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U S N E S E N Í  
Z 18. SCHŮZE  

RADY MĚSTA LIBEREC, 
KONANÉ DNE 21. 10. 2014 

 

USNESENÍ Č. 1018/2014 

„Revitalizace Rochlice - lokalita Žitná - oblast Žitná a Ježkova“ 

  Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo se zhotovitelem Eurovia CS, a. s. - prodloužení  

  termínu 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

uzavření dodatku č. 2 se zhotovitelem díla (Eurovia CS, a.s., IČ 45274924, se sídlem Národní 10, 113 
19 Praha 1) z důvodu potřeb vyvolaných statutárním městem Libercem: 
 
1. prodloužení konečného termínu díla zhotoviteli  společnosti Eurovia CS, a. s., akce „Revitalizace 

Rochlice – lokalita Žitná – oblast ul. Žitná a Ježkova“ do 31.5.2015, 
2. změnu platebních podmínek - souhrnné dílčí fakturace pro rok 2014 zhotovitele společnosti 

Eurovia CS, a. s., ve výši 15 mil. Kč (předfinancování dotace z IPRM ze zdrojů statutárního 
města Liberec) a navazující vlastní zdroje statutárního města Liberce z výdajové části rozpočtu 
odboru správy veřejného majetku na rok 2014, 

3. změnu platebních podmínek - termín splatnosti konečné faktury za provedení díla v termínu do 
31. 3. 2015 statutárním městem Libercem v případě dokončení realizace akce v roce 2014, 

a  u k l á d á  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,  
v souladu s přijatým usnesením rady města Liberce uzavřít se zhotovitelem díla (EUROVIA CS, a. s., 
IČ 45274924, se sídlem Národní 10, 113 19 Praha 1) dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 8/14/0037. 

Termín: 11/2014 

USNESENÍ Č. 1019/2014 

Ul. Slunečná – oprava komunikace po rekonstrukci vodovodu a kanalizace 

Prodloužení termínu dokončení díla       

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e      

uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 8/14/0054 - Ul. Slunečná – oprava komunikace po 
rekonstrukci vodovodu a kanalizace se zhotovitelem spol.  EUROVIA CS, a. s., se sídlem: Národní 
třída 10, 113 19 Praha 1, IČ: 45274924 z důvodu potřeb vyvolaných statutárním městem Libercem: 
                    
1. Změnu termínu dokončení díla „Ul. Slunečná – oprava komunikace po rekonstrukci vodovodu a 

kanalizace“ s termínem dokončení do 30.6.2015 a s podmínkou realizace opravy  komunikace 
Opatovské v roce 2014 

2. Formou víceprací realizaci provizorní opravy komunikací Slunečná, Luční na zimní období roku 
2014 – 2015 
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3. Dílčí fakturaci za provedené práce v roce 2014 v maximální finanční výši 3,000.000,- Kč včetně 
DPH  

4. Vícepráce na tuto akci, která Rada města Liberce na své 15. schůzi  a to změnu projektové 
dokumentace a nahrazení stávajícího řešení v podobě nezpevněné krajnice z recyklátu, novým 
řešením a to zpevnění krajnice zámkovou dlažbou s oddělením obrubníkem na komunikaci Luční, 

a  u k l á d á  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
 
ve spolupráci s odborem právním a veřejných zakázek na základě přijatého usnesení zajistit se 
zhotovitelem díla uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 8/14/0054. 

Termín: 11/2014 

USNESENÍ Č. 1020/2014 

„Integrovaný plán rozvoje města Liberec - Regenerace sídliště Rochlice“ 

Výzva k podávání žádostí o poskytnutí podpory 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

vyhlášení výzvy č. 10 Integrovaného plánu rozvoje města Liberec – Regenerace sídliště Rochlice 
směřující do aktivity 5.2 a) Revitalizace veřejných prostranství s finančním objemem dotace z ERDF 
ve výši 68,313.539,- Kč, 

a  u k l á d á  

1. Ing. Michalovi Vereščákovi, vedoucímu odboru strategického rozvoje a dotací,  
zajistit vypsání výzvy č. 10 Integrovaného plánu rozvoje města Liberec – Regenerace sídliště 
Rochlice směřující do aktivity 5.2 a) Revitalizace veřejných prostranství s finančním objemem dotace 
z ERDF ve výši 68,313.539,- Kč 

T: 10/2014 
 
2. Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
 
1. ve spolupráci s odborem strategického rozvoje a dotací odeslat na Ministerstvo pro místní rozvoj 

ČR upravený plánek zóny IPRM Rochlice, který nesmí zahrnovat nové ulice, 

T: říjen 2014 
2. pokračování realizace projektu Revitalizace sídliště Rochlice v následujícím členění: 
a) lokalita Žitná, U Potůčku – SO 101 
b) Cyklostezka Vratislavická 
c) Okolí domů s pečovatelskou službou (DPS) 
d) Dobiášova - komunikace v úseku Stará Rochlická – Krejčího a v ul. Pazderkova 
e) Dobiášova - úprava chodníků v úseku Krejčího, Pazderkova – Žitná  
 

Kontrolní termín: březen 2015 
 

USNESENÍ Č. 1021/2014 

Sokolovské náměstí v Liberci - I. etapa 
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Dodatek. č. 1 ke smlouvě o dílo se zhotovitelem TSML, a. s. - prodloužení termínu 

Sanace podzemních prostor - výjimka ze Směrnice Rady města Liberce 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e   

1. Prodloužení konečného termínu díla - akce „Sokolovské náměstí – oprava komunikace po 
rekonstrukci sítí“ do 31. 5. 2015, 

2. Výběr dodavatele stavebních/sanačních prací přímým oslovením společnosti TSML, a. s., IČ 
25007017, se sídlem Erbenova 378, 460 08 Liberec 8, 

3. Uzavření smlouvy na realizaci stavebních/sanačních prací mezi statutárním městem Liberec a 
společností  TSML, a. s., IČ 25007017, se sídlem Erbenova 378, 460 08 Liberec 8 a to na základě 
ustanovení Směrnice Rady města Liberce 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), bodu 6.18 (všeobecná výjimka pro 
radu města), 

a  u k l á d á  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,  
 
1. v souladu s přijatým usnesením rady města Liberce uzavřít se zhotovitelem díla (TSML, a. s., IČ 

25007017, se sídlem Erbenova 378, 460 08 Liberec 8) dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 
8/14/0093 

Termín: 11/2014 
2. zajistit odeslání výzvy k předložení cenové nabídky na realizaci stavebních/sanačních prací 

společnosti TSML, a. s., IČ 25007017, se sídlem Erbenova 378, 460 08 Liberec 8 

T: neprodleně 
3. po obdržení a vyhodnocení předloženého návrhu zajistit oboustranný podpis příslušného 

smluvního dokumentu – smlouvy o dílo a následně zajistit realizaci akce 

T: 11/2014 
4. zajistit financování akce z finančních prostředků rozpočtu odboru správy veřejného majetku 

T: 12/2014 

USNESENÍ Č. 1022/2014 

Zapomenuté dějiny města Liberce - dočasné uzavření 

Rada města po projednání  

s c h v a l u j e  

dočasné uzavření výstavy „Zapomenuté dějiny města Liberce“, která probíhá v budově radnice, a to 
prodloužení uzavření o termín od 1.10.2014 do 30.11.2014 z důvodu rekonstrukce radničního sklípku, 

a  u k l á d á  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucího odboru správy veřejného majetku, 
zajistit nezbytné kroky k dočasnému uzavření výstavy do 30. 11. 2014 a následně zajistit její opětovné 
otevření. 

T: průběžně 
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USNESENÍ Č. 1023/2014 

Návrh rozpočtového opatření č. 7A) - DOTACE statutárního města Liberec na rok 
2014 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

návrh rozpočtového opatření č. 7A) - DOTACE statutárního města Liberec na rok 2014 dle důvodové 
zprávy       

a  u k l á d á  

náměstkovi pro ekonomiku, majetek a systémovou integraci, předložit návrh rozpočtového opatření č. 
7A) – DOTACE  statutárního  města  Liberec  na rok 2014 nejbližšímu jednání zastupitelstva města 
jako informaci. 

USNESENÍ Č. 1024/2014 

Žádost o udělení výjimky ze směrnice č. 3RM Zadávání veřejných zakázek 
statutárním městem Liberec      

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

1. udělení jednorázové výjimky ze směrnice č. 3RM Zadávání veřejných zakázek statutárním 
městem Liberec dle odd. B, kapitoly 6 čl. 6.18 Všeobecná výjimka pro radu města, pro zadání 
veřejné zakázky na monitorovací zařízení ve vozidlech městské policie.  

2. uzavření smlouvy o dílo s dodavatelem firmou HISYS, spol. s r.o., IČ: 28539966, 140 00 Praha 4, 
Pod Pramenem 1633/3, 

a  u k l á d á   

1. Mgr. Martině Rosenbergové, primátorce města,  
uzavřít smlouvu o dílo v souladu s usnesením rady města, s dodavatelem HISYS, spol. s. r.o., IČ: 
28539966, 140 00 Praha 4, Pod Pramenem 1633/3, v parametrech dle důvodové zprávy;  

T: neprodleně 
2. Mgr. Ladislavu Krajčíkovi, řediteli Městské policie Liberec, realizovat tuto zakázku v souladu 
s usnesením rady města. 

T: neprodleně 

USNESENÍ Č. 1025/2014 

Majetkoprávní operace - Pronájem pozemků  

I. Rada města po projednání nepřijala předložený návrh usnesení. 
 
II. Rada města po projednání neschvaluje nájem části pozemku p. č. 825/44 (pozemek pod trvalým 
stánkem – cca 12 m²), v k. ú. Staré Pavlovice na dobu neurčitou za roční nájemné 36.000,- Kč a 
každoročnímu zvýšení cen v závislosti na růstu inflace pro pana Františka Mádle, IČ: 62214918, 
bytem Švermova 360/77, 46010 Liberec 10 

a  u k l á d á  

Ivaně Roncové, pověřené zastupováním vedoucího odboru majetkové správy, vydat pokyn k uzavření 
nájemní smlouvy. 
          T: neodkladně 
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USNESENÍ Č. 1026/2014 

Majetkoprávní operace - Ukončení smlouvy  

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

ukončení nájemní smlouvy reg. č. 2501/01/0636 jednostrannou výpovědí, dle smlouvy čl. 5, odstavec 
1c) cb), přičemž výpovědní lhůta je měsíční pro Český svaz biatlonu- z. o. Klub Biatlonu č. 120 
Ruprechtice, IČ: 64040267, zastoupený předsedou Rudolfem Burkoněm, se sídlem Krkonošská 330, 
46014 Liberec 14 

a  u k l á d á  

Ivaně Roncové, pověřené zastupováním vedoucího odboru majetkové správy, vydat pokyn k ukončení 
smlouvy. 

T: neodkladně 

USNESENÍ Č. 1027/2014 

Majetkoprávní operace – Služebnosti 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

1. 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 - přípojka), vstup a vjezd pro provozování a udržování 
na pozemku/cích/ p. č. 5774, 5777, k. ú. Liberec, pro ČEZ Distribuce, a. s., Děčín 4, Teplická 
874/8, IČ: 24729035. Předpokládaná cena za zřízení služebnosti 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. Věcné břemeno služebnosti bude zřízeno 
na dobu životnosti inženýrské sítě, tj. na dobu, po kterou je inženýrská síť schopna plnit svoji 
funkci jako celek. Věcné břemeno služebnosti se zřizuje na dobu životnosti inženýrské sítě, tj. na 
dobu, po kterou je inženýrská síť schopna plnit svoji funkci jako celek. 

2. 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. 142/1, k. ú. Starý Harcov, pro ČEZ Distribuce, a. s., Děčín 4, Teplická 874/8, 
IČ: 24729035, za cenu 2.400,- 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. 

3. 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. 309/3, 314/33, 757, 764, k. ú. Horní Hanychov, pro ČEZ Distribuce, a. s., 
Děčín 4, Teplická 874/8, IČ: 24729035, za cenu 160.768,- 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. 

4. 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. 959/1, 959/2, 963/6, k. ú. Doubí u Liberce, pro ČEZ Distribuce, a. s., Děčín 4, 
Teplická 874/8, IČ: 24729035, za cenu  10.410,- 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. 
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5. 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. 
1361/5, k.  ú. Vesec u Liberce, ve prospěch vlastníka pozemku p. č. 1357/3 k. ú. Vesec u Liberce, 
jehož vlastníkem je v současné době Martin Veselý a Lucie Veselá. Předpokládaná cena za 
zřízení služebnosti činí 5.000,- Kč bez DPH. Cena za zřízení služebnosti inženýrské sítě bude 
stanovena na základě faktického umístění inženýrské sítě a bude vypočítána dle platného 
interního předpisu. 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, pověřené zastupováním vedoucího odboru majetkové správy, zajistit zpracování  
jednotlivých věcných břemen dle schválených usnesení. 
          T: neodkladně 

USNESENÍ Č. 1028/2014 

Schválení výsledků výběrového řízení – „Dodávka víceúčelového stroje pro ZOO 
Liberec“ 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

vítěze výběrového řízení, a to společnost: Eurogreen CZ s.r.o., IČ: 646 51 959, se sídlem Nám. Jiřího 
2, Jiřetín pod Jedlovou, 407 56 na dodávku víceúčelového stroje pro potřeby ZOO Liberec; 

a  u k l á d á   

Ivaně Roncové, pověřené zastupováním vedoucího odboru majetkové správy,   
ve spolupráci s odborem právním a veřejných zakázek zajistit uzavření příslušného smluvního 
dokumentu s vítězem výběrového řízení se společností Eurogreen CZ, s.r.o., IČ: 646 51 959, se 
sídlem Nám. Jiřího 2, Jiřetín pod Jedlovou, 407 56. 

T: 10/2014 

USNESENÍ Č. 1029/2014 

Návrh platového výměru ředitelky Bc. Dany Charyparové, ředitelky Mateřské školy 
Kytička, Liberec, Burianova 972/2, příspěvková organizace, od 1. 10. 2014 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

platový výměr ředitelce Mateřské školy, Liberec, Kytička, Liberec, Burianova 972/2 příspěvkové 
organizace, Bc. Daně Charyparové, s účinností od 1. 10. 2014 dle důvodové zprávy 

a  u k l á d á  

Mgr. Pavlu Kalousovi, pověřenému zastupováním funkce vedoucí odboru péče o občany, informovat 
o rozhodnutí rady města ředitelku mateřské školy. 

T: ihned 
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USNESENÍ Č. 1030/2014 

Změna platového výměru ředitelky Základní školy, Liberec, nám. Míru 212/2, 
příspěvkové organizace, Mgr. Bc. Pavlíny Kubrové od 1. 10. 2014 

Rada města po projednání  

s c h v a l u j e  

platový výměr ředitelce Základní školy, Liberec, nám. Míru 212/2, příspěvkové organizace, Mgr. Bc. 
Pavlíně Kubrové od 1. 10. 2014 dle důvodové zprávy 

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. 

T: ihned 

USNESENÍ Č. 1031/2014 

Změna platu ředitelů mateřských a základních škol – úprava příplatků za vedení 
související se změnou výkonů od 1. 9. 2014 

Rada města po projednání  

s c h v a l u j e  

úpravu platu ředitelů mateřských a základních škol na základě nového počtu zaměstnanců související 
se změnou výkonů: 

 PaedDr. Kamila Podrábská, Ph.D., ředitelka Mateřské školy, Liberec, Klášterní 466/4, 
příspěvková organizace, dle důvodové zprávy 

 Mgr. Jarmila Hegrová, ředitelka Základní školy, Liberec, Švermova, příspěvková organizace, dle 
důvodové zprávy 

 Mgr. Blanka Reindlová, ředitelka Základní školy, Liberec, Husova, příspěvková organizace, dle 
důvodové zprávy 

 Mgr. Miloslav Kuželka, ředitel  Základní školy a mateřské školy, Liberec, Barvířská, příspěvková 
organizace, dle důvodové zprávy 

 Mgr. Radek Hanuš,  ředitel Základní školy, Liberec, U školy, příspěvková organizace, dle 
důvodové zprávy 

 Mgr. Pavel Zeronik, ředitel Základní školy, Liberec, Kaplického, příspěvková organizace, dle 
důvodové zprávy 

  Mgr. Šárka Klímová, ředitelka  Základní školy, Liberec, Česká 354, příspěvková organizace, dle 
důvodové zprávy 

  Mgr. Bc. Pavlína Kubrová, ředitelka  Základní školy, Liberec, nám. Míru 212/2, příspěvková 
organizace, dle důvodové zprávy 

 Mgr. Jaroslav Vykoukal, ředitel Základní školy, Liberec, Aloisina výšina 642, příspěvková 
organizace, dle důvodové zprávy 

 PaedDr. Dana Studničková, ředitelka Základní školy praktické a Základní školy speciální, 
Liberec, Orlí 140/7, příspěvková organizace, dle důvodové zprávy 

 

a  u k l á d á  

Mgr. Pavlu Kalousovi, pověřenému zastupováním funkce vedoucí odboru péče o občany, zajistit 
vyhotovení a předání platových výměrů ředitelům škol. 
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T: ihned 

USNESENÍ Č. 1032/2014 

Povolení výjimky z počtu dětí stanoveného § 23 zákona č. 561/2004 Sb. a vyhláškou 
MŠMT č. 48/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů, pro Základní školu, Liberec, U 
Soudu 369/8, příspěvkovou organizaci 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

povolení výjimky z počtu dětí ve speciální třídě dle ustanovení § 23, odst. 5, zákona č. 561/2004 Sb., 
z počtu dětí stanoveného vyhláškou MŠMT č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých 
náležitostech plnění povinné školní docházky 

a  u k l á d á  

Mgr. Pavlu Kalousovi, pověřenému zastupováním funkce vedoucí odboru péče o občany, informovat 
o rozhodnutí rady města ředitele školy. 

T: ihned 

USNESENÍ Č. 1033/2014 

Vyjádření SML k záměru zápisu soukromé "Miniškolky Myšičky" do rejstříku škol 
a školských zařízení 

Rada města po projednání  

s o u h l a s í   

se záměrem zapsání „Miniškolky Myšičky“ s kapacitou předškolního zařízení 12 dětí, jejímž 
zřizovatelem je MIVERO, spol. s. r. o. Ruprechtická 440/33, 460 01 Liberec, do rejstříku škol a 
školských zařízení, s účinností od 1. 9. 2015 

a  u k l á d á  

Mgr. Pavlu Kalousovi, pověřenému zastupováním funkce vedoucí odboru péče o občany, informovat 
jednatelku. 

T: ihned 

USNESENÍ Č. 1034/2014 

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

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

1. prodloužení smlouvy o ubytování nízkého standardu  
Vondráčkové Naděždě, prostor č. 10, Kateřinská 156. 

 
2. přidělení bytů v domech zvláštního určení (DPS)  

Netušilové Anně, byt č. 51, o velikosti 1+0, Burianova 1070, 
Linhartové Heleně, byt č. 44, o velikosti 1+0, Burianova 1071, 
Loužecké Marii, byt č. 401, o velikosti 1+kk, Krejčího 1173, 
Náhradnice: Štemberková Alena. 
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3. přidělení bytů startovacích 

Čalfovi Dušanovi, byt č. 2, o velikosti 1+kk, Krajní 1578, 
Polončíkové Janě, byt č. 8, o velikosti 2+kk, Krajní 1579, 
náhradník: Křapka Pavel, 
Maršálkové Ivaně, byt č. 2, o velikosti 1+kk, Krajní 1580, 
náhradník: Bohatý Miroslav, 
Krausové Evě Marii, byt č. 27, o velikosti 1+kk, Krajní 1580, 
náhradník: Fedytník Petr.  

 
4. přidělení bytů pro příjmově vymezené osoby 

Neureiterové Anděle, byt č. 204, o velikosti 1+kk, Krejčího 1175, 
náhradník: Hodačová Olga, 
Grigelové Kateřině, byt č. 405, o velikosti 2+kk, Krejčího 1176, 
náhradník: Změková Dominika.   

 
5. přidělení bytu standardního 

Kopeckému Dušanovi, byt č. 7, o velikosti 2+1, Seniorů 1208. 
 
6. přidělení bytu pro příjmově vymezené osoby – do úpravy 

Wildnerovi Michalovi, byt č. 4, o velikosti 2+1, Nad Sokolovnou 616, 
náhradnice: Česánková Martina.  

 
7. výměnu bytu s věcně usměrňovaným nájemným 

Volkovi Janovi a Volkovi Jindřichovi, byt č. 203, o velikosti 1+0, U Sila 1205. 

a  u k l á d á  

Mgr. Pavlovi Kalousovi, pověřenému zastupováním funkce vedoucí odboru péče o občany, 
 
1. uzavřít dodatek na prodloužení smlouvy o ubytování v jednotce nízkého standardu 

s Vondráčkovou Naděždou do 30. 4. 2015. 
 
2. uzavřít nájemní smlouvy na byty zvláštního určení v Domě s pečovatelskou službou s  

Netušilovou Annou, Linhartovou Helenou a Loužeckou Marií. Náhradnice paní Štemberková 
Alena. 

 
3. uzavřít nájemní smlouvy na byty startovací s Čalfou Dušanem, Polončíkovou Janou, náhradník: 

Křapka Pavel, Maršálkovou Ivanou, náhradník: Bohatý Miroslav a Krausovou Evou Marií, 
náhradník: Fedytník Petr. 

 
4. uzavřít nájemní smlouvy na byty pro příjmově vymezené osoby s Neureiterovou Andělou, 

náhradnice: Hodačová Olga a Grigelovou Kateřinou, náhradnice: Změková Dominika.  
 
5. uzavřít nájemní smlouvu na byt standardní s Kopeckým Dušanem. 
 
6. uzavřít nájemní smlouvu na byt pro příjmově vymezené osoby – do úpravy s Wildnerem 

Michalem, náhradnice: Česánková Martina.  
 
7. vydat pokyn k uzavření nájemní smlouvy na byt s věcně usměrňovaným nájemným s Volkem 

Jindřichem 

T: 30. listopadu 2014 
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USNESENÍ Č. 1035/2014 

Borový Vrch 1031 - žádost o prominutí dluhu za nájemné 

Rada města po projednání 

n e s c h v a l u j e  

prominutí dluhu za užívání městského bytu č. 12 na adrese Borový Vrch 1031 v Liberci od 1. 8. 2013 
do 31. 12. 2013 

a  u k l á d á   

Mgr. Pavlu Kalousovi, pověřenému zastupováním funkce vedoucí odboru péče o občany, informovat 
o rozhodnutí žadatelku. 

T: říjen 2014 

USNESENÍ Č. 1036/2014 

SVS, a. s. – dodatek nájemní smlouvy a záměr budoucího prodeje stavby 
vodovodního a kanalizačního řadu  v k. ú. Horní Hanychov, ul. Sáňkařská – 
Sdruženářská 

Rada města po projednání  

s c h v a l u j e  

uzavření Dodatku č. 1 k Nájemní smlouvě reg. č. 7003/06/0209 na provozování vodního díla 
označeného jako „Liberec- Horní Hanychov, ul. Sáňkařská, Sdruženářská – vodovod a kanalizace“ 
mezi statutárním městem Liberec a Severočeskou vodárenskou společností , 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 PVC DN 110 v délce 238 m (dle GIS), 
vodovodního řadu PVC DN 90 v délce 39,9 m + 1x podzemní hydrant (dle GIS), vodovodního řadu 
PVC DN 90 v délce 273,5 m + 2x podzemní hydrant (dle GIS), kanalizační stoky PVC DN 250 
v délce 401,4 m + 11x kanalizační šachta (dle GIS) a kanalizační stoka PVC DN 250 v délce 269,4 m 
+ 9x kanalizační šachta (dle GIS) uložené v p.p.č.  753, 757, 217/10, 217/13, 217/33 a p.p.č. 214/2 
vše v k. ú. Horní Hanychov Severočeské vodárenské společnosti, a. s., za kupní cenu ve výši 
380.800,- Kč  

a  u k l á d á  

Ing. Michalu Vereščákovi, vedoucímu odboru strategického rozvoje a dotací, 
 

1. zajistit zřízení věcného břemene služebnosti inženýrských sítí včetně ochranných pásem pro 
předmět nájmu v rozsahu stanoveném geodetickým zaměřením 

Termín: do 27.4.2016 
 
2. zajistit uzavření Dodatku č. 1 k Nájemní smlouvě reg. č. 7003/06/0209  mezi statutárním městem 

Liberec a Severočeskou vodárenskou společností, a. s.  

Termín: do 31.10.2014 

USNESENÍ Č. 1037/2014 

Přijetí finančního příspěvku od Všeobecné zdravotní pojišťovny na propagaci 
kampaně Den zdraví          
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Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

přijetí finančního příspěvku Statutárním městem Liberec ve výši 10.000,- Kč od Všeobecné zdravotní 
pojišťovny na propagaci kampaně Den zdraví,  

a  u k l á d á  

Ing. Pavlíně Tvrdíkové, Ph.D., zajistit podpis darovací smlouvy.   

USNESENÍ Č. 1038/2014 

Zrušení zadání zpracování průkazů energetické náročnosti budov (PENB) 

Rada města po projednání 

z r u š u j e  

usnesení č. 958/2014 ze dne 23.9.2014, kterým bylo schváleno zpracování zadávací dokumentace pro 
veřejnou zakázku malého rozsahu na pořízení průkazů energetické náročnosti budov (PENB).  

USNESENÍ Č. 1039/2014 

Udělení výjimky ze Směrnice rady města č. 3RM Zadávání veřejných zakázek 
statutárním městem Liberec v souladu s čl. 6.18 směrnice rady města č. 3RM- 
oprava střešního pláště, FC Slovan Liberec 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

zadání veřejné zakázky malého rozsahu na základě bodu 6.18 směrnice rady města 3RM, zadávání 
veřejných zakázek (Všeobecná výjimka pro radu města) a uzavření Smlouvy o dílo mezi statutárním 
městem Liberec a Karlem Vancem, Mšenská 62, 468 04 Jablonec n. N., IČ: 128 28 065, pokud bude 
probíhající výběrové řízení zrušeno 

a  u k l á d á  

Ing. Jiřímu Rutkovskému, náměstkovi primátorky, zajistit podpis smlouvy. 

T: neprodleně 

USNESENÍ Č. 1040/2014 

Udělení výjimky ze Směrnice rady č. 3RM zadávání veřejných zakázek statutárním 
městem Liberec v souladu s čl. 6.18  Směrnice rady č. 3RM  

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

1. udělení výjimky ze Směrnice rady č. 3RM Zadávání veřejných zakázek statutárním městem 
Liberec v souladu s odd. B, kap. 6, čl. 6.18 všeobecná výjimka pro radu města. 

2. uzavření smlouvy o dílo se společností TOPKLIMA, spol. s r.o. Liberec, se sídlem: Mrštíkova 
399/2a, Liberec III-Jeřáb, 460 07 Liberec, IČ: 46712551, složka C 2635 vedená u Krajského 
soudu v Ústí nad Labem za celkovou částku 137.940,- Kč vč. DPH, pro kontrolu projektové 
dokumentace na realizaci vzduchotechniky Plaveckého bazénu od společnosti Temex, spol. s. 
r.o.,  

a  u k l á d á  

Ing. Jiřímu Rutkovskému, náměstkovi primátorky, uzavřít s firmou TOPKLIMA, spol. s. r.o. Liberec, 
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smlouvu o dílo. 

T: neprodleně 

USNESENÍ Č. 1041/2014 

Změna organizačního řádu Magistrátu města Liberec od 1. ledna 2015, navýšení 
počtu zaměstnanců na odboru OI 

Rada města po projednání  

s c h v a l u j e   

z důvodu zajištění projektu korporátního řízení v souvislosti s přijetím dotace na projekt „Integrovaný 
systém řízení Statutárního města Liberec a jeho zřizovaných a zakládaných organizací“  
1. navýšení počtu zaměstnanců na odboru informatiky a řízení procesů o dvě pozice referentů 

korporátního řízení s účinností od 1. 1. 2015 
 
2. změnu přílohy č. 2 Organizačního řádu Magistrátu města Liberec - Funkční náplně odborů 

Magistrátu města Liberec – odboru informatiky a řízení procesů (příloha č. 1 důvodové zprávy)  

s c h v a l u j e   

v souvislosti s výše provedenou změnou Organizačního řádu změnu pracovních pozic v Organogramu 
funkčních míst Magistrátu města Liberec dle důvodové zprávy (příloha č. 2), s účinností od 1. 1. 
2015, 

u k l á d á   

Ing. Jindřichu Fadrhoncovi, tajemníkovi MML,  
1. v souvislosti se změnou Organizačního řádu provést opatření pro realizaci přijatých usnesení,  
2. zapracovat do Organogramu funkčních míst MML schválenou změnu  
3. vydat úplné znění Organizačního řádu Magistrátu města Liberec včetně jeho příloh.  

T: do 31.12. 2014 
 

 
          

 
 
V Liberci dne 27. října 2014 

 
 

 
 

 
 

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


