofond, Fond 
 prevence SML a Fond zdraví SML 
29. Protokol z akce Kontrola účinnosti zavedeného systému EPC u vybraných subjektů 
30. Schválení jedné z variant vybraných na umístění čestných občanů a nositelů Medaile města 
 Liberec ve vitríně historické radnice 
31. Ukončení činnosti výborů Zastupitelstva města Liberec a správních rad fondů statutárního města 
 Liberec 
32. Vyřízení podnětů, dotazů a připomínek ze 7. řádného zastupitelstva města, které se konalo dne 4. 
 září 2014 
33. Informace, dotazy a podněty zastupitelů 

 
 

Přílohy: k usn. č. 925/2014 
   k usn. č. 950/2014 
              k usn. č. 951/2014 

 
 
          

 
 
V Liberci dne 23. září 2014 

 
 
 

 
 

            Mgr. Jiř í  Šolc,  v.  r .            Mgr.  Martina Rosenbergová,  v .  r .  
              náměstek primátorky                           primátorka města 
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                 Přehled poskytnutých dotací z Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání -  I. kolo 2013           
 

 Žadatel Název akce Číslo 
smlouvy 

Poskytnutá 
dotace Kč 

Vrácená dotace v Kč Využitá dotace 
v Kč 

  1 
 

Podještědské 
gymnázium, s.r.o. 
Sokolovská 328, 
Liberec 

Divadelní soubor STOPA 11/13/0013 20.525,- - 20.525,- 

2 
  

Podještědské 
gymnázium, s.r.o. 
Sokolovská 328, 
Liberec 

Luštěniny-školní studentský 
občasník 

11/13/0014 7.000,- - 7.000,- 

3 Základní škola 
Liberec, Aloisina 
výšina 642 

3. školní jarmark Základní 
školy Aloisina výšina 

11/13/0015 8.000,- - 8.000,- 

4 Krajská vědecká 
knihovna v Liberci, 
Rumjancevova 1362/1 

Kde končí svět 11/13/0016 2.000,- - 2.000,- 

5 Krajská vědecká 
knihovna v Liberci, 
Rumjancevova 1362/1 

Památky kolem nás 11/13/0017 4.000,- - 4.000,- 

6 Krajská vědecká 
knihovna v Liberci, 
Rumjancevova 1362/1 

O Jizerských horách 11/13/0018 4.000,- - 4.000,- 

7 Krajská vědecká 
knihovna v Liberci, 
Rumjancevova 1362/1 

Liberec vyhrává 11/13/0019 1.000,- - 1.000,- 

8 Krajská vědecká 
knihovna v Liberci, 
Rumjancevova 1362/1 
 

Letem světem populární 
hudby 

11/13/0020 5.000,- - 5.000,- 

priloha k usn. c. 925/2014
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9 Krajská vědecká 
knihovna v Liberci, 
Rumjancevova 1362/1 

Knihovníci a přátelé 
knihovny cestují 

11/13/0021 9.000,- - 9.000,- 

10 Krajská vědecká 
knihovna v Liberci, 
Rumjancevova 1362/1 

Jak se zrodil Liberec 11/13/0022 4.000,- - 4.000,- 

11 Sdružení rodičů a 
přátel dětí a školy při 
ZŠ Lesní, Liberec 

Tvorba školního časopisu 11/13/0023 7.000,- - 7.000,- 

15 Základní škola 
Liberec, Křížanská 80 

Školní časopis Šotek 11/13/0024 7.000,- - 7.000,- 

17 Základní škola 
Liberec, Křížanská 80 

Pohádky pro malé i velké 11/13/0025 9.000,- - 9.000,- 

18 Základní škola 
Liberec, Křížanská 80 

Ostašovský jarmark   
11/13/0026 

32.800,- - 32.800,- 

21 Základní škola 
Liberec, Křížanská 80 

Hravé tvoření 11/13/0027 8.000,- - 8.000,- 

24 Mateřská škola 
Čtyřlístek, 
Tovačovského 166/27, 
Liberec 
 

I malé ruce dokážou velké 
věci – výtvarné činnosti 

11/13/0028 5.000,- - 5.000,- 

28 DOCTRINA – 
základní škola a 
mateřská škola, s.r.o., 
Na Perštýně 404/44 
 

Časo-pejsek – čtvrtletník 
MŠ Doctrina 

11/13/0029 7.000,- - 7.000,- 

30 Rodinné centrum 
Žirafa, Boženy 
Němcové 54/9, 
Liberec 

S Žirafou za novými 
dovednostmi 

11/13/0030 35.000,- - 35.000,- 

priloha k usn. c. 925/2014
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32 Základní škola 
Liberec, Kaplického 
384 

Kaplický jarmark 11/13/0031 10.000,- 918,- 
dotace nedočerpána 

9.082,- 

33 Základní škola 
Liberec, Kaplického 
384 

Školní časopis Náš 
Kapličák 

11/13/0032 7.000,- - 7.000,- 

36 Základní škola 
Liberec, Švermova 
403/40 

Výtvarný a keramický 
seminář, dílny ke Dni 
matek, činnost kroužků 

11/13/0033 4.000,- - 4.000,- 

39 Základní škola 
Liberec, Na Výběžku 
118 

Jarní dílny 2013 11/13/0034 5.000,- - 5.000,- 

41 Mateřská škola 
„Rolnička“, Liberec, 
Truhlářská 340/7 

Kreslící „Rolnička“ 11/13/0035 3.000,- 3.000,- 
odstoupení  
od smlouvy,  

akce se nekonala 

0,- 

42 Unie českých 
pěveckých sborů, 
Frýdlantská 1359/19, 
Liberec 

Školení sbormistrů 11/13/0036 10.000,- - 10.000,- 

43 Liberecké fórum, 
Heliova 555/7, Liberec 

Vzdělání to nám úsměv 
zachrání 
 

11/13/0037 10.000,- 4.983,- 
dotace nedočerpána 

5.017,- 

44 Základní umělecká 
škola Liberec, 
Frýdlantská 1359/19 

Absolventský koncert 11/13/0038 25.000,- 25.000,- 
vyúčtování  

po termínu, dotace 
vrácena v plné výši 

0,- 

45 Základní umělecká 
škola Liberec, 
Frýdlantská 1359/19 

Taneční večer  11/13/0039 67.000,- 67.000,- 
vyúčtování  

po termínu, dotace 
vrácena v plné výši 

0,- 

priloha k usn. c. 925/2014



 4

46 Základní škola 
Liberec, Vrchlického 
262/17 

Děti učí děti klíčovým 
kompetencím 

11/13/0040 6.500,- - 6.500,- 

48 Sdružení TULIPAN, 
Sokolská 113/8, 
Liberec 

Zrcadlo 11/13/0041 28.000,- 8.000,- 
dotace nedočerpána 

20.000,- 

49 Sbor dobrovolných 
hasičů Pilínkov, 
Puškinova 136, 
Liberec 

Pilínkovský plamen 2013 11/13/0042 3.000,- - 3.000,- 

50 Základní škola 
Liberec, Oblačná 
101/15 

Školní časopis 11/13/0043 2.000,- - 2.000,- 

51 Sdružení TULIPAN, 
Sokolská 113/8, 
Liberec 

Myslím, tedy jsem 11/13/0044 17.000,- - 17.000,- 

53 Mateřská škola 
„Malínek“ Liberec, 
Kaplického 386 

Keramické hrátky (tvořivé a 
výtvarné dílny) s dětmi a 
rodiči 

11/13/0045 4.000,- - 4.000,- 

54 Amos, o.s., 
Růžodolská 118/26, 
Liberec 

Tradiční košíkářské 
řemeslo 

11/13/0046 7.000,- - 7.000,- 

  
Celkem /Kč 
 

   
383.825,- 

 
108.901,- 

 
274.924,- 

 

priloha k usn. c. 925/2014
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                 Přehled poskytnutých dotací z Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání -  II. kolo 2013           
 

 
 Žadatel Název akce Číslo smlouvy Poskytnutá 

dotace v Kč 
Vrácená dotace  

v Kč 
Využitá dotace  

v Kč 
  1 
 

Základní škola 
Liberec, Aloisina 
výšina 642 

Lojzík 2013 11/13/0077 10.000,- - 10.000,- 

2 
  

Základní škola 
Liberec, Aloisina 
výšina 642 

Výšinka zpívá díla 
českých autorů  
20. století 
 

11/13/0078 38.000,- - 38.000,- 

3 Základní škola 
Liberec, Aloisina 
výšina 642 

Východ a západ 11/13/0079 15.000,- - 15.000,- 

4 Mateřská škola 
„Čtyřlístek“, 
Tovačovského 
166/27, Liberec 

I malé ruce dokážou 
velké věci – výtvarné 
činnosti 

11/13/0080 5.000,- - 5.000,- 

5 Krajská vědecká 
knihovna 
v Liberci, 
Rumjancevova 
1362/1 
 

Hudba je univerzální 
řeč lidstva  

11/13/0081 12.000,- - 12.000,- 

6 Krajská vědecká 
knihovna 
v Liberci, 
Rumjancevova 
1362/1 

Není hanba, že nevíš, 
ale že se nezeptáš  

11/13/0082 36.000,- - 36.000,- 

priloha k usn. c. 925/2014
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7 Krajská vědecká 
knihovna 
v Liberci, 
Rumjancevova  
1362/1 

Knihovna vás baví – 
literárně dramatické 
pořady 

11/13/0083 30.000,- - 30.000,- 

8 Základní škola 
Liberec, 
Kaplického 384 

Náš Kapličák 11/13/0084 7.000,- 29,50 
dotace 

nedočerpána 

6.970,50 

9 Základní škola 
Liberec, 
Kaplického 384 

Vánoční dílničky 11/13/0085 7.000,- - 7.000,- 

11 Základní škola 
Liberec, Křížanská 
80 

Školní časopis Šotek 11/13/0086 7.000,- - 7.000,- 

12 Základní škola 
Liberec, Křížanská 
80 

Tvořivé aktivity pro 
každého 

11/13/0087 15.000,- - 15.000,- 

13 Základní škola 
Liberec, Křížanská 
80 

Ostašovské Vánoce – 
tradice a zvyky 

11/13/0088 13.000,- - 13.000,- 

15 DJS Elegance OS, 
Nákupní 312, 
Liberec, občanské 
sdružení  

Divadélko Radost – 
výtvarně dramatický 
kroužek  

11/13/0089 10.000,- - 10.000,- 

16 DOCTRINA – 
základní škola a 
mateřská škola, 
s.r.o., Liberec 

Časo-pejsek – 
čtvrtletník MŠ Doctrina 

11/13/0090 6.000,- - 6.000,- 

17 DOCTRINA – 
základní škola a 
mateřská škola, 

Keramika do exteriéru 
pro Domov seniorů 

11/13/0091 10.000,- - 10.000,- 
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s.r.o., Liberec   
18 Občanské sdružení 

D.R.A.K., Oblačná 
450/1, Liberec 
 

Výuka anglického 
jazyka dětí a mládeže 
s tělesným postižením 

11/13/0092 19.000,- 19.000,- 
dotace vrácena 

v plné výši, 
projekt se 

neuskutečnil 

0,- 

19 Občanské sdružení 
D.R.A.K., Oblačná 
450/1, Liberec 

Volnočasové aktivity 
jako prevence 
sociálního vyloučení 
rodin pečujících o děti 
se zdravotním 
postižením 

11/13/0093 10.000,- 10.000,- 
dotace vrácena 

v plné výši, 
projekt se 

neuskutečnil 

0,- 

20 Základní škola 
Liberec, Na 
Výběžku 118 

Vánoční dílny 2013 11/13/0094 6.000,- - 6.000,- 

23 Filmový klub 
Liberec, 
Chrastavská 
273/30, Liberec 

Fotografování, práce 
osvětlovače, 3D grafika 
– mediální výchova 
formou praktických 
workshopů 

11/13/0095 27.000,- - 27.000,- 

25 Rodinné centrum 
Žirafa, Boženy 
Němcové 54/9, 
Liberec 

S Žirafou za novými 
objevy 

11/13/0096 42.000,- - 42.000,- 

  
celkem 

   
325.000,- 

 

 
29.029,50 

 
295.970,50 
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Poradní	orgány	rady	města	2010‐2014	
	
Obsah		
	
	 Název	 	

Komise	RM	

1.	 Humanitní	 	

2.	 Pro	občanské	obřady	a	záležitosti	 	

3.	 Sportovní	 	

4.	 Pro	zdraví	a	sociální	a	patologické	jevy	 	

5.	 Kulturní	a	památková	 	

6.	 Pro	výběrová	řízení	a	prodej	majetku	 	

7.	 Pro	životní	prostředí	 	

8.	 Dopravy	 	

9.	 Pro	partnerskou	spolupráci	a	cestovní	ruch	 	

10.	 Pro	veřejné	zakázky	 	

11.	 Pro	rozvoj	a	strategické	plánování		 	

Pracovní	skupiny	Rady	města	(Odborné)	

1.	 OPS		pro	městský	mobiliář	 	

2.	 OPS	pro	parkovací	systém	 	

3.	 OPS	Rada	Divadla	F.X.Šaldy	 	
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1.	KOMISE	RADY	

Název:	 	 	 																			H	U	M	A	N	I	T	N	Í			
	
(zřízena	dle	usnesení	RM	č.	21/2011,	ze	dne	11.	1.	2011)	

	
Tajemník:	Jana	Vašková	(od	1.1.2012)		
	 Jméno	a	příjmení:	

	
1.	 Jana	Kašparová		

ČSSD	‐	předsedkyně	
	

	 	
2.	 MUDr.	Kateřina	

Absolonová	
Změna	pro	Liberec	

	 	
3.	 Robert	Prade	

Liberec	občanům	
	 	
4.	 Radka	Kyzlíková	

VV	
	 	
5.	 Helena	Hýbnerová	

KSČM	
	 	
6.	 Michael	Dufek	

ODS	
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2.	KOMISE	RADY	MĚSTA	

Název:	 				P	R	O			O	B	Č	A	N	S	K	É		O	B	Ř	A	D	Y			A			Z	Á	L	E	Ž	I	T	O	S	T	I		
(zřízena	dle	usnesení	RM	č.	63/2011,	ze	dne	18.	1.	2011)	

	
	
Tajemník:	Martina	Matviaková	
	 Jméno	a	příjmení	

	 	
1.	 Irena	Jirásková		

předsedkyně	
	
(minulé	volební	období‐ODS)	

	 	
2.	 Hana	Vimmerová	

Změna	pro	Liberec	
	 	
3.	 Lenka	Šotolová	

ČSSD	
	 	
4.	 Věra	Vítečková	

ČSSD	
	 	
5.	 Bc.	Lenka	Polívková	

Liberec	občanům	
	 	
6.	 Milena	Barthová	

Liberec	občanům	
	 	
7.	 Simona	Baťová	

Věci	veřejné	
	 	
8.	 Ludmila	Zelinková	

KSČM	
	 	
9.	 Miloslava	Blanárová	
	 	

10.	 Zdenka	Drobníková	
	 	

11.	 Marie	Fantová	
	 	

12.	 MgA.	Hana	Kašparová	
ODS	

	 	
13.	 Jaroslava	Kašparová	
	 	

14.	 Mileva	Pešanová	
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(místopředsedkyně)	
	 	

15.	 Mgr.	Olga	Preclíková	
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3.		KOMISE	RADY	MĚSTA	

Název:	 	 	 	 				S	P	O	R	T	O	V	N	Í			
	
(zřízena	dle	usnesení	RM	č.	21/2011,	ze	dne	11.	1.	2011)	

	
	
Tajemník:		Renata	Sobotková	
	 Jméno	a	příjmení:	

	
1.	 Roman	Šotola	

Předseda	
ČSSD	

	 	
2.	 Bc.	Dagmar	Vízková	

ZpL	
	 	
3.	 Karel	Hampl	

LO	
	 	
4.	 Barbora	Svatošová	

USZ	
	 	
5.		 Anna	Švejdová	

VV	
	 	
6.		 Přemysl	Samšiňák	

KSČM	
	 	
7.	 Ing.	Vladimír	Vojtíšek	

ODS	
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4.	KOMISE	RADY	MĚSTA	

Název:	 			 	K	O	M		I		S	E				P	R	O			Z	D	R	A	V	Í				A			P	R	E	V	E	N	C	I			

	 	 	S	O	C	I	Á	L	N	Ě			P	A	T	O	L	O	L	O	G	I	C	K	Ý	C	H			J	E	V	Ů	
	

									(zřízena	dle	usnesení	RM	č.	63/2011,	ze	dne	18.	1.	2011)	
	
	
Tajemník:	Pavlína	Háková	
	 Jméno	a	příjmení:	

	
1.	 MUDr.	Kateřina	Absolonová	

Předsedkyně	
Změna	pro	Liberec		

	 	
2.	 Věra	Dostrašilová	

VV	
	 	
3.	 Mgr.	Libuše	Šotolová	

ČSSD	
	 	
4.	 Bc.	Jiří	Zavoral	

LO	
5.	 MUDr.	Ladislav	Dzan	

USZ	
	 	
6.	 MUDr.	Milada	Rosenbergová	

KSČM	
	 	
7.	 Jiří	Jaroš	

ODS	
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5.		KOMISE	RADY	MĚSTA	

Název:	 	 																	KULTURNÍ	A		PAMÁTKOVÁ	
zřízena	dle	usnesení	RM	č.	63/2011	ze	dne	18.1.2011	

	
Tajemník:	Ing.	Jitka	Strasserová	(strasserova.jitka@magistrat.liberec.cz)	
	
	 Jméno	a	příjmení	

	

1.	 Ladislav	Dušek	
předseda	
LO	

	 	
2.	 Mgr.	Jiří	Křížek	

ZpL	
	

	 	
	
3.	 Karel	Šír	

ČSSD	
	

	 	
4.	 PhDr.	Eva	Koudelková	

USZ	
	

5.	 Radka	Kyzlíková	
VV	

	
	 	
6.	 Kateřina	Klikarová	

KSČM	
	 	
7.	 Michael	Dufek	

ODS	
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6.	KOMISE	RADY	MĚSTA	
	
Název:	 																										P	R	O			V	Ý	B	Ě	R	O	V	Á				Ř	Í	Z	E	N	Í			A				

P	R	O	D	E	J			M	A	J	E	T	K	U	
	
																																				(zřízena	dle	usnesení	RM	č.	21/2011,	ze	dne	11.	1.	2011)	
		
	
Tajemník:	Ivana	Němcová	
	 Jméno	a	příjmení:	

	
1.	 Lukáš	Palán	

Předseda	
ČSSD		

	 	
2.	 Ing.	Alena	Dvořáčková	

ZpL	
	 	
3.	 Michal	Wildner	

ČSSD	
	 	
4.	 Ing.	Tomáš	Princ	

LO	
	 	
5.	 Mgr.	Petr	Černý	

VV	
	 	
6.	 Radka	Kotoučková	

KSČM	
	 	
7.	 Ing.	Petr	Olyšar	

ODS	
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7.	KOMISE	RADY	MĚSTA	

Název:	 	 													P	R	O				Ž		I	V	O	T	N	Í				P	R	O	S	T	Ř	E	D	Í	
(zřízena	dle	usnesení	RM	č.	21/2011,	ze	dne	11.	1.	2011)	

	
	
Tajemník:	Michaela	Bělinová	

	 Jméno	a	příjmení:	
	

1.	 Ing.	Martin	Dušek	
předseda			
ZpL	

	 	
2.	 Jana	Žižková		

VV	
	 	
3.	 Jan	Fojtík	

ČSSD	
	 	
	 Soňa	Ceralová	

ČSSD	
	 	
4.	 Mgr.	Vladimír	Cvrček	

Liberec	občanům	
	 	
5.	 Helena	Hýbnerová	

KSČM	
	 	
6.	 Bc.	Hana	Konšelová	

ODS	
	 	
7.	 Václav	Šrédl	
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8.		KOMISE	RADY	MĚSTA	

Název:	 	 	 							K	O	M	I	S	E			D	O	P	R	A	V	Y	
	
(zřízena	dle	usnesení	RM	č.	21/2011,	ze	dne	11.	1.	2011)	

	
	
Tajemník:		Ing.	Marie	Křepelová	
	 Jméno	a	příjmení:	

	
1.	 Ing.	Jiří	Rutkovský	

předseda	
USZ	

	 	
2.	 Martin	Cicvárek	

VV	
	 	
3.	 Ing.	Petr	Henych	

ZpL	
		 	
4.	 Milan	Šír	

ČSSD	
	 	
5.	 Ing.	Josef	Ježek	 	

LO	
	 	
6.	 Jiří	Bělohlávek	

KSČM	
	 	
7.	 Ing.	Tomáš	Hampl	

ODS	

k příloha k usn. 950/2014



  Příloha č. 1 

 11

9.	KOMISE	RADY	

Název:																																		K	O	M	I	S	E				P	R	O			P	A	R	T	N	E	R	S	K	O	U				

							S	P	O	L	U	P	R	Á	C	I			A			C	E	S	T	O	V	N	Í					R	U	C	H	
	

									(zřízena	dle	usnesení	RM	č.	21/2011,	ze	dne	11.	1.	2011)	
	
Tajemník:	Ing.	Miluše	Charyparová		
	 Jméno	a	příjmení:	

	
1.	 Dipl.Soz.‐Päd.Robert	

Schiller	‐	předseda	
USZ	

	 	
2.	 Jiří	Čeček	

Změna	pro	Liberec	
	 	
3.	 Egon	Wiener	

ČSSD	
	 	
4.	 Ing.	Petr	Šourek	

Liberec	občanů	
	 	
5.	 Mgr.	Dagmar	Vilhemová	

VV	
	 	
6.	 JUDr.	Josef	Vondruška	

KSČM	
	 	
7.	 Mileva	Pešanová	

ODS	
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10.		KOMISE	RADY	MĚSTA	

Název:	 																										P	R	O				V	E	Ř	E	J	N	É				Z	A	K	Á	Z	K	Y	
	

(zřízena	dle	usnesení	RM	č.	382/2011,	ze	dne	24.	5.	2011)	
	

	
Tajemník:		Ing.	Alena	Bláhová	(od	1.1.2014)	
	 Jméno	a	příjmení:	

	
1.	 Ing.	Tomáš	Kuncíř	

předseda	
USZ	

	 	
2.	 Ing.	Petr	Šourek	

LO	
	 	
3.	 PhDr.	Jaromír	Baxa,	Ph.D.	

ZpL	
	 	
4.	 Věra	Dostrašilová	

VV	
	 	
5.	 Ing.	František	Hruša	

ČSSD	
	 	
6.	 Mgr.	Věra	Skřivánková	

KSČM	
	 	
7.	 Ing.	Jiří	Kittner	

ODS	
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11.		KOMISE	RADY	MĚSTA	

Název:	 																									P	R	O				R	O	Z	V	O	J				A			S	T	R	A	T	E	G	I	C	K	É	

P	L	Á	N	O	V	Á	N	Í	
	

	(zřízena	dle	usnesení	RM	č.	316/2012,	ze	dne	17.	4.	2012)	
	

	
Tajemník:		Dagmar	Salomonová	
	 Jméno	a	příjmení:	

	
1.	 Ing.	Tomáš	Hampl	‐	předseda

ODS	
	 	
2.	 Ing.	Jaroslav	Morávek	

KSČM	
	 	
3.	 Ing.	Jiří	Veselka,	MBA.	

USZ	
	 	
4.	 Ing.	Robert	Korselt	

LO	
	 	
5.	 Jan	Čmuchálek	

ČSSD	
	 	
6.	 Ondřej	Petrovský	

Změna	pro	Liberec	
	 	
7.	 Ing.	Ivan	Macháček	

VV	
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1.  ODBORNÁ PRACOVNÍ SKUPINA 

Název:      P R O   M Ě S T S K Ý   M O B I L I Á Ř – neschází se 

        (zřízena usnesením č. 27/00 ze dne 18. 1. 2000) 
 
 
Tajemník: Helena Hrubešová 
 Jméno a příjmení: 

 
1. Ing. arch. Ivana Vitoušová 

předseda 
  
2. Ing. Monika Šilarová 
  
3. Aleš Nedvídek 
  
4. Ing. arch. Petr Jakl 
  
5. Ing. arch.  Filip Horatschke 
  
6. Ing. arch. Jan Duda 
  
7. Ing. arch. Jaroslav Stránský 
  
8. Ing. arch. Petr Stolín 
  
9. Ludvík Lavička 
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2. ODBORNÁ PRACOVNÍ SKUPINA 
 

   P R O    P A R K O V A C Í    S Y S T É M– neschází se 

        
   (zřízena usnesením č. 217/06 ze dne 30. 11. 2006) 

 
Tajemník: Martin Zach 
 

 Jméno, příjmení 

1 
 

Milan Šír - předseda          

2 
 

Ing. Ondřej Červinka         

3 
 

Michal Chlupáček 

4 
 

Mgr. Miloš Krčmář 

5 
 

Ing. Radomil Mrklas 

6 
 

Ing. Tomáš Pozner 

7 
 

Ing. Ivan Landsmann 

8 
 

Peter Odrobina 

9 
 

Ing. Pavel Rychetský 

10 Antonín Ročňák 

11 Ing. Vlastimil Malý 

12 Mgr. Jiří Šolc 

13 Bc. Zuzana Kocumová 

14 Mgr. Pavel Harvánek 

15 Jiří Bělohlávek 

16 Ing. Pavel Bernát 

17 Ing. František Hruša 
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3. ODBORNÁ PRACOVNÍ SKUPINA 

Název:   R A DA   D I V A D L A   F. X.  Š A L D Y    

      (zřízena usnesením č. 367/07 ze dne 19. 6. 2007) 
 

Tajemník:  
 
 Jméno a příjmení: 

 
1. PhDr. Radmila Hrdinová 

předsedkyně skupiny 
  
2. PhDr. Helena Havlíková 
  
3. Ing. Eva Kočárková 

SOS 
  
4. František Dáňa 
  
5. Mgr. Tomáš Kolafa 
  
6. Mgr. Alena Zemančíková 
  
7. Mgr. Dagmar Cvrčková 
  
8. Ing. Ondřej Červinka 
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Poradní	orgány	zastupitelstva	města	2010‐2014	
	
Obsah		
	
	 Název	 	

Výbory	ZM	

1.	 Finanční	výbor	ZM	 	

2.	 Kontrolní	výbor	ZM	 	

3.	 Výbor	ZM	pro	školství,	výchovu	a	vzdělávání	 	

4.	 Výbor	ZM		Pro	rozvoj	a	územní	plánování	 	
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1.		VÝBOR		ZASTUPITELSTVA		MĚSTA	

Název:	 	 	 												F	I	N	A	N	Č	N	Í		V	Ý	B	O	R			

(zřízen	usnesením	ZM	č.	237/10,	členové	zvoleni	usn.	ZM	č.	237/10		z	16.12.2010)	
	
	
Tajemník:	Ing.	Jana	Karbanová	
	 Jméno	a	příjmení:	
1. 	 Ing.	Mgr.	Petr	Černý	

předseda	
VV	

	 	
2.	 prof.	Ing.	Josef	Šedlbauer,	

PhD	
Změna	pro	Liberec	

	 	
3.	 Ing.	Josef	Pilnáček	

Změna	pro	Liberec	
	 	
4.	 Ing.	Alena	Dvořáčková	

Změna	pro	Liberec	
	 	
5.	 Dipl.	Kfm	Lukáš	Vorel	
	 	
6.	 Ing.	František	Hruša	

ČSSD	
	 	
7.	 Ing.	Eva	Kočárková	

LO	
	 	
8.	 Ing.	Josef	Ježek	 	

LO	
	 	
9.	 Ing.	Oldřich	Bubník	

KSČM	
	 	
10.	 Ing.	Václav	Podzimek	
	 	
11.		 Ing.	Ondřej	Červinka	

ODS	
	 	
12.	 Miriam	Pěničková	
	 	
13.	 Ing.	Radek	Bednář	
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2.		VÝBOR		ZASTUPITELSTVA		MĚSTA	

Název:	 	 																					K	O	N	T	R	O	L	N	Í		V	Ý	B	O	R			

(usnesením	ZM	č.	2/2011,	členové	zvoleni	usn.	ZM	č.	2/2011		z	27.1.2011)	
	
Tajemník:	Ing.	Marie	Vozobulová	
	
	 Jméno	a	příjmení:	

	
1. 	 Mgr.	Věra	Skřivánková	

předsedkyně	
KSČM	

	 	
2.	 Ing.	Marie	Pavlová		

Změna	pro	Liberec	
	 	
3.	 Ladislav	Slánský	

ČSSD	
	 	
4.	 Pavel	Čelák	

ČSSD	
	 	
5.	 Jan	Skalník	

ČSSD	
	 	
6.	 Mgr.	Jan	Berki	

LO	
	 	
7.	 Ing.	Milan	Šulc	

VV	
	 	
8.	 Ing.	Mgr.	Petr	Černý	

VV	
	 	
9.	 RNDr.	Jan	Mach	

KSČM	
	 	
10.	 Ing.	Pavel	Bernát	

ODS	
	 	
11.	 Ing.	Petr	Olyšar	

ODS	
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12.	 Naděžda	Jozífková	
ODS	

	 	
13.	 Ing.	Petr	Medek	
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3.		VÝBOR		ZASTUPITELSTVA		MĚSTA	

Název:	 		P	R	O			Š	K	O	L	S	T	V	Í,		V	Ý	C	H	O	V	U			A		V	Z	D	Ě	L	Á	V	Á	N	Í					

			
	(zřízen	usn.	ZM	č.	2/2011	ze	dne	27.	1.	2011,	členové	zvoleni	usn.	ZM	č.	2/2011	z	27.1.2011)	
	
Tajemník:	Mgr.	Jan	Hortvík	(od	1.12.2013)	
	 Jméno	a	příjmení:	

	
1.	 Ing.	Ondřej	Červinka	

ODS	‐	předseda	
	 	
2.	 Mgr.	Zuzana	Tachovská	

Změna	pro	Liberec	
	 	
3.	 Mgr.	Hana	Zábojníková	
	 	
4.	 Mgr.	Libuše	Šotolová	

ČSSD	
	 	
5.	 Ilona	Soukupová	

ČSSD	
	 	
6.	 Jan	Skalník	

ČSSD	
	 	
7.	 Mgr.	Věra	Rosenbergová	

LO	
	 	
8.	 Mgr.	Andrea	Gardoňová	

LO	
	 	
9.	 Doc.PhDr.David	Václavík	

LO	
	 	
10.	 Mgr.	Stanislav	Cvrček	

USZ	
	 	
11.	 Jana	Žižková	

VV	
	 	
12.	 Mgr.Dana	Lysáková	

KSČM	
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13.	 Bc.	Dana	Halberstadtová	
4.		VÝBOR		ZASTUPITELSTVA		MĚSTA	

P	R	O			R	O	Z	V	O	J			A		Ú	Z	E	M	N	Í			P	L	Á	N	O	V	Á	N	Í	

(zřízen	dle	usnesení	ZM.	24/2011,	ze	dne	27.	1.	2011)	
	
	

Tajemník:	Ing.	Klára	Tvrzníková‐od	1.4.2012	(Ing.	Zuzana	Kučerová	–	do	1.4.2012)		
	 Jméno	a	příjmení:	

	
1.	 Ing.	Karolína	Hrbková	

předsedkyně	
ZPL	

	 	
2.	 Mgr.	Jan	Marek	

LO	
	 	
3.	 Ing.	arch.	Jana	Medlíková	
	 	
4.	 Ing.	František	Chalupný	

ZPL	
	 	
5.	 Roman	Šotola	

ČSSD	
	 	
6.	 David	Doležal	

ČSSD	
	 	
7.	 Mgr.	Jiří	Šolc	

LO	
	 	

8.	 Ing.	Ivan	Macháček	
VV	

	 	
9.	 Ing.	Bohuslav	Kabátek	

VV	
	 	
10.	 Ing.	Tomáš	Hampl	

ODS	
	 	
11.		 RNDr.	Zdeněk	Kadlas	

ODS	
	 	
12.	 Ing.	Jaroslav	Morávek	

KSČM	
	 	
13.	 Pavla	Haidlová	
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Fondy MML 2014 
 
 

 Název fondu Tajemník fondu Předseda fondu 

1. Fond pro podporu a rozvoj vzdělávání  Michaela Menšíková  Doc. PhDr. Václavík, PhD. 

 

2. Fond zdraví Pavlína Háková MUDr. Absolonová 

 

3. Kulturní fond Ing. Jitka Strasserová Ladislav Dušek 

 

4. Fond prevence Lucie Václavíková Bc. Jiří Zavoral  

 

5. Ekofond Bc. Leoš Vašina Milan Šír 

 

6. Městský fond rozvoje bydlení 
ČINNOST FONDU POZASTAVENA 

Dagmar Salomonová Nemá svého předsedu, 
protože se správní rada 
nesešla, a tudíž nemohla na 
zasedání zvolit mezi sebou 
předsedu. 

7. Sportovní fond Renata Sobotková Roman Šotola 

 

8. Fond pro partnerskou spolupráci Miluše Charyparová František Hruša 
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1. Fond pro podporu a rozvoj vzdělávání 
 

(zřízen dle podle ustanovení § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, usnesením 
nejprve 1. MRM 27.1.2011, č. 67/2011, 

poté 1. ZM 27.1.2011 č.25/2011) 
 
 
Správní rada fondu:                                                                       Tajemník: Zuzana Jadrná     
 Jméno a příjmení: 
1.  Doc. PhDr. Václavík, PhD. 

- předseda 
  
2. Ilona Soukupová 

 
  
3. Mgr. Stanislav Cvrček 

– místopředseda  
  
4. prof. Ing. Josef Šedlbauer, 

PhD 
  
5. Radka Kyzlíková 
  
6. Bc. Dana Halberstadtová 
  
7. Mgr.Dana Lysáková 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Fond zdraví 
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(zřízen dle podle ustanovení § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, usnesením 
nejprve 1. MRM 27.1.2011, č. 67/2011, 

poté 1. ZM 27.1.2011 č.25/2011) 
 
 
Správní rada fondu:                                                                     Tajemník: Pavlína Háková     
 Jméno a příjmení: 
1.  MUDr. Absolonová 

- předseda 
  
2. MUDr. Jitka Rozkovcová  

  
3. Jana Kašparová  
  
4. Jana Vacková 
  
5. Radek Šelemberk 
  
6. Naděžda Jarošová 
  
7. MUDr. Milada Rosenbergová 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Kulturní fond 
 

(zřízen dle podle ustanovení § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, usnesením 
nejprve 1. MRM 27.1.2011, č. 67/2011, 
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poté 1. ZM 27.1.2011 č.25/2011) 
 
 
Správní rada fondu:                                                           Tajemník: Ing. Jitka Strasserová     
 Jméno a příjmení: 
1. Ladislav Dušek 

- předseda 
  
2. Ladislav Slánský 
  
3. PhDr. Eva Koudelková 
  
4. Mgr. Jaroslav Tauchman 
  
5. Simona Baťová 
  
6. Ing. Ondřej Červinka 
  
7. Kateřina Klikarová 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Fond prevence 
 

(zřízen dle podle ustanovení § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, usnesením 
nejprve 1. MRM 27.1.2011, č. 67/2011, 

poté 1. ZM 27.1.2011 č.25/2011) 
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Správní rada fondu:                                                           Tajemník: Lucie Václavíková     
 Jméno a příjmení: 
1. Bc. Jiří Zavoral 

- předseda 
  
2. Mgr. Libuše Šotolová 
  
3. MUDr. Ladislav Dzan 
  
4. Bc. Halina Doležalová 

místopředsedkyně 
  
5. Anna Švejdová 
  
6. Radka Kotoučková 
  
7. Ing. Petr Olyšar 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Ekofond 
 

(zřízen dle podle ustanovení § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, usnesením 
nejprve 1. MRM 27.1.2011, č. 67/2011, 

poté 1. ZM 27.1.2011 č.25/2011) 
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Správní rada fondu:                                                                     Tajemník: Bc. Leoš Vašina 
 Jméno a příjmení: 
1. Milan Šír 

- předseda 
  
2. Mgr. Vladimír Cvrček - – 

místopředseda 
  
3. Bc. Zuzana Kocumová 
  
4. Ondřej Petrovský 
  
5. Věra Dostrašilová 
  
6. Kateřina Klikarová 
  
7. Není nominace 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Městský fond rozvoje bydlení 
 

(zřízen dle podle ustanovení § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, usnesením 
nejprve 1. MRM 27.1.2011, č. 67/2011, 

poté 1. ZM 27.1.2011 č.25/2011) 
 
Správní rada fondu:                                                             Tajemník: Dagmar Salomonová 
 Jméno a příjmení: 
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1. Ing. Robert Korselt 
  
2. Martin Sepp 
  
3. Ing. Jiří Veselka MBA. 
  
4. Ing. František Chalupný  
  
5. Ing. Bohuslav Kabátek 
  
6. Ing. Pavel Bernát 
  
7. Helena Hýbnerová 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Sportovní fond 
 

(zřízen dle podle ustanovení § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, usnesením 
nejprve 1. MRM 27.1.2011, č. 67/2011, 

poté 1. ZM 27.1.2011 č.25/2011) 
 
Správní rada fondu:                                                             Tajemník: Renata Sobotková 
 Jméno a příjmení: 
1. Roman Šotola 
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- předseda 
  
2. Michal Bošek 
  
3. Barbora Svatošová 
  
4. Bc. Dagmar Vízková 
  
5. Anna Švejdová 
  
6. Ing. Vladimír Vojtíšek 
  
7. Přemysl Samšiňák 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. Fond pro partnerskou spolupráci 
 

(zřízen dle podle ustanovení § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, usnesením 
nejprve 1. MRM 27.1.2011, č. 67/2011, 

poté 1. ZM 27.1.2011 č.25/2011) 
 
Správní rada fondu:                                                             Tajemník: Miluše Charyparová 
 Jméno a příjmení: 
1. Ing. František Hruša 

- předseda 
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2. Ing. Petr Šourek 
  
3. Dipl.Soz.-Päd.Robert Schiller 
  
4. Mgr. Aneta Rozkovcová 
  
5. Věra Dostrašilová 
  
6. Michael Dufek 
  
7. JUDr. Josef Vondruška 
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