
 

U S N E S E N Í  

 Z 2. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 

MĚSTA  LIBEREC,  

KONANÉHO DNE 24. 2. 2004 

USNESENÍ Č. 16/04 

Majetkoprávní operace 

Zastupitelstvo města po projednání  

s c h v a l u j e  

majetkoprávní operace uvedené pod body I. – VII.: 

I. Prodej budov 
1. budova č. p. 15, ul. Pražská, Liberec 2 

pozemek p. č. 176 
katastrální území: Liberec 
kupující: 
SPONER, s. r. o., IČ 47 30 83 03, se sídlem Liberec 2, Kostelní 10/5 
Za kupní cenu 10 303 000,- Kč splatnou před podpisem kupní smlouvy. 
Termín podpisu kupní smlouvy do 90 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace 
zastupitelstvem města. 
 

2. budova č. p. 938, ul. Haškova, Liberec 6 
pozemek p. č. 1716/14 
katastrální území: Liberec 
kupující: 
LIBET 2000, a. s., IČ 25 41 90 81, se sídlem Liberec 1, Masarykova 12, PSČ 460 01 
Za kupní cenu 3 424 000,- Kč splatnou před podpisem kupní smlouvy. 
Termín podpisu kupní smlouvy do 90 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace 
zastupitelstvem města. 

II. Doprodej podílu pozemků spoluvlastníkům 
1. Doprodej podílu 1424/10000 na pozemku p. p. č. 672 v k. ú. Liberec spoluvlastníku z č. p. 75, ul. 

Liliová (5. května), Liberec 1. 
Termín podpisu kupní smlouvy do 90 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace ZM.  
Podíl k b. j.   Příjmení a jméno 
1424/10000   Festa Ondřej 
    

2. Doprodej podílu 114/1000 na st. p. č. 3119/1 a p. p. č. 3118/5 v k. ú. Liberec spoluvlastníkům z č. p. 
842, ul. Zborovská, Liberec 1. 
Termín podpisu kupní smlouvy do 90 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace ZM.  
Podíl k b. j.   Příjmení a jméno 
114/1000  manželé Riss Pavel 

a Rissová Marie 
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3. Doprodej podílu 159/1000 pouze na pozemku p. č. 2339/1 v k. ú. Liberec spoluvlastníkům z č. p. 
1055, ul. Holého, Liberec 1. 
Termín podpisu kupní smlouvy do 90 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace ZM.  
Podíl k b. j.   Příjmení a jméno 
159/1000  manželé Strach Milan 

a Strachová Helena 
    

4. Doprodej podílu 1017/6122 na pozemcích: st. p. č. 2786/1, p. p. č. 2787/5 a p. p. č. 2787/6 v k. ú. 
Liberec spoluvlastnici z č. p. 1106, ul. Čížkova, Liberec 1. 
Termín podpisu kupní smlouvy do 90 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace ZM.  
Podíl k b. j.   Příjmení a jméno 
1017/6122   Švermová Olga 
    

5. Doprodej podílu 979/12569 na pozemcích p. p. č. 2727 a 2726 v k. ú. Liberec spoluvlastníkům z č. p. 
292 - 293, ul. Chelčického, Liberec 5. 
Termín podpisu kupní smlouvy do 90 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace ZM.  
Podíl k b. j.   Příjmení a jméno 
979/12569  manželé  Paťha Ladislav 

Paťhová Marta 
    

6. Doprodej podílu 1373/10000 na pozemcích: st. p. č. 5646/1, p. č. 5646/2 a p. č. 5647/1 v k. ú. Liberec 
spoluvlastnici z č. p. 874, ul. Horská (Bož. bojovníků), Liberec 1. 
Termín podpisu kupní smlouvy do 90 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace ZM.  
Podíl k b. j.   Příjmení a jméno 
1373/10000   Čermáková Alenka 
    

III. Zrušení usnesení 
Zastupitelstvo města po projednání zrušuje usnesení zastupitelstva města č. 138/03 ze dne 25. 11. 2003 - 
prodej bytové jednotky č. 294/002 v budově č. p. 294, ul. Jablonecká (Gutenbergova), Liberec 5, panu 
Pavlu Klesalovi. 

IV. Změna usnesení 
Prodloužení lhůty k podpisu kupní smlouvy 

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje prodloužení lhůty k podpisu smlouvy o převodu 
vlastnictví jednotky č. 406/002 v budově č. p. 406, ul. Šafaříkova, Liberec 2, vč. spoluvlastnického 
podílu 357/1250 na budově a pozemcích p. č. 4995 a p. č. 4996, k. ú. Liberec, do 25. 3. 2004. 

V. Prodej pozemků, prodej plynovodní přípojky 
1. P. p. č. 2151/1 

druh pozemku: zahrada 
katastr. území: Ruprechtice 
kupující v pořadí:  
1) manželé Petr a PaedDr. Markéta Havrdovi, Divoká 1038, Liberec 14 

Za kupní cenu ve výši 850 000,- Kč splatnou před  podpisem kupní smlouvy. Termín podpisu 
kupní smlouvy do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města.  

2) Monika Chládková, Frimlova 35, Liberec 5 
Za kupní cenu ve výši 801 000,- Kč splatnou před podpisem kupní smlouvy. Termín podpisu 
kupní smlouvy do 45 dnů ode dne marného uplynutí pro kupujícího č. 1. 

 
2. P. p. č. 225/2, p. p. č. 225/11, p. p. č. 623/4 

druh pozemku: trvalý travní porost, orná půda, ost. plocha 
katastr. území: Radčice u Krásné Studánky  
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kupující v pořadí:  
1) manželé František a Lenka Formánkovi, Jáchymovská 276, Liberec 10 

Za kupní cenu ve výši 455 100,- Kč splatnou před  podpisem kupní smlouvy. Termín podpisu 
kupní smlouvy do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města.  

2) manželé Bc. Robert a Bc. Radka Chrištofovi, Turistická 221, Liberec 32 
Za kupní cenu ve výši 451 720,- Kč splatnou před podpisem kupní smlouvy. Termín podpisu 
kupní smlouvy do 45 dnů ode dne marného uplynutí pro kupujícího č. 1. 

 
3. P. p. č. 5075/1 

druh pozemku: zahrada 
katastr. území: Liberec 
kupující:  
Ing. Petr a Iva Maryškovi, Mlýnská 216/8, Liberec 4 
Za cenu 750 175,- Kč  a podpis kupní smlouvy do 24. 5. 2004.   
 

4. P. p. č. 409/1 a 410/1 
druh pozemku: zast. plocha, zahrada 
katastr. území: Nové Pavlovice  
s t a ž e n o  z pořadu jednání 

 
5. P. p. č. 756, p. p. č. 757, p. p. č. 758, p. p. č. 759, p. p. č. 768 

druh pozemku: zast. plocha/dvůr, trvalý travní porost, ostatní plocha, trvalý travní porost, zast. 
plocha/zbořeniště 
katastr. území: Kateřinky u Liberce  
s t a ž e n o  z pořadu jednání 
 

Prodej plynovodní přípojky 
6. Prodej podílu Statutárního města Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec 1, IČO 262 978, na 

středotlaké plynovodní přípojce ve výši 691/14783  
pro Severočeskou plynárenskou, a. s., Klíšská 940, Ústí nad Labem, IČO 49 90 32 09, 
a provedení úhrady ve výši 1 868,- Kč na účet Společenství vlastníků jednotek domu č. p. 1218, 
1219 a 1220, Ruprechtická ul., Liberec 14, do fondu oprav. 

VI. Směna pozemků 
P. p. č. 1704/183 odděl. z p. p. č. 1704/163 dle GP č. 1342-77/2003 v k. ú. Starý Harcov a p. p. č. 
334/50 a 334/51 odděl. z p. p. č. 334/2 dle GP č. 1769-102/2003 v k. ú. Ruprechtice,  
vše v majetku Stavebního bytového družstva SEVER, Lipová 596/7, IČ 00 04 25 79,  
za p. p. č. 3511/1, 3511/2, 3511/3, 3511/4, 3511/5, 3511/6, 3511/7 a 3511/8 v k. ú. Liberec,  
v majetku Statutárního města Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec 1, IČ 262 978,  
s doplatkem 60 640,- Kč ve prospěch Statutárního města Liberec. 

VII. Přijetí daru 
Přijetí daru zhodnocení objektů v majetku města, a to komunikace U Soudu, komunikace 
Pelhřimovská vč. opěrné zdi a schodiště, komunikace Jungmannova a chodníku v Truhlářské ulici, 
dopravní značení, veřejné osvětlení a přeložky topného kanálu pro Základní školu U Soudu, v k. ú. 
Liberec,  
od ČR – Vězeňské služby ČR, IČ 00 21 24 23, Soudní 1672/1a, Praha 4, 
pro Statutární města Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec 1, IČO 262 978. 
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USNESENÍ Č. 17/04 

Majetkoprávní operace – prodej pozemku p. p. č. 148/7 o výměře 11 m2, 
zastavěná plocha, k. ú. Liberec, manželům Petru a Monice Votavovým 

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  

majetkoprávní operaci – prodej pozemku p. p. č. 148/7 o výměře 11 m2, zastavěná plocha, k. ú. 
Liberec, z majetku Statutárního města Liberec, manželům Petru a Monice Votavovým, bytem 
nám. Dr. E. Beneše 2, Liberec 3, formou kupní smlouvy za celkovou cenu 13 200,- Kč. 

USNESENÍ Č. 18/04 

Návrh na revokaci usnesení Zastupitelstva města Liberce č. 143/03  

Zastupitelstvo města po projednání 

z r u š u j e  

usnesení zastupitelstva města č. 143/03 ve znění: 

„Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  

1. prodej poz. parc. č. 1387/6 (oddělena GOP z p. p. č. 1387/1) o výměře 2 m2 v k. ú. Liberec  
formou kupní smlouvy za kupní cenu 1 200,-- Kč; 

2. prodej poz. parc. č. 1387/8 (oddělena  GOP z   p. p. č. 1387/1) o výměře 1229 m2 v  k. ú.  
Liberec do spoluvlastnictví: 

1/12 manželé MUDr. Lang Pavel a Ing. Langová Dagmar, bytem Hvězdná 17, Liberec V. 
1/12 manželé Ing. Šourek Michal, bytem Vlnařská 15, Liberec VI, MUDr. Šourková Petra, 

bytem Střelnice 2277, 470 01 Česká Lípa 
1/12 manželé Ing. Houra  Vladimír a Ing. Hourová Martina, bytem Seifertova 4, Liberec VI. 
1/12 manželé RNDr. Vojta Jaroslav a Ing. Vojtová Jana, bytem  Za Humny 359, Liberec XXIII. 
1/12 manželé Ing. Wünsch Vladimír a Ing. Wünschová Dana, bytem Vackova 376, Liberec XXIII. 
1/12 manželé Ing. Petrík František a Ing. Petríková Iva, bytem Švermova 26, Liberec X. 
1/12 manželé Ing. Hampl Miroslav a Ing. Hamplová Hana, bytem Bendlova 15, Liberec I. 
1/12 manželé Obajdin Josef, bytem Dvořákova 36, 290 01 Poděbrady, Obajdinová Monika, 

bytem Purkyňova 1069/65, Liberec XIV. 
1/12 Vorel Petr, bytem Janáčkova 811/9, Liberec I. 
1/12 Kuttelwascher Lukáš, bytem Purkyňova 56, Liberec XIV. 
1/24 Úlehlová Kateřina, bytem Truhlářská 19, Liberec II. 
1/24 MUDr. Křivohlávek  Martin, U Sila 1204, Liberec – Vratislavice nad Nisou 

formou kupní smlouvy za kupní cenu 442 440,-- Kč, 
celková kupní cena za prodej obou pozemků je tedy 1 200,- + 442 440,- = 443 640,- Kč.“ 

a  s c h v a l u j e  

předložený návrh majetkoprávní operace: 
1. prodej poz. parc. č. 1387/6 (oddělena GOP z p. p. č. 1387/1) o výměře 2 m2 v k. ú. Liberec  

manželům Ing. Hampl Miroslav a Ing. Hamplová Hana, bytem Bendlova 15, Liberec I, formou 
kupní smlouvy za kupní cenu 1 200,-- Kč; 

2. prodej poz. parc. č. 1387/8 (oddělena  GOP z p. p. č. 1387/1) o výměře 1229 m2 v  k. ú.  Liberec 
do spoluvlastnictví: 

1/12 manželé MUDr. Lang Pavel a Ing. Langová Dagmar, bytem Hvězdná 17, Liberec V. 
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1/12 manželé Ing. Šourek Michal, bytem Vlnařská 15, Liberec VI, MUDr. Šourková Petra, 
bytem Střelnice 2277, 470 01 Česká Lípa 

1/12 manželé Prois Christian a Proisová Hana, bytem Americká 45, Liberec III 
1/12 manželé Ing. Houra  Vladimír a Ing. Hourová Martina, bytem Seifertova 4, Liberec VI. 
1/12 manželé RNDr. Vojta Jaroslav a Ing. Vojtová Jana, bytem  Za Humny 359, Liberec XXIII. 
1/12 manželé Ing. Wünsch Vladimír a Ing. Wünschová Dana, bytem Vackova 376, Liberec XXIII. 
1/12 manželé Ing. Petrík František a Ing. Petríková Iva, bytem Švermova 26, Liberec X. 
1/12 manželé Ing. Hampl Miroslav a Ing. Hamplová Hana, bytem Bendlova 15, Liberec I. 
1/12 manželé Obajdin Josef, bytem Dvořákova 36, 290 01 Poděbrady, Obajdinová Monika, 

bytem Purkyňova 1069/65, Liberec XIV. 
1/12 Vorel Petr, bytem Janáčkova 811/9, Liberec I. 
1/12 Kuttelwascher Lukáš, bytem Purkyňova 56, Liberec XIV. 
1/24 Úlehlová Kateřina, bytem Truhlářská 19, Liberec II. 
1/24 MUDr. Křivohlávek Martin, U Sila 1204, Liberec – Vratislavice nad Nisou 

formou kupní smlouvy za kupní cenu 442 440,-- Kč. 

USNESENÍ Č. 19/04 

Nákup a prodej akcií TERMIZO a. s. 

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  

majetkoprávní operaci odkup dvou uvolněných akcií od obce Příšovice v nominální hodnotě 
10.000,- Kč za kus 

a  s c h v a l u j e  

prodej dvou ks akcií společnosti TERMIZO, a. s., odkoupených od obce Příšovice společnosti ČP 
finanční služby, a. s., IČO 26 11 71 93, se sídlem Na Pankráci 1658, za cenu 10.000,- Kč za kus 

a  u k l á d á  

Ing. J. Kittnerovi, primátorovi města, 
zajistit převod akcií společnosti TERMIZO, a. s. 

Termín: 31. 3. 2004 

USNESENÍ Č. 20/04 

Uplatnění žádosti o dotaci na Státním fondu rozvoje bydlení ČR pro výstavbu 192 
bytových jednotek v lokalitě Zelené údolí 

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  

1) záměr výstavby 192 bytových jednotek v lokalitě Zelené údolí, 
2) uplatnění žádosti o dotaci pro výstavbu 192 bytových jednotek na Státním fondu rozvoje 

bydlení ČR 

a  u k l á d á  

Ing. J. Suchému, pověřenému řízením odboru rozvojových projektů, 
připravit a uplatnit žádost o dotaci na Státním fondu rozvoje bydlení ČR. 

Termín: únor 2004 
V. Pokornému, pověřenému řízením technického odboru, 
vyhlásit veřejnou obchodní soutěž na zhotovitele stavby. 

Termín: březen – duben 2004 
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USNESENÍ Č. 21/04 

Vstup Statutárního města Liberec do Bytového družstva SPEKTRUM 

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  

vstup Statutárního města Liberec do Bytového družstva SPEKTRUM, získání práv družstevníka 
k pěti bytovým jednotkám a splacení příslušného družstevního podílu.  

USNESENÍ Č. 22/04 

Prominutí pohledávky za paní Vlastou Nekolovou 

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  

prominutí pohledávky za paní Vlastou Nekolovou 

a  u k l á d á  

Ing. E. Kočárkové, náměstkyni primátora, 
zajistit podpis dodatku ke Směnné smlouvě reg. číslo 2500/99/0458. 

Termín: 31. 3. 2004 

USNESENÍ Č. 23/04 

Návrh rozpočtového opatření č. 1 Statutárního města Liberec na rok 2004 

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  

rozpočtové opatření č. 1 Statutárního města Liberec na rok 2004 dle důvodové zprávy.  

USNESENÍ Č. 24/04 

Poskytnutí finančního příspěvku občanskému sdružení Psovodi Sboru 
dobrovolných hasičů Hejnice 

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  

poskytnutí částku 100 000,- Kč ve prospěch občanského sdružení Psovodi Sboru dobrovolných 
hasičů Hejnice jako příspěvek na úhradu nákladů projektu humanitární mise Pomoc pro Írán 2004 

a  u k l á d á  

Ing. E. Kočárkové, náměstkyni primátora, 
zařadit tuto částku do 2. rozpočtového opatření Statutárního města Liberec na rok 2004. 

Termín: březen 2004 
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USNESENÍ Č. 25/04 

Návrh Správní rady fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání na přidělení dotací 
z Fondu  pro podporu a rozvoj vzdělávání Statutárního města Liberec – 1. kolo 
2004  

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  

návrh Správní rady fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání na přidělení dotací poskytovaných v   
1. kole roku 2004 z Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání Statutárního města Liberec v celkové 
výši 584 020,- Kč 

a  u k l á d á  

Mgr. P. Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu, 
a) seznámit písemně žadatele 1. vyhlášeného kola o dotace z Fondu pro podporu a rozvoj 

vzdělávání Statutárního města Liberec s usnesením Zastupitelstva města Liberec; 

b) uzavřít smlouvy o poskytnutí dotací z Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání Statutárního 
města Liberec a zajistit proplacení schválených dotací na základě uzavřených smluv mezi 
Statutárním městem Liberec a žadateli. 

Termín: 31. 3. 2004 

USNESENÍ Č. 26/04 

Návrh sportovní komise a správní rady sportovního fondu na přidělení dotací ze 
Sportovního fondu Statutárního města Liberec pro pravidelnou činnost mládeže - 
I. kolo 2004  

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  

návrh správní rady sportovního fondu a sportovní komise na přidělení dotací ze Sportovního fondu 
Statutárního města Liberec pro pravidelnou činnost mládeže v I. kole 2004 v celkové výši  
2 761 800,- Kč.  

a  u k l á d á  

Mgr. P. Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu, 
a) seznámit žadatele I. vyhlášeného kola žádostí o dotace ze Sportovního fondu Statutárního 

města Liberec s usnesením Zastupitelstva města Liberec; 

b) uzavřít smlouvy o poskytnutí dotací ze Sportovního fondu Statutárního města Liberec a zajistit 
proplacení schválených dotací na základě uzavřených smluv mezi Statutárním městem Liberec 
a žadateli. 

Termín: 30. 4. 2004 

USNESENÍ Č. 27/04 

Návrh 3. změny územního plánu města Liberec – Golfový areál Fojtka 

Zastupitelstvo města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

zprávu o projednání návrhu 3. změny územního plánu města Liberec a návrh 3. změny územního 
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plánu města Liberec, 

s c h v a l u j e  

3. změnu územního plánu města Liberec – Golfový areál Fojtka, zpracovanou v říjnu 2003, Ing. 
arch. Miloslavem Štěpánkem, ARCH SERVIS LIBEREC, 

b e r e  n a  v ě d o m í ,  

že k návrhu 3. změny územního plánu města Liberec nebyly uplatněny námitky, 

v y d á v á  

obecně závaznou vyhlášku Statutárního města Liberec, kterou se mění obecně závazná vyhláška 
Statutárního města Liberec č. 2/2002 o vyhlášení závazné části územního plánu města Liberec 

a  u k l á d á  

Ing. J. Veselkovi, náměstku primátora, 
aby zajistil činnosti pořizovatele vyplývající ze schválení 3. změny územního plánu města Liberec 
a vyhlášení obecně závazné vyhlášky.  

Termín: 15. 3. 2004 

USNESENÍ Č. 28/04 

Návrh 4. změny územního plánu města Liberec 

Zastupitelstvo města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

zprávu o projednání návrhu 4. změny územního plánu města Liberec a návrh 4. změny územního 
plánu města Liberec, 

s c h v a l u j e  

4. změnu územního plánu města Liberec, zpracovanou v září 2003 autorským kolektivem odboru 
strategie a územní koncepce Magistrátu města Liberec, 

b e r e  n a  v ě d o m í ,  

že k návrhu 4. změny územního plánu města Liberec nebyly uplatněny námitky, 

v y d á v á  

obecně závaznou vyhlášku Statutárního města Liberec, kterou se mění obecně závazná vyhláška 
Statutárního města Liberec č. 2/2002 o vyhlášení závazné části územního plánu města Liberec 

a  u k l á d á  

Ing. J. Veselkovi, náměstku primátora, 
aby zajistil činnosti pořizovatele vyplývající ze schválení 4. změny územního plánu města Liberec 
a vyhlášení obecně závazné vyhlášky.  

Termín: 15. 3. 2004 

USNESENÍ Č. 29/04 

Schválení navržených jednorázových peněžitých plnění členům výborů 
zastupitelstva města, komisí a odborných pracovních skupin rady města za jejich 
práci v roce 2003 

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  

návrh Rady města Liberec na poskytnutí jednorázových peněžitých plnění členům výborů 
zastupitelstva města, komisí a odborných pracovních skupin rady města za jejich práci v roce 2003 
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dle důvodové zprávy.  

USNESENÍ Č. 30/04 

Zřízení jednotek sborů dobrovolných hasičů obce jako organizačních složek obce 
a schválení jejich zřizovacích listin  

Zastupitelstvo města po projednání 

z ř i z u j e  

tyto organizační složky města: 
Jednotka sboru dobrovolných hasičů Růžodol l, 
Jednotka sboru dobrovolných hasičů Vratislavice nad Nisou,  
Jednotka sboru dobrovolných hasičů Vesec,  
Jednotka sboru dobrovolných hasičů Pilínkov,  
Jednotka sboru dobrovolných hasičů Karlinky,  
Jednotka sboru dobrovolných hasičů Krásná Studánka,  
Jednotka sboru dobrovolných hasičů Machnín,  
Jednotka sboru dobrovolných hasičů Horní Hanychov, 

a  s c h v a l u j e  

jejich zřizovací listiny. 

USNESENÍ Č. 31/04 

Schválení delegáta na jednání XIX. řádné valné hromady .A.S.A. Liberec s. r. o.  

Zastupitelstvo města po projednání 

d e l e g u j e  

primátora Ing. Jiřího Kittnera za Statutární město Liberec na jednání XIX. řádné valné hromady 
společnosti s ručením omezeným .A.S.A. Liberec. 

Termín: březen 2004 

USNESENÍ Č. 32/04 

Program prevence kriminality na místní úrovni pro rok 2004 

Zastupitelstvo město po projednání 

s c h v a l u j e  

Program prevence kriminality na místní úrovni pro rok 2004 včetně stanovení pořadí dílčích 
projektů dle priorit 

a  u k l á d á  

Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města, 
předložit tento materiál se žádostí o státní účelovou dotaci odboru prevence kriminality 
Ministerstva vnitra České republiky.  

Termín: neprodleně 

USNESENÍ Č. 33/04 

Zpráva o činnosti Městské policie Liberec za období 2. pololetí 2003 
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Zastupitelstvo města po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

zprávu o činnosti Městské policie Liberec za období 2. pololetí 2003. 

 

 

 

 

Ing.  Jiř í   K i  t  t  n e r    v.  r.  Ing. Eva  K o č  á  r k o v á   v.  r .  

primátor města náměstkyně primátora 
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