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U S N E S E N Í  
Z 19. SCHŮZE  

RADY MĚSTA LIBEREC, 
KONANÉ DNE 4. 11. 2014 

 

USNESENÍ Č. 1042/2014 

Nadlimitní požadavky rozpočtu statutárního města Liberec pro rok 2015 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

nadlimitní požadavky z jednotlivých odborů do rozpočtu pro rok 2015 statutárního města Liberec dle 
důvodové zprávy       

a  u k l á d á  

náměstkovi pro ekonomiku, majetek a systémovou integraci, upravit výdajové limity adekvátně 
zařazeným příjmům, hospodářské činnosti a financování rozpočtu statutárního města Liberec pro rok 
2015. 

USNESENÍ Č. 1043/2014 

Stav kroniky města Liberce za rok 2013 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

zápis do kroniky města Liberce za rok 2013 

a  u k l á d á  

Mgr. Pavlovi Kalousovi, pověřenému zastupováním funkce vedoucí odboru péče o občany, 
1. zajistit výtisk a vazbu kroniky na trvanlivém papíře 
2. zajistit uložení originálu kroniky do trezoru Státního okresního archivu v Liberci 

T: 31.5.2015 

USNESENÍ Č. 1044/2014 

Informace o usnesení konkurzní komise z konkurzního řízení na obsazení funkce 
ředitele (ředitelky) Mateřské školy „Sluníčko“, Liberec, Bezová 274/1, příspěvkové 
organizace 

Vyhlášení konkurzního řízení na obsazení funkce ředitele (ředitelky) Mateřské 
školy „Sluníčko“, Liberec, Bezová 274/1, příspěvkové organizace 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í   

s usnesením konkurzní komise pro konkurzní řízení na obsazení funkce ředitele (ředitelky) Mateřské 
školy „Sluníčko“, Liberec, Bezová 274/1, příspěvkové organizace,  
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s c h v a l u j e    

vyhlášení nového konkurzního řízení na obsazení funkce ředitele (ředitelky) Mateřské školy 
„Sluníčko“, Liberec, Bezová 274/1, příspěvkové organizace 

a  u k l á d á   

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

T: neprodleně 

USNESENÍ Č. 1045/2014 

Změna platu ředitelů mateřských škol zřizovaných statutárním městem Liberec, 
s účinností od 1. 11. 2014 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

úpravu platu ředitelů mateřských škol zřizovaných statutárním městem Liberec 
 
1. Vladimíra Jurigová, Mateřská škola „Korálek“, Liberec, Aloisina výšina 645/55, příspěvková 

organizace, dle důvodové zprávy 
2. Bc. Petra Čermáková, Mateřská škola „Sluníčko“, Liberec, Bezová 274/1, příspěvková 

organizace, dle důvodové zprávy 
3. Bc. Martina Suchomelová, Mateřská škola „Motýlek“, Liberec, Broumovská 840/7, příspěvková 

organizace, dle důvodové zprávy 
4. Mgr. Jana Palasová, Mateřská škola „Pramínek“, Liberec, Březinova 389/8, příspěvková 

organizace, dle důvodové zprávy 
5. Bc. Dana Charyparová, Mateřská škola „Kytička“, Liberec, Burianova 972/2, příspěvková 

organizace, dle důvodové zprávy 
6. Milena Choutková, Mateřská škola „Kamarád“, Liberec, Dělnická 831/7, příspěvková organizace, 

dle důvodové zprávy 
7. Jaroslava Vacíková, Mateřská škola, Liberec, Dětská 461, příspěvková organizace, dle důvodové 

zprávy 
8. Bc. Eva Cvrčková, Mateřská škola „Hvězdička“, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková 

organizace, dle důvodové zprávy 
9. Mgr. Jana Šindelářová, Mateřská škola „Jizerka“, Liberec, Husova 184/72, příspěvková 

organizace, dle důvodové zprávy 
10. Bc. Hana Piňková, Mateřská škola „Jablůňka“, Liberec, Jabloňová 446/29, příspěvková 

organizace, dle důvodové zprávy 
11. Bc. Zdeňka Nevečeřalová, Mateřská škola, Liberec, Jeřmanická 487/27, příspěvková organizace, 

dle důvodové zprávy 
12. Lenka Janečková, Mateřská škola „Klubíčko“, Liberec, Jugoslávská 128/1, příspěvková 

organizace, dle důvodové zprávy 
13. Mgr. Jitka Reindlová, Mateřská škola „Malínek“, Liberec, Kaplického 386, příspěvková 

organizace, dle důvodové zprávy 
14. Bc. Lucie Opalecká, Mateřská škola „Nad přehradou“, Liberec, Klášterní 149/16, příspěvková 

organizace, dle důvodové zprávy 
15. PaedDr. Kamila Podrápská Ph.D., Mateřská škola, Liberec, Klášterní 466/4, příspěvková 

organizace, dle důvodové zprávy 
16. Michaela Janků, Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/12, příspěvková organizace, dle 

důvodové zprávy 
17. Bc. Ladislava Sehnoutková, Mateřská škola „Beruška“, Liberec, Na Pískovně 761/3, příspěvková 

organizace, dle důvodové zprávy 
18. Iveta Blažková, Mateřská škola „Delfínek“, Liberec, Nezvalova 661/20, příspěvková organizace, 
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dle důvodové zprávy 
19. Jitka Kadlečková, Mateřská škola „Srdíčko“, Liberec, Oldřichova 836/5, příspěvková organizace, 

dle důvodové zprávy 
20. Bc. Dana Jeništová, Mateřská škola „U Bertíka“, Liberec, Purkyňova 458/19, příspěvková 

organizace, dle důvodové zprávy 
21. Jana Najmanová, Mateřská škola „Pohádka“, Liberec, Strakonická 211/12, příspěvková 

organizace, dle důvodové zprávy 
22. PaedDr. Jana Kubíčková, Mateřská škola, Liberec, Stromovka 285/1, příspěvková organizace, dle 

důvodové zprávy 
23. Alice Langerová, Mateřská škola „Rosnička“, Liberec, Školní vršek 503/3, příspěvková 

organizace, dle důvodové zprávy 
24. Jana Pospíšilová, Mateřská škola „Pastelka“, Liberec, Švermova 100, příspěvková organizace, dle 

důvodové zprávy 
25. Jaroslava Kalinová, Mateřská škola „Čtyřlístek“, Liberec, Tovačovského 166/27, příspěvková 

organizace, dle důvodové zprávy 
26. Mgr. Miriam Plačková, Mateřská škola „Rolnička“, Liberec, Truhlářská 340/7, příspěvková 

organizace, dle důvodové zprávy 
27. Jana Flanderková, Mateřská škola „Pod Ještědem“, Liberec, U Školky 67, příspěvková 

organizace, dle důvodové zprávy 
28. Ilona Soukupová, Mateřská škola „Sedmikráska“, Liberec, Vzdušná 509/20, příspěvková 

organizace, dle důvodové zprávy 
29. Bc. Vlasta Tesařová, Mateřská škola „V zahradě“, Liberec, Žitavská 122/68, příspěvková 

organizace, dle důvodové zprávy 
30. Jindřiška Veselá, Mateřská škola „Klíček“, Liberec, Žitná 832/19, 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. 

T: ihned 

USNESENÍ Č. 1046/2014 

Změna platu ředitelů základních škol zřizovaných statutárním městem Liberec, 
s účinností od 1. 11. 2014 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

úpravu platu ředitelů základních škol zřizovaných statutárním městem Liberec 
 
1. Mgr. Iva Havlenová, Základní škola a Základní umělecká škola, Liberec, Jabloňová 564/43, 

příspěvková organizace, dle důvodové zprávy 
2. Mgr. Jaroslav Vykoukal, Základní škola, Liberec, Aloisina výšina 642, příspěvková organizace, 

dle důvodové zprávy 
3. Mgr. Miloslav Kuželka, Základní škola a Mateřská škola, Liberec, Barvířská 38/6, příspěvková 

organizace, dle důvodové zprávy 
4. Mgr. Martin Mikuš, Základní škola, Liberec, Broumovská 847/7, příspěvková organizace, dle 

důvodové zprávy 
5. Mgr. Šárka Klímová, Základní škola, Liberec, Česká 354, příspěvková organizace, dle důvodové 

zprávy 
6. Mgr. Ivo Svatoš, Základní škola, Liberec, Dobiášova 851/5, příspěvková organizace, dle 

důvodové zprávy 
7. Mgr. Blanka Reindlová, Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Liberec, Husova 142/44, 
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příspěvková organizace, dle důvodové zprávy 
8. Mgr. Lukáš Houda, Základní škola, Liberec, Ještědská 354/88, příspěvková organizace, dle 

důvodové zprávy 
9. Mgr. Pavel Zeronik, Základní škola, Liberec, Kaplického 384, příspěvková organizace, dle 

důvodové zprávy 
10. Ing. Radek Vystrčil, Základní škola, Liberec, Křížanská 80, příspěvková organizace, dle 

důvodové zprávy 
11. Mgr. Jiří Dvořák, Základní škola, Liberec, Lesní 575/12, příspěvková organizace, dle důvodové 

zprávy 
12. Mgr. Jarmila Plachá, Základní škola, Liberec, Na Výběžku 118, příspěvková organizace, dle 

důvodové zprávy 
13. Ing. Alena Routová, Základní škola, Liberec, Oblačná 101/15, příspěvková organizace, dle 

důvodové zprávy 
14. Mgr. Ludmila Moravcová, Základní škola, Liberec, Sokolovská 328, příspěvková organizace, dle 

důvodové zprávy 
15. Mgr. Pavlína Kubrová, Základní škola, Liberec, nám. Míru 212/2, příspěvková organizace, dle 

důvodové zprávy 
16. Mgr. Jarmila Hegrová, Základní škola, Liberec, Švermova 403/40, příspěvková organizace, dle 

důvodové zprávy 
17. Ing. Jiří Veselý, Základní škola, Liberec, U Soudu 369/8, příspěvková organizace, dle důvodové 

zprávy 
18. Mgr. Radek Hanuš, Základní škola, Liberec, U Školy 222/6, příspěvková organizace, dle 

důvodové zprávy 
19. Mgr. Iveta Rejnartová, Základní škola, Liberec, ul. 5. května 64/49, příspěvková organizace, dle 

důvodové zprávy 
20. Mgr. Jiří Skalský, Základní škola, Liberec, Vrchlického 262/17, příspěvková organizace, dle 

důvodové zprávy 
21. PaedDr. Dana Studničková, Základní škola praktická a Základní škola speciální, Liberec, Orlí 

140/7, příspěvková organizace, dle důvodové zprávy 
22. Mgr. Jaroslava Hajduková, Základní škola praktická, Liberec, Gollova 394/4, příspěvková 

organizace, dle důvodové zprávy 
23. Mgr. Tomáš Kolafa, Základní umělecká škola, Liberec, Frýdlantská 1359/19, 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. 

T: ihned 

USNESENÍ Č. 1047/2014 

Prodloužení nájemních smluv, přidělení a výměna bytů ve vlastnictví statutárního 
města Liberec, neposkytnutí výjimky z pravidel pro přidělování bytů a úprava 
dispozic v Ubytovně nízkého standardu - Kateřinská 156 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e   

1. prodloužení nájemní smlouvy pro příjmově vymezené osoby 
Horákové Janě, byt č. 7, Nad Sokolovnou 616, 

 
2. přidělení bytů v domech zvláštního určení (DPS)  

Štemberkové Aleně, byt č. 55, o velikosti 1+0, Burianova 1070, 
Ulvrové Alici, byt č. 57, o velikosti 1+0, Burianova 1070, 
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Ulrichové Janě, byt č. 204, o velikosti 1+kk, Krejčího 1172, 
Foglové Zdeňce, byt č. 504, o velikosti 1+kk, Krejčího 1172, 
Bílkové Boženě, byt č. 306, o velikosti 1+kk, Krejčího 1173, 

 
3. výměnu bytu v domě zvláštního určení (DPS) 

Andresové Boženě, byt č. 21, o velikosti 1+0, Burianova 969, 
 
4. neposkytnutí výjimky z pravidel pro přidělování bytů zvláštního určení v DPS 

Janáčkové Jitce, bytem Sluneční stráň 846/6, Liberec 15, 
 
5. přidělení bytu startovacího 

Čmugrovi Jakubovi, byt č. 29, o velikosti 1+kk, Krajní 1580, 
náhradník: Bc. Barešová Romana, 

 
6. přidělení bytu pro příjmově vymezené osoby 

Pakostovi Leopoldovi, byt č. 307, o velikosti 1+1, Krejčího 1177, 
náhradník: Závorková Zora, 

 
7. přidělení bytu standardního 

Bohatému Miroslavovi, byt č. 11, o velikosti 0+1, Seniorů 1208, 
náhradník: Grundzová Anna, 
Pacourkové Petře, byt č. 35, o velikosti 1+1, Seniorů 1208, 
náhradník: Kriegler David, 
Lazókové Veroně, byt č. 1, o velikosti 2+1, Proboštská 268, 
Kněbortové Anežce, byt č. 7, o velikosti 1+1, Na Valech 786, 
Horváthové Janě, byt č. 7, o velikosti 1+1, Na Valech 787, 

 
8. výměnu bytu standardního 

Dufkové Zdeňce, byt č. 34, o velikosti 4+1, Seniorů 1208, 
 
9. výměnu bytů startovacích  

Kochtové Janě a Bartošákové Jindřišce, byt č. 29 a byt č. 32, o velikosti 1+kk a o velikosti 2+kk, 
Krajní 1579, 

 
10. úpravu dispozic  

v ubytovně nízkého standardu – Kateřinská 156 a uzavření smluv s Grundzou Pavlem a 
Petikovou Monikou 

 

a  u k l á d á  

Mgr. Pavlovi Kalousovi, pověřenému zastupováním funkce vedoucí odboru péče o občany, 
1. uzavřít dodatek na prodloužení nájemní smlouvy na byt pro příjmově vymezené osoby 

s Horákovou Janou do 31. 10. 2015. 
 
2. uzavřít nájemní smlouvy na byty zvláštního určení v Domě s pečovatelskou službou s  

Štemberkovou Alenou, Ulvrovou Alicí, Ulrichovou Janou, Foglovou Zdeňkou a Bílkovou 
Boženou.  

 
3. uzavřít nájemní smlouvu na byt zvláštního určení v Domě s pečovatelskou službou s  

Andresovou Boženou. 
 
4. informovat o neposkytnutí výjimky z pravidel pro přidělení bytů zvláštního určení v DPS 

Janáčkovou Jitku. 
 
5. uzavřít nájemní smlouvu na byt startovací s Čmugrem Jakubem, náhradník: Bc. Barešová 
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Romana. 
 
6. uzavřít nájemní smlouvu na byt pro příjmově vymezené osoby s Pakostou Leopoldem, náhradník: 

Závorková Zora.  
 
7. uzavřít nájemní smlouvy na byty standardní s Bohatým Miroslavem, náhradník: Grundzová 

Anna, Pacourkovou Petrou, náhradník: Kriegler David, Lazókovou Veronou, Kněbortovou 
Anežkou a Horváthovou Janou. 

 
8. uzavřít nájemní smlouvu na byt standardní s Dufkovou Zdeňkou. 
 
9. uzavřít nájemní smlouvy na byty startovací s Kochtovou Janou a Bartošákovou Jindřiškou.  
 
10. uzavřít nájemní smlouvy o ubytování v jednotkách nízkého standardu s Grundzou Pavlem a 

Petikovou Monikou. 
                                                                                                                

T: 1. prosince 2014 

USNESENÍ Č. 1048/2014 

Dodatek č. 17 Smlouvy o nájmu věcí movitých a nemovitých (pronájem 
teplárenského zařízení) a úplné znění smlouvy ve znění všech dodatků 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

dodatek č. 17 Smlouvy o nájmu věcí movitých a nemovitých uzavřené mezi statutárním městem 
Liberec a Teplárnou Liberec, a.s. na období 1.10.2014 – 30.9.2015, týkající se pronájmu 
teplárenského zařízení a úplné znění této smlouvy ze dne 3. 1. 2001 ve znění všech jejích dodatků (č. 
1 až 17) 

a  u k l á d á     

Mgr. Martině Rosenbergové, primátorce města, podepsat schválený dodatek č. 17 Smlouvy o 
pronájmu věcí movitých a nemovitých a úplné znění této smlouvy z roku 2001.   

Termín: ihned 

USNESENÍ Č. 1049/2014 

O přistoupení města do připravovaného „Sdružení pro digitální mapu veřejné 
správy LK“ 

Rada města po projednání 

d o p o r u č u j e  

zahájení činností souvisejících s přistoupením statutárního města Liberec k připravovanému 
„Sdružení pro digitální mapu veřejné správy LK“ za podmínek stanovených v přiložené důvodové 
zprávě a jejích přílohách a zároveň vyslovuje souhlas ve věci poskytnutí polohopisných dat digitální 
technické mapy města Liberce formou zapůjčení testovací sady dat Libereckému kraji, jako nositeli 
projektu pro sjednocení a aktualizaci stávajících základních prostorových dat připravované Digitální 
technické mapy Libereckého kraje opět za podmínek stanovených v přiložené důvodové zprávě a 
jejích přílohách. 

a  u k l á d á  

Ing. Jiřímu Rutkovskému, náměstkovi primátorky, zajistit činnosti souvisejících s přistoupením 
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statutárního města Liberec k připravovanému „Sdružení pro digitální mapu veřejné správy LK“ za 
podmínek stanovených v přiložené důvodové zprávě a jejích přílohách a zároveň zajistit poskytnutí 
polohopisných dat digitální technické mapy města Liberce formou zapůjčení dat Libereckému kraji, 
jako nositeli projektu pro sjednocení a aktualizaci stávajících základních prostorových dat 
připravované Digitální technické mapy Libereckého kraje opět za podmínek stanovených v přiložené 
důvodové zprávě a jejích přílohách.  

Termín: 18. 11. 2014 

USNESENÍ Č. 1050/2014 

Revitalizace sídliště Rochlice - lokalita Žitná 

Schválení přijetí dotace od MMR ČR 

Rada měst po projednání 

s o u h l a s í  

 s přijetím dotace k projektu „Revitalizace sídliště Rochlice – lokalita Žitná“ vedenému v programu 
IOP pod registračním číslem CZ.1.06/5.2.00/07.09666 ve výši 28,836.568,- Kč, v souladu s 
rozhodnutím o poskytnutí dotace včetně podmínek, 

a  u k l á d á   

1. primátorovi/primátorce statutárního města Liberec, předložit řádnému zastupitelstvu města přijetí 
dotace ke schválení 

KT: 12/2014 
2. Mgr. Martině Rosenbergové, primátorce města, podepsat Rozhodnutí o poskytnutí dotace včetně 

podmínek k Rozhodnutí o poskytnutí dotace k projektu „Revitalizace sídliště Rochlice – lokalita 
Žitná“ vedenému v programu IOP pod registračním číslem CZ.1.06/5.2.00/07.09666. 

Termín: bez zbytečného odkladu 

USNESENÍ Č. 1051/2014 

Změna názvu zastávek MHD s účinností od 14.12.2014 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

Změnu názvu zastávky MHD s platností od 14. 12. 2014, a to: 
 

současný název:   nový název: 
Tipsport aréna                               Aréna 

 

a  u k l á d á  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, písemně informovat 
společnost DPMLJ, a. s., o přijatém usnesení rady města. 

Termín: bez zbytečného odkladu  

USNESENÍ Č. 1052/2014 

Schválení vyhrazeného parkovacího stání pro invalidy včetně bezúplatného 
poskytnutí dopravního značení dle nových podmínek pro zřízení vyhrazeného 



 
 
 

8

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. Jáchymovská pro držitele ZTP/P Oldřicha Kellnera 

 
2. zřízení vyhrazeného parkovacího stání a realizaci svislého dopravního značení IP12 - „P reservé“ 

na komunikaci ul. Burianova pro držitele ZTP Věnceslava Vaňka 

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/P Oldřicha Kellnera, a to včetně realizace svislého dopravního 
značení IP 12 na komunikaci Jáchymovská ul. 

Termín: leden 2015 
2. vydat souhlasné stanovisko odboru správy veřejného majetku se zřízením vyhrazeného 

parkovacího stání pro držitele ZTP Věnceslava Vaňka, a to včetně realizace svislého dopravního 
značení IP 12 na komunikaci Burianova ul. 

         Termín: leden 2015 
 

USNESENÍ Č. 1053/2014 

Hromadný podnět občanů ul. Kavkazská - Volná - zimní údržba komunikace  

Rada města po projednání  

b e r e  n a  v ě d o m í  

žádost občanů z ul. Kavkazská – Volná ohledně omezení zimní údržby komunikace Kavkazská – 
Volná, a to upuštěním od posypu inertním materiálem, přijatou dne 9. 10. 2014 podatelnou 
statutárního města Liberec pod CJ MML 191525/14 

s c h v a l u j e  

zachování stávajícího způsobu zimní údržby tj. pluhování s inertním posypem na komunikacích 
Kavkazská a Volná, a to v souladu se schváleným operačním plánem zimní údržby na období sezónu 
2014 – 2015 

a  u k l á d á   

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

T: 11/2014 
 
2. postupovat v souladu s přijatým usnesením. 

T: průběžně 

USNESENÍ Č. 1054/2014 

Žádost o schválení výjimky z interního předpisu pro zřizování služebnosti pro 
investora stavby kanalizace v ul. Puškinova - Edisonova, k. ú. Doubí u Liberce 
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Rada města po projednání  

b e r e  n a  v ě d o m í  

žádost investora stavby kanalizace v ul. Puškinova - Edisonova, k. ú. Doubí u Liberce, týkající se 
udělení výjimky z interního předpisu pro zřizování služebnosti, 

s c h v a l u j e  

nevyhovět žádosti a nadále postupovat dle interního předpisu pro zřizování služebností schváleného 
radou města dne 26. 8. 2014 usnesením č. 833/2014 tj. zpracování smlouvy o smlouvě budoucí a 
zaplacení zálohy ve výši ceny služebnosti, a to do 30 dnů od podpisu smlouvy o smlouvě budoucí o 
zřízení služebnosti 

a  u k l á d á  

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

T: 11/2014 
2. postupovat v souladu s přijatým usnesením. 

T: 12/2014 

USNESENÍ Č. 1055/2014 

„Kaple Smíření - Památník zajateckého tábora Liberec“ výpůjčka pozemku na p. p. 
č. 1437/1 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

Opětovné provedení legislativních kroků 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,  

a  u k l á d á  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
 
1. provést opětovné 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: 12/2014 
 

2. předložit radě města ke schválení obdržené nabídky o výpůjčce pozemku p. p. č. 1437/1, k. ú. 
Růžodol I 

T: 12/2014 

USNESENÍ Č. 1056/2014 

„Výpůjčka nebytových prostor p. č. 1, k. ú. Liberec za účelem provozování galerie“ 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

opětovné provedení legislativních kroků s výpůjčkou Galerie U Rytíře -  výstavy Zapomenuté dějiny 
města Liberce, od 1. 1. 2015, ve vlastnictví města Liberce p. p. č. 1, k. ú. Liberec, 

a  u k l á d á  
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1. Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, provést opětovné 
nezbytné legislativní kroky související s výpůjčkou Galerie U Rytíře - výstavy Zapomenuté 
dějiny města Liberce, od 1.1.2015 ve vlastnictví města Liberce p.p.č. 1, k. ú. Liberec 

T: 12/2014 
 

2. Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku předložit radě města ke 
schválení obdržené nabídky o výpůjčce galerie p.p.č. 1, k. ú. Liberec 

T: 01/2015 

USNESENÍ Č. 1057/2014 

„Oprava ul. Aloisina výšina“ 

  Schválení výsledku jednacího řízení bez uveřejnění 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

výsledek jednacího řízení bez uveřejnění na veřejnou zakázku „Oprava ul. Aloisina výšina“ – 
dodatečné práce se zhotovitelem stavby Strabag, a. s., IČ 60838744, se sídlem Na Bělidle 198/21, 150 
00, Praha 5, a to celkovou hodnotu víceprací bez DPH ve výši 325.992,52,- Kč, 

a  u k l á d á  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
 
1. předložit k podpisu a následně zajistit odeslání rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější 

nabídky v rámci jednacího řízení bez uveřejnění na veřejnou zakázku „Oprava ul. Aloisina 
výšina“ – dodatečné práce, a to vítězi řízení, společnosti Strabag, a. s., IČ 60838744, se sídlem Na 
Bělidle 198/21, 150 00, Praha 5 

Termín: 11/2014 
 
2. po naplnění všech náležitostí souvisejících s vyhlášením a vyhodnocením jednacího řízení bez 

uveřejnění na veřejnou zakázku „Oprava ul. Aloisina výšina – dodatečné práce“ předložit 
k podpisu příslušný dodatek č. 1 smlouvy o dílo s vítězem tohoto řízení, se společností Strabag, 
a.s., IČ 60838744, se sídlem Na Bělidle 198/21, 150 00, Praha 5 a po jejím podpisu průběžně 
zajišťovat realizaci akce. 

Termín: 11/2014 – kontrolní 

USNESENÍ Č. 1058/2014 

„Lokalita Lesní ul. - oprava komunikací“ - II. etapa  

Schválení výsledku jednacího řízení bez uveřejnění 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

výsledek jednacího řízení bez uveřejnění na veřejnou zakázku „Lokalita Lesní ul. – oprava 
komunikací“ –  II. etapa – dodatečné práce. Zhotovitel stavby:  EUROVIA CS, a.s., IČ 45274924, se 
sídlem Národní 10, 113 19 Praha 1  

a  u k l á d á  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
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1. předložit k podpisu a následně zajistit odeslání rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější 
nabídky v rámci jednacího řízení bez uveřejnění na veřejnou zakázku „Lokalita Lesní ul. – oprava 
komunikací – II. etapa“ – dodatečné práce, a to vítězi řízení, společnosti EUROVIA CS, a.s., IČ 
45274924, se sídlem Národní 10, 113 19 Praha 1 

Termín: 11/2014 
 
2. po naplnění všech náležitostí souvisejících s vyhlášením a vyhodnocením jednacího řízení bez 

uveřejnění na veřejnou zakázku „Lokalita Lesní ul. – oprava komunikací“– II. etapa – dodatečné 
práce“ předložit k podpisu příslušnou dodatek č.2 smlouvy o dílo s vítězem tohoto řízení, se 
společností  EUROVIA CS, a.s., IČ 45274924, se sídlem Národní 10, 113 19 Praha 1 a po jejím 
podpisu průběžně zajišťovat realizaci akce. 

T: 12/2014 – kontrolní 

USNESENÍ Č. 1059/2014 

„Ul. Slunečná – oprava komunikace po rekonstrukci vodovodu a kanalizace“ 

  Schválení výsledku jednacího řízení bez uveřejnění 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

výsledek jednacího řízení bez uveřejnění na veřejnou zakázku „Ul. Slunečná – oprava komunikace po 
rekonstrukci vodovodu a kanalizace“ – dodatečné práce se zhotovitelem stavby EUROVIA CS, a. s., 
se sídlem: Národní třída 10, 113 19 Praha 1, IČ: 45274924,  
1. Formou víceprací realizaci provizorní opravy komunikací Slunečná, Luční na zimní období roku 

2014 – 2015, v předpokládané ceně 489.060,00,- Kč bez DPH, 
2. 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, v předpokládané ceně 428.383,80,- Kč bez DPH, 

a  u k l á d á  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
 
1. předložit k podpisu a následně zajistit odeslání rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější 

nabídky v rámci jednacího řízení bez uveřejnění na veřejnou zakázku „Ul. Slunečná – oprava 
komunikace po rekonstrukci vodovodu a kanalizace“ – dodatečné práce, a to vítězi řízení, 
společnosti EUROVIA CS, a.s., se sídlem: Národní třída 10, 113 19 Praha 1 

Termín: 11/2014 
 
2. po naplnění všech náležitostí souvisejících s vyhlášením a vyhodnocením jednacího řízení bez 

uveřejnění na veřejnou zakázku „Ul. Slunečná – oprava komunikace po rekonstrukci vodovodu a 
kanalizace – dodatečné práce“ předložit k podpisu příslušný dodatek č.2 smlouvy o dílo s vítězem 
tohoto řízení, se společností, EUROVIA CS, a.s., se sídlem: Národní třída 10, 113 19 Praha 1, a 
po jejím podpisu průběžně zajišťovat realizaci akce. 

Termín: 11/2014 – kontrolní
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USNESENÍ Č. 1060/2014 

„Revitalizace Rochlice – lokalita Žitná, SO 101 U Potůčku, cyklostezka při silnici 
Vratislavická“ 

 Schválení výsledku výběrového řízení na zhotovitele stavby  

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

výsledek otevřeného zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Revitalizace Rochlice – lokalita Žitná, 
SO 101 U Potůčku, cyklostezka při Silnici Vratislavická“ – zhotovitel stavby: Chládek a Tintěra, a.s., 
IČ 62743881, Nerudova 1022/16, 412 01 Litoměřice s nabídkovou cenou 19.121.094,- Kč bez DPH, 

a  u k l á d á  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
 
1. Předložit k podpisu a následně zajistit odeslání rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější 

nabídky v rámci otevřeného zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Revitalizace Rochlice – 
lokalita Žitná, SO 101 U Potůčku, cyklostezka při Silnici Vratislavická“ zhotoviteli stavby, a to 
vítězi řízení, společnosti Chládek a Tintěra, a. s., IČ 62743881, Nerudova 1022/16, 412 01 
Litoměřice 

       T: ihned  
 
2. Následně zajistit odeslání rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky v rámci 

otevřeného zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Revitalizace Rochlice – lokalita Žitná, SO 
101 U Potůčku, cyklostezka při Silnici Vratislavická“ všem účastníkům výběrového řízení 

       T: ihned 
 
3. po naplnění všech náležitostí souvisejících s vyhlášením a vyhodnocením otevřeného zadávacího 

řízení na veřejnou zakázku „Revitalizace Rochlice – lokalita Žitná, SO 101 U Potůčku, 
cyklostezka při Silnici Vratislavická“ předložit k podpisu příslušnou smlouvu o dílo s vítězem 
tohoto řízení, se společností Chládek a Tintěra, a.s., IČ 62743881, Nerudova 1022/16, 412 01 
Litoměřice a po jejím podpisu průběžně zajišťovat realizaci akce.  

       T: 01/2015 - kontrolní 

USNESENÍ Č. 1061/2014 

Revitalizace Rochlice – lokalita Žitná – oblast Žitná a Ježkova  

Dodatečné práce 2 

Rada města po projednání  

s c h v a l u j e  

výsledek veřejné zakázky na stavební práce „Revitalizace Rochlice – lokalita Žitná – oblast Žitná a 
Ježkova – dodatečné práce 2“ a uzavření smlouvy se zhotovitelem stavby:  EUROVIA CS, a.s., IČ 
45274924, se sídlem Národní 10, 113 19 Praha 1 s nabídkovou cenou 552.711,- Kč bez DPH  

a  u k l á d á  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 
předložit k podpisu a následně zajistit odeslání rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky 
v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Revitalizace Rochlice – lokalita Žitná – oblast Žitná 
a Ježkova – dodatečné práce 2“, a to vítězi řízení, společnosti  EUROVIA CS, a.s., IČ 45274924, se 
sídlem Národní 10, 113 19 Praha 1, zajistit podpis smluvních dokumentů a zajistit realizaci akce.  
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                                                                                                     Kontrolní termín: 12/2014 

USNESENÍ Č. 1062/2014 

Modernizace Krajské nemocnice Liberec- jmenování zástupce města do Řídícího 
výboru projektu 

Rada města po projednání 

s o u h l a s í  

s dočasným jmenováním Ing. Michala Vereščáka, vedoucího odboru strategického rozvoje a dotací,  
zástupcem statutárního města Liberec v Řídícím výboru projektu Modernizace Krajské nemocnice 
Liberec 

a  u k l á d á  

Ing. Michalu Vereščákovi, vedoucímu odboru strategického rozvoje a dotací projednat po ustavení 
orgánů města nominaci v radě města a zastupitelstvu města.           

T: 12/2014 

USNESENÍ Č. 1063/2014 

SVS, a. s. – dodatek nájemní smlouvy a záměr budoucího prodeje stavby 
vodovodního řadu  v k. ú. Staré Pavlovice, ul. Selská 

Rada města po projednání  

s c h v a l u j e   

uzavření Dodatku č. 1 k Nájemní smlouvě reg. č. 7003/06/0202 na provozování vodního díla 
označeného jako „Liberec - Staré Pavlovice, ul. Selská – vodovod“ 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 PE DN 90 v délce 410 m (dle GIS) + 1x podzemní 
hydrant (dle GIS) uložený v p.p.č.  671, 660, 686/3, 686/35, 686/39 a 686/2 vše v k. ú. Staré 
Pavlovice Severočeské vodárenské společnosti a.s. za kupní cenu ve výši 121.500,- Kč  

a  u k l á d á  

Ing. Michalu Vereščákovi, vedoucímu odboru strategického rozvoje a dotací, 
1. zajistit zřízení věcných břemen služebnosti inženýrských sítí včetně ochranných pásem pro 

předmět nájmu v rozsahu stanoveném geodetickým zaměřením 

Termín: do 30.6.2016 
 
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 30.11.2014 
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USNESENÍ Č. 1064/2014 

Dodatek č. 1 smlouvy o poskytování služeb při prodeji vstupenek č. 9/09/0406 

Rada města po projednání 

s c h v a l u j e  

Dodatek č. 1 smlouvy o poskytování služeb při prodeji vstupenek č. 9/09/0406 mezi  
statutárním městem Liberec a společností Eventim CZ, s.r.o., 

a  u k l á d á  

Ing. Davidu Pastvovi, vedoucímu odboru sportu a cestovního ruchu, zajistit uzavření Dodatku č. 1 
smlouvy o poskytování služeb při prodeji vstupenek č. 9/09/0406 mezi statutárním městem Liberec a 
společností Eventim CZ, s.r.o. 

T: neprodleně 

USNESENÍ Č. 1065/2014 

Přijetí účelové neinvestiční dotace v požární ochraně na výdaje jednotek sboru  

dobrovolných hasičů obce pro rok 2014      

Rada po projednání 

s o u h l a s í  

s přijetím účelové neinvestiční dotace v požární ochraně na výdaje jednotek sboru dobrovolných 
hasičů obce Liberec pro rok 2014 ve výši 126.913,- Kč                           

a  u k l á d á  

1. Lubomíru Poppovi, vedoucímu oddělení krizového řízení, zajistit podpis smluvních dokumentů 
k poskytnutí účelové neinvestiční dotace v požární ochraně na výdaje jednotek sboru 
dobrovolných hasičů obce pro rok 2014 

T: 11/2014 
2. Ing. Jindřichu Fadrhoncovi, tajemníkovi MML, předložit přijetí dotací z Fondu požární ochrany 

Libereckého kraje a účelové neinvestiční dotace v požární ochraně na výdaje jednotek sboru 
dobrovolných hasičů obce pro rok 2014 ke schválení zastupitelstvu města v nejbližším možném 
termínu 

T: 11/2014 

USNESENÍ Č. 1066/2014 

Nárůst platových tarifů zaměstnanců STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC, 
přidělených k výkonu práce na Magistrát města Liberec, od 1. listopadu 2014 podle 
nařízení vlády č. 224/2014 Sb. 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í   

navýšení platových tarifů zaměstnancům STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC, přidělených 
k výkonu práce na Magistrát města Liberec, podle platových tříd a platových stupňů ve smyslu 
nařízení vlády č. 224/2014 Sb. 

a  u k l á d á   

Ing. Jindřichu Fadrhoncovi, tajemníkovi MML, 
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1. realizovat nárůst platových tarifů od 1. listopadu 2014 dle důvodové zprávy, 
2. předložit navýšení finančních prostředků k pokrytí nárůstu platových tarifů v rámci nejbližšího 

rozpočtového opatření v roce 2014 ke schválení zastupitelstvu města. 

USNESENÍ Č. 1067/2014 

Návrh na úpravu platů ředitelů kulturně společenských, sociálních, zdravotních a 
ostatních příspěvkových organizací STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

navýšení platových tarifů ředitelům příspěvkových organizací STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC 
podle platových tříd a platových stupňů ve smyslu nařízení vlády č. 224/2014 Sb., 

s c h v a l u j e  

návrh na úpravu platů Ing. Jarmily Levko, ředitelky příspěvkové organizace Divadlo F. X. Šaldy, 
Stanislava Doubravy, ředitele příspěvkové organizace Naivní divadlo Liberec, MVDr. Davida 
Nejedla, ředitele příspěvkové organizace Zoologická zahrada Liberec, RNDr. Miloslava Studničky, 
CSc., ředitele příspěvkové organizace Botanická zahrada Liberec, Mgr. et Bc. Anny Vereščákové, 
ředitelky příspěvkové organizace Dětské centrum SLUNÍČKO, Mgr. Lenky Škodové, ředitelky 
příspěvkové organizace Centrum zdravotní a sociální péče Liberec, Bc. Michaela Dufka, ředitele 
příspěvkové organizace Komunitní středisko KONTAKT Liberec a Bc. Jiřího Blimla, ředitele 
příspěvkové organizace Městské lesy Liberec, s účinností od 1. listopadu 2014 ve výši dle důvodové 
zprávy 

a  u k l á d á  

1. Ing. Jindřichu Fadrhoncovi, tajemníkovi MML, zajistit vypracování příslušných dodatků ke 
smlouvám o odměňování uvedených ředitelek a ředitelů příspěvkových organizací 
STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC 

T: neprodleně 
 
2. Mgr. Pavlu Kalousovi, pověřenému zastupováním funkce vedoucí odboru péče o občany, 

seznámit uvedené ředitelky a ředitele příspěvkových organizací s příslušným usnesením rady 
města, s výjimkou ředitele Bc. Jiřího Blimla 

T: neprodleně 

 
3. Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, seznámit Bc. Jiřího 

Blimla, ředitele příspěvkové organizace Městské lesy Liberec, s příslušným usnesením rady 
města. 

T: neprodleně 

USNESENÍ Č. 1068/2014 

Návrh na úpravu platu ředitele Městské policie Liberec 

Rada města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

navýšení platových tarifů zaměstnancům ve veřejných službách a správě podle platových tříd a 
platových stupňů ve smyslu nařízení vlády č. 224/2014 Sb. ze dne 23. října 2014, 

s c h v a l u j e  

návrh úpravy platu Mgr. Ladislava Krajčíka, ředitele Městské policie Liberec, s účinností od 1. 
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listopadu 2014 ve výši dle důvodové zprávy 

a  u k l á d á  

Ing. Jindřichu Fadrhoncovi, tajemníkovi MML, zajistit vypracování a předání nového platového 
výměru řediteli Městské policie Liberec.  

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

I. Zjišťovací řízení DGS technologie 
 

 
 
 

         

 
 
V Liberci dne 10. listopadu 2014 

 
 
 
 

 
 

 
 

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


